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Tovább pörgeti a miskolci 
gazdaságot a 2017. év má-

sodik felében megérkezett 
befektetési hullám. A város 

gazdasága kiemelkedően jó 
évet zárt tavaly: a növekedés 
elérte a 7 százalékot, ami je-
lentősen meghaladja a ma-

gyar GDP-növekedést. 

MISKOLC ELUTASÍTJA  
A SOROS-TERVET!

MÉG AZ  IDÉN FOLYTATJÁK 
AZ AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSÉT
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Miskolc közgyűlése rendkívüli ülésén elutasította a Soros-tervet, az  
illegális bevándorlást és a bevándorlás-szervező irodák létrehozását.

NÉGY HÓNAP, HÁROM BEFEKTETŐ,  
NYOLCSZÁZ MUNKAHELY!

Átadták az M30-as Tornyosnémeti-szlovák 
határ közötti szakaszát. Hamarosan meg-
kezdődik a Tornyosnémeti és Miskolc kö-

zötti útszakasz megépítése is. 

„GARANTÁLJUK:  
EBBEN AZ ÉVBEN IS LESZ SALKAHÁZI TÍZEZER FORINT!” 
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Rendkívüli közgyűlést tartott hétfőn Miskolc önkormányza-
tának képviselő-testülete. Napirenden szerepelt a Soros-terv 
elutasítása, választási bizottsági tagok megválasztása, valamint 
a GS Yuasa Magyarország Kft. letelepedésével kapcsolatos szer-
ződések jóváhagyása.

Elutasítja a Soros-tervet, az il-
legális bevándorlást és a beván-
dorlás-szervező irodák létre-
hozását, működését a miskolci 
közgyűlés, ugyanakkor érték-
nek tekinti a kialakult miskolci 
civil társadalmat, amelynek ki-
emelt jogvédelmet biztosít – áll 
abban az állásfoglalásban, amit 
a rendkívüli ülésen fogadott el 
Miskolc közgyűlése. Az MSZP 
helyi képviselői közül senki 
nem volt jelen.

Az előterjesztés ismerteti, 
hogy nemrégiben új programot 
indított a Soros György által ala-
pított Nyílt Társadalom Ala-
pítvány a Dél-dunántúli és az 
Észak-alföldi régióban. A pro-
jekt részeként új irodák nyílnak 
Pécsett és Debrecenben, és több 
százezer dollárt fognak szétosz-
tani. Az alapítvány vidéki ter-
jeszkedése nem más, mint nyílt 
szerepvállalás a magyarországi 
választási kampányban, csak 
éppen nem politikai pártként 
szerveződve, a pártokra vonat-
kozó szabályok szerint működ-
ve, hanem civil szervezetek te-
vékenységét színlelve.

Kovács László, a Fidesz-KD-
NP frakcióelnöke hozzászólá-
sában úgy fogalmazott, Mis-
kolcon a civil élet szerves 
fejlődésen ment keresztül, 2010 
óta számtalan formában támo-
gatták a civil szervezeteket, a 

nyugdíjasokat új programmal 
segítik. – Az elmúlt hét évben 
béke és nyugalom honolt a mis-
kolci civileknél, semmi szükség 
arra, hogy álcivilek tolakodja-
nak be ide, olyanok, akik idegen 
érdekeket szolgálnak. Nevez-
hetjük őket provokatőröknek 
is, hiszen nem a város érdeke-
it szolgálják és álcivilek, mert 
felülről szerveződnek. Ezekre 

nincs szükségünk, jól megva-
gyunk nélkülük. Mi továbbra is 
a miskolciak oldalán állunk! – 
szögezte le a frakcióelnök. 

Soós Attila, (Fidesz) frakcióve-
zető kiemelte, ma már pontosan 
látni, mekkora kockázati ténye-
ző a betelepítés, ezt tudják jól a 
miskolciak is, hiszen megtapasz-
talhatták, milyen az, amikor be-
illeszkedni képtelen elemek 
lepik el a várost. Meglátása sze-
rint a közrend teljes megbomlá-

sa és a migráció kéz a kézben jár 
Európában. Ahol a bevándorlók 
felbukkannak, ott megváltozik a 
mindennapi élet. – Terrortáma-
dások, betörések, utcai zaklatá-
sok – ami az elmúlt két évben 
történt, elfogadhatatlan, köszön-
jük szépen, ebből nem kérünk! – 
húzta alá a frakcióvezető.

Molnár Péter (KDNP) frak-
ció vezető az évtizedek óta jól 

működő, helyi célok megva-
lósítása érdekében létrejött ci-
vil hálózat működését méltat-
ta. Örömtelinek nevezte, hogy 
számtalan egyházi és civil szer-
vezet működik a városban, 
amelyek valóban helyi célok-
kal jöttek létre, és lokálpatri-
otizmus jellemzi őket. Mint 
mondta, az elnökletével mű-
ködő Köznevelési és Kulturális 
Bizottság javaslatára számtalan 
közművelődési megállapodást 
kötöttek civilekkel, ami lehe-
tőséget ad országos pályázato-
kon való indulásra. A bizottság 
minden évben számtalan egye-
sületet támogat a mecénás pá-
lyázatok segítségével. A mis-
kolci frakciószövetség tagjai 
nyugdíjas klubokat, civileket 
segíetenk képviselői alapjuk-
ból. A Soros György által lét-
rehozott álcivil szervezetek-
nek ugyanakkor semmi közük 
a helyi társadalomhoz, felülről 
irányítva jönnek létre. Molnár 

Péter kiemelte, ezeket az önkor-
mányzat nem támogatja, sem 
szervezetileg, sem erkölcsileg, 
sem anyagilag. 

Hollósy András (Fidesz-KD-
NP) önkormányzati képviselő 
hangsúlyozta, ki kell állni Ma-
gyarország érdekei mellett, meg 
kell védeni az országot a So-
ros-hálózattól. Ismertette, hogy 
ezekhez a szervezetekhez egyre 
több pénz áramlik és mára ki-
derült, hogy a választásokat is 
befolyásolni akarják, amellett, 
hogy „nagy szerepük van a be-
vándorlás szervezésében”.

A szavazáson mind a 24 meg-
jelent képviselő megszavazta a 
Soros-tervvel kapcsolatos ál-
lásfoglalást, amiben Miskolc 
önkormányzatának közgyűlé-
se kijelenti, hogy „értéknek te-
kinti a kialakult miskolci civil-
társadalmat, amelynek kiemelt 
jogvédelmet biztosít, és elutasít 
minden olyan törekvést vagy 
kezdeményezést, amely külső 

eszközökkel ennek megbon-
tására törekszik.” A miskolci 
közgyűlés ugyanakkor a „So-
ros-tervet, az illegális beván-
dorlást és a bevándorlás-szer-
vező irodák létrehozását, 
működését elutasítja”. A köz-
gyűlés felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy az állásfoglalásról 
a Megyei Jogú Városok Szövet-
ségét tájékoztassa.

A rendkívüli ülésen a 01-es 
számú Országgyűlési Egyé-
ni Választókerületi Választási 
Bizottság tagjaivá választot-
ták Szádeczki Zoltánt, Kere-
kesné Tóth Edithet és Rakaczki 
Tamást. Póttagok lettek: Mi-
kitáné Újjobbágy Erzsébet és 
Gyulai Iván. A 02-es számú 
Országgyűlési Egyéni Válasz-
tókerületi Választási Bizott-
ság tagjaivá választották Kiss 
Györgyöt, Mariscsák Istvánt és 
Majorosné Szabó Anitát. Pót-
tagok lettek: Jernei Péter és 
Nagy Attila.           KUJAN ISTVÁN

– Tovább pörgeti a miskolci 
gazdaságot a 2017. év második 
felében megérkezett befekteté-
si hullám – hangsúlyozta Kiss 
János alpolgármester január 
16-ai sajtótájékoztatóján, a 
városházán. Mint mondta, 
Miskolc gazdasága kiemelke-
dően jó évet zárt tavaly: a nö-
vekedés elérte a 7 százalékot, 
ami jelentősen meghaladja a 
magyar GDP-növekedést.

Kiss János a tájékoztatón ösz-
szegezte Miskolc gazdasági 
eredményeit, részletesen kitér-

ve az elmúlt négy hónap be-
ruházásaira. Mint mondta, az 
első, aki bejelentést tett 2017 
utolsó negyedévében miskolci 
beruházásra, a kínai Ten Pao 
Electronics Hungary volt. Itt 
egy több mint 4,4 milliárd fo-

rint értékű beruházásról van 
szó, amely 300 új munkahe-
lyet hoz létre Miskolcon. A Ten 
Pao csoport 1979-ben jött létre 
Hongkongban, alapvetően kap-
csolóüzemű tápegységek gyár-
tásával foglalkozik: okostöltők-
kel és vezérlőkkel. Ez a vállalat 
első gyára Kínán kívül, s külön 
miskolci apropót ad a beruhá-
zásnak, hogy a Bosch az egyik 
legjelentősebb partnerük.

A következő cég, amely be-
ruházást jelentett be Miskol-
con, az autóipari szerszámgép-
gyártó Spinto Hungária Kft. 

volt. Ez mintegy 6 milliárd fo-
rint értékű beruházás, a termé-
kekre pedig, amelyeket gyárta-
ni fognak, már most hatalmas 
kereslet mutatkozik a régió-
ban. Teljesen magyar tulajdo-
nú vállalatról van szó, mely 

140 új munkahelyet teremt 
Miskolcon. A beruházásnak 
a magyar gépipar történelmi 
múltja ad különös hangsúlyt, a 
rendszerváltás környékén ha-
talmas tudás és tradíció veszett 
el ezen a területen. – Ezt a tu-
dást és tradíciót kívánja a Spin-
to Kft. összegyűjteni és lehető-
ség szerint tovább éltetni. A 
nagyon komoly, magas hozzá-
adott értékű beruházás mint-
egy 140 főt foglalkoztat majd, 
akik jelentős része gépipari 
mérnök lesz.

A harmadik beruházó, aki 
fejlesztést jelentett be Miskol-
con, a GS Yuasa csoport. Na-
gyon komoly múlttal rendelke-
ző japán termelővállalatról van 
szó, amely 2017-ben ünnepelte 
fennállásának a 100. évfordu-
lóját. Világszerte használják a 
termékeiket, 17 országban, 37 

telephelyen, megközelítőleg 15 
ezer embert foglalkoztatnak. 
Egy nagy technológiai váltás 
keretében, a korábbi ólomsavas 
akkumulátorokról lítiumion 
akkumulátorokra térnek át. Ezt 
részben a miskolci gyárukban 
fogják megvalósítani.

Kiss János a beruházások 
kapcsán kiemelte: ezek fogják 
tovább pörgetni azt a miskolci 
gazdaságot, amely már 2017-
ben is kiemelkedően jó évet 
zárt. Miskolc gazdasági növe-
kedése elérte a 7 százalékot, ami 
jelentősen meghaladja a ma-
gyar GDP 4 százalék körüli nö-
vekedési dinamikáját.

Az alpolgármester elmondta, 
az előzetes számítások szerint ez 
a növekedési dinamika 2018-ban 
is fennmarad. Ehhez azonban 

folyamatosan újabb beruházá-
sokra van szükség, részint a már 
korábban letelepült vállalatok, 
részint az új befektetők részé-
ről. Ezért különösen örvendetes, 
hogy az elmúlt négy hónapban 
három új befektető is megjelent 
Miskolcon, amelyek 2018-ban 
fogják kiépíteni a termelési kapa-
citásaikat, és 2019-től már teljes 

fordulatszámmal dolgozhatnak 
be a miskolci gazdaságba.

– A befektetés szervezés sike-
re a Miskolc Holding célirányos 
munkájából fakad – hangsú-
lyozta Kiss János. – A Holding 
tudatosan azokat a cégeket pró-
bálja meg Miskolcra csábítani, 
amelyek nagy termelékenység-
gel dolgoznak és magas hoz-
záadott értéket állítanak elő. A 
Ten Pao, a Spinto és GS Yuasa 
együttesen 800 munkahely lé-
tesítését jelentették be, az együt-
tes beruházási érték közel 20 
milliárd forint. Mindhárom 
cég az elektronikai és az autó-
iparban ruház be, olyan ipar-
ágakban, amelyek az elkövető 
évtizedek sikerágazatai, egyben 
a kutatás-fejlesztés folyamatok 
fellegvárai lehetnek – zárta sza-
vait az alpolgármester.

MUNTYÁN BERNADETT

Négy hónap, három befektető, nyolcszáz munkahely!

Szijjártó Péter külgazdasá-
gi és külügyminiszter Buda-
pesten bejelenti a miskolci 
Spinto-beruházást

A kínai Ten Pao cégcsoport Miskolcon nyi-
totta meg első Ázsián kívüli gyárát

MISKOLC ELUTASÍJA 
A SOROS-TERVET!

Rendkívüli közgyűlés



A beruházás még az idén folytatódik

Átadták kedden az M30-as gyorsforgalmi út Tornyosnéme-
ti és a magyar-szlovák határ között megépült, 1,7 kilométer 
hosszúságú szakaszát. Homolya Róbert, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtit-
kára az átadó ünnepségen elmondta: a beruházás még az 
idén folytatódik, megkezdődik a Tornyosnémeti és Miskolc 
közötti, mintegy hetven kilométeres útszakasz megépítése is.

Miskolc és Kas-
sa régióiban össze-
sen egymillió em-
ber él és dolgozik, 
így nagyon fontos 
a közlekedési infra-
struktúra fejleszté-
se, amely összeköti 
a két gazdasági tér-
séget – fejtette ki az 
államtitkár. Hoz-
záfűzte: Szlovákia 
és Magyarország 
eg y üt t mű ködése 
példás, amit több 
olyan úthálózatot 
érintő fejlesztés is igazol, ame-
lyek a két országot kötik ösz-
sze. Példaként említette az új 
komáromi hidat, amelynek 
építését három hónapja Orbán 
Viktor magyar, valamint Ro-

bert Fico szlovák miniszterel-
nök együtt indította el.

Homolya Róbert elmondta 
azt is, hogy 2022-re Magyar-
ország teljesíti a Balti-tenger 
kikötőit az Égei- és a Feke-

te-tenger part menti térsége-
ivel összekötő, nyolc országot 
érintő Via Carpatia közleke-
dési folyosó hazánkat érintő 
útszakaszainak megépítését.

Viktor Stromček, a szlovák 
Közlekedési és Építésügyi Mi-
nisztérium államtitkára ar-

ról szólt, hogy a 
szlovák oldalon 
már megépült az a 
gyorsforgalmi út, 
amely az ország-
határt és Kassát 
köti össze. Magyar 
kollégájához ha-
sonlóan kiemelte, 
hogy a szlovák és 
magyar együtt-
működés példaér-
tékű, a két orszá-
got összekötő utak 
a gazdaság élén-
külését, a gyorsa-

ságot és a biztonságot egyfor-
mán szolgálják.

Kondrik Kornél, a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. 
gazdasági vezérigazgató-he-
lyettese a beruházást ismer-

tetve kiemelte: a kivitelezést 
az Euroaszfalt Kft. végezte, a 
nettó 4,379 milliárd forint ér-
tékű beruházás az Integrált 
közlekedésfejlesztési operatív 
program támogatásával, uni-
ós forrás felhasználásával va-
lósult meg. Az 1,7 kilométer 
hosszú 2×2 sávos, leállósávval, 
középső elválasztó sávval meg-
épített, óránként 110 kilométe-
res sebességre tervezett autóút 
a magyar-szlovák országhatá-
ron csatlakozik a néhány év-
vel ezelőtt elkészült szlovák R4 

gyorsforgalmi úthoz, amely az 
országhatártól Kassáig vezet. 
A magyar oldalról érkező au-

tósok így közvetlenül a szlovák 
autópályán haladhatnak to-
vább Kassa felé.
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ÁTADTÁK AZ M30-AS TORNYOSNÉMETI- 
SZLOVÁK HATÁR KÖZÖTTI SZAKASZÁT

Viktor Stromček és 
Homolya Róbert

Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Köz-
gyűlése 2017 december 22-i 
ülésén megalkotta a tele-
püléskép védelméről szóló 
rendeletét és elfogadta a ren-
delet szakmai megalapozá-
sául szolgáló Településképi 
Arculati Kézikönyvet.

A településkép védelméről 
szóló rendelet a törvényi és 
kormányrendeleti előírások-
kal összhangban a település-
képhez, az építészeti örökség-
hez, az építészeti értékekhez, a 
reklámokhoz, a településképi 
véleményezési és bejelentési 
eljárásokhoz kötődő előíráso-
kat rögzíti.

A Településképi Arcula-
ti Kézikönyv közérthetően, 
és mindenki számára értel-
mezhető eszközökkel mu-
tatja be a helyi építészeti stí-
lusjegyeket, a településképi 
szempontból egymástól jól 
elkülönülő településrészeket, 
azok arculati jellemzőit és ér-
tékeit. Jó példák bemutatásá-
val – leírások és fotók – kéz-
zelfogható segítséget nyújt 
az építtetők és építészek szá-

mára. De lehetőséget ad arra 
is, hogy segítségével a helyi 
közösségek végiggondolják: 
milyen környezetben szeret-
nének élni, számba vegyék a 
város történelme, városké-
pe, identitása szempontjá-
ból meghatározó értékeket, a 
különleges oltalmat érdemlő 
építészeti elemeket.

A Településképi Arcula-
ti Kézikönyv egy folyamato-
san fejlődő, bővülő kiadvány, 
amely a várossal együtt ala-
kul, igazodik az új „kihívá-
sokhoz”.

A Településképi Arculati 
Kézikönyv és a településkép 
védelméről szóló rendelet tel-
jes szövege megtekinthető és 
letölthető Miskolc honlapjáról 
a http://www.miskolc.hu/va-
rosfejlesztes/elfogadott-telepu-
lesrendezesi-eszkozok címen.

A kézikönyvvel és a rende-
lettel kapcsolatos észrevéte-
leket és véleményeket a tele-
puleskep@miskolc.hu e-mail 
címen vár Miskolc MJV Pol-
gármesteri Hivatalában a te-
lepüléskép védelmével ösz-
szefüggő feladatokat ellátó 
városépítészeti főosztály.

Elkészült Miskolc Település-
képi Arculati KézikönyveEgy IVECO Feniksbus 

City CNG típusú autóbuszt 
tesztel nemrégiben két  
napon át Miskolcon az 
MVK Zrt. 

A próbaüzemeltetés célja 
az volt, hogy helyi körülmé-
nyek között gyűjthessenek 
tapasztalatokat a közlekedé-
si szakemberek a jármű mű-
szaki- és forgalmi tulajdon-
ságairól. A midibusz városi 
kialakítású, alacsonypadlós 
jármű, közel 40 férőhelyes és 
1 kerekesszékes/babakocsis 
utas szállítását tudja bizto-
sítani. A járművel a 15-ös, a 
68-as, a 28-as, a 38-as és a 11-

es autóbuszvonalakon talál-
kozhattak az érdeklődők. 

Menetrendi változások
Január 22-étől, hétfőtől a 

Búza térről munkanapokon 
07.40-kor, illetve szombaton 
és vasárnap 07.35-kor indu-
ló 7-es autóbusz az Auchan 
áruház érintésével közleke-
dik, ezért nem érinti a Kele-
ti kapu megállóhelyet Felső-
zsolca irányába. Az áruház 
érintésével közlekedő 7-es 
autóbuszok menetideje hosz-
szabb, emiatt Felsőzsolcáról 
munkanapokon 08.00 he-
lyett 08.05-kor, illetve szom-
baton és vasárnap 07:55 he-

lyett 07.56-kor indulnak 
vissza. Január 20-án, szom-
baton rendezik meg a „For-
ralt Bor és Tepertő napot” 
Görömbölyön, emiatt 11.00 

– 19.00 óra között a 4-es au-
tóbuszok csuklós járatokként 
és gyakrabban, a 30 perces 
követési idő helyett 15 per-
cenként közlekednek.

CNG MIDIBUSZT TESZTELT AZ MVK ZRT.

Kilenc új kandeláber világítja 
be a Debóra sétányt. A Nép-
kerti Vigadóhoz vezető úton 
korábban nem volt közvilá-
gítás, ezért sötétedés után so-
kan nem mertek ott sétálni. 

A Vigadó új tulajdonosa 
ezért döntött úgy, hogy meg-
vásárolja a kandelábereket. 
Az önkormányzat segítségé-
vel, alig pár nap alatt sikerült 
felállítani az új világítóteste-
ket még, december végén. A 
kandeláberek és a kivitelezési 
munka összesen csaknem öt-

millió forintba került. – A vá-
ros nagyon pozitívan fogadta a 
kezdeményezésemet – mondta 
el Barkóczi István, a Vigadó tu-
lajdonosa, köszönetet mondva 
a város vezetésének, hogy le-
hetővé tette a beruházás gyors 
megvalósítást. – Magát a ter-
veztetést, az engedélyezteté-
si eljárást a város vállalta ma-
gára, azok költségeivel együtt. 
Mi pedig vállaltuk, hogy kap-
csolataink révén beszerezzük 
azokat a típusú kandelábere-
ket, amelyek illenek ide – tette 
hozzá a vállalkozó.

Új kandeláberek világítanak a Népkertben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a magyar kultúra napja al-
kalmából 2018. január 22-én, hétfőn 10 

órakor Kölcsey Ferenc emléktáblájánál 
(Széchenyi út 38.) koszorúzási ünnepsé-
get tart. Az ünnepségen közreműködik: 

a Lévay József Református Gimnázium és 
Diákotthon Kórusa, vezényel: Farkasné 
Sajó Márta karnagy.

Koszorúzás a magyar kultúra napja alkalmából  



Évindító sajtóreggelire 
invitálta szerdán reggel a 
média helyi vezetőit, kép-
viselőit Csöbör Katalin 
országgyűlési képviselő az 
Avasi kilátó kávézójába.

A képviselő köszönetet 
mondott a sajtó munkatár-
sainak eddigi tevékenységü-
kért, s remé-
nyét fejezte 
ki, hogy a to-
vábbiakban is 
gyümölcsöző 
lesz az együtt-
m ű k ö d é s . 
A választási 
kampányról 
szólva Csö-
bör Katalin 
úgy fogalma-
zott: „Csiná-
lom a dolgom, 
ahogy eddig 
is, talán egy kicsit többet dol-
gozom. Megteszem a maxi-
mumot, amit ki tudok hozni 
magamból az ország, a tele-
pülés, a választókerületem 
érdekében”.

Kiemelte, az eltelt idő-
szakban nagyon sok embert 
megismert Miskolcon és a 
környéken. – Ha jól együtt 
tudunk működni, és április 
9-én úgy ébredünk fel, hogy 
megnyertük a választást itt, 
Borsod első számú választó-
kerületében is, tovább tudjuk 
folytatni azt a munkát, amit 

együtt kezdtünk el – gondo-
lok itt a rezsicsökkentésre, a 
nyugdíjak értékének megtar-
tására, a közbiztonság fenn-
tartására vagy a migrációra, 
amelyet úgy gondolom, hogy 

csak ez a kormány képes he-
lyesen kezelni – hangoztatta.

– Nekem, mint or szág gyű-
lési képviselőnek az a felada-
tom, hogy azt a körzetet, amit 
a választók jóvoltából meg-
kaptam, gondozzam és fej-
lesszem. Kiemelt fontosságú 
az is, hogy biztonságban tud-
hassuk magunkat, családjain-

kat és ottho-
nainkat. Az 
európai orszá-
gok is kezdik 
belátni és el-
ismerni, hogy 
a migráció 
k é rd é s é b e n 
az a helyes út, 
amit Magyar-
ország követ, 
Orbán Viktor 
miniszterel-
nök vezetésé-
vel. Számunk-

ra egyáltalán nem mindegy, 
hogy fog kinézni Magyaror-
szág a jövőben, mennyire tu-
dunk itt békében és bizton-
ságban élni – zárta szavait 
Csöbör Katalin.

A Salkaházi Sára Miskolc 
Program ebben az esztendő-
ben is folytatódik!  A tízezer 
forintos juttatás kézhezvéte-
lére ebben az esztendőben is, 
a szokott módon, koraősszel 
lesz lehetőség. 

Mindezt azért kívánom le-
szögezni, mert az elmúlt esz-
tendőben egyes ellenzéki poli-
tikusok „hangulatkeltésként” a 
tények ellenkezőjét terjesztet-
ték, aggodalmat keltve ezzel a 
nyugdíjasok körében – fogal-

maz közleményében Hubay 
György, a Salkaházi Program 
igazgatója. 

Mint írja, a pénzbeli juttatás 
ebben az esztendőben is igény-
lés alapján kerül kifizetésre. 
Ehhez hamarosan postai úton 
kézbesítik a tájékoztató leve-
let és igénylőlapot. A program 
idén is kibővül majd kulturális 

és szórakoztató rendezvények-
kel. Tavasszal például ingyenes 
színházi előadások is lesznek. 
– Ezúton szeretném tehát meg-
nyugtatni a Salkaházi Program 
nagyszerű közösségét, hogy a 
városvezetés ebben az évben is 
méltó módon fog gondoskodni 
Miskolc nyugdíjasairól – zárul 
Hubay György közleménye.  

„Garantáljuk: ebben az évben  
is lesz Salkaházi tízezer forint!”

Jakab Péter jobbikos frakció-
vezető szerint Miskolc polgár-
mestere a legutóbbi, rendkí-
vüli közgyűlésen arról beszélt, 
hogy „a kormány által befoga-
dott menekültek új otthonra 
találtak, és jelenlétükkel erő-
sítik Magyarországot”. Kriza 
Ákos válaszában „keresztény-
ellenes csúsztatás”-nak nevezte 
Jakab Péter megnyilvánulását. 

Jakab Péter csütörtöki saj-
tótájékoztatóján úgy fogal-
mazott, a Fidesz becsapta a 
miskolciakat, amikor arra 
buzdította őket, népszavazá-
son mondjanak nemet a kvó-
tákra, miközben a kormány 
titokban több menekültet fo-
gadott be, mint amit Brüsz-
szel elvárt volna. A jobbikos 
politikus szerint a legutóbbi, 
rendkívüli közgyűlésen Mis-
kolc polgármestere arról be-
szélt, hogy a kormány által 
befogadott menekültek új ott-
honra találtak és jelenlétükkel 
erősítik Magyarországot.

– A Jobbik frakcióvezető-
je szokásához híven ismét 
csúsztat, mert a közgyűlés-
ben nem ez hangzott el, nem 
ebben a formában. A miskolci 
városvezetés és a Fidesz-KD-
NP frakció továbbra is kiállt 
és kiáll amellett, hogy a város 
nem kér az illegális migrán-
sokból – reagált az elhang-
zottakra Kriza Ákos. Mint a 
polgármester válaszközlemé-
nyében fogalmaz: az a Jobbik 
kéri számon a városvezetést és 

a fideszes országgyűlési kép-
viselőt, amelyik nem támo-
gatta az alkotmánymódosí-
tást és elnöke, Vona Gábor az 
RTL műsorában nyilatkozva 
elfogadhatónak nevezte a kö-
telező kvótát. Magyarország 
azért nem támogatja Brüsszel 
bevándorlás politikáját, mert 
olyan illegális bevándorlókat 
akarnak ránk erőltetni, akik 
nem szorulnak védelemre és 
törvénytelenül lépték át az eu-
rópai határokat. Jakab Péter 
és pártja szándékosan össze-
keveri a gazdasági migránso-
kat a nemzetközi védelemre 
szorulókkal.

– Ezzel kapcsolatban ismé-
telten leszögezem, hogy amíg 
én vagyok a polgármester, 
amíg a Fidesz-KDNP veze-
ti a várost, Miskolcon, mint 
ahogy most sincsenek, úgy 
a jövőben sem lesznek mig-
ránsok! Mindaz, amit a Job-
bik szóvivője állít közgyűlési 
megnyilvánulásomról, nem 
más, mint keresztényellenes 
csúsztatás! – hangsúlyozza 
közleményében Kriza Ákos.

Hubay György önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát tart január 23-án (kedden), 
17 órától a Bársony János úti Általános Iskolában. 
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Az Amerikai Egyesült Ál-
lamokat lehet szeretni, lehet 
nem szeretni, világhatalmi 
vezető szerepét, globális jelen-
tőségét azonban nem lehet el-
vitatni. S valahol ugyanez a 
helyezet Donald J. Trumppal, 
az USA 45. elnökével is. Óri-
ási hibát követ el, aki csak egy 
extravagáns, öntörvényű cow-
boyt próbál látni ebben a 71 
éves politikusban, akinek a 
mianstream liberális világmé-
dia elsősorban az eltorzított, 
különcnek beállított megnyil-
vánulásait szereti kihangsú-
lyozni.

Donald Trump gyakorlati-
lag mindent elért az életben, 
maga a megtestesült ame-
rikai álom („The American 
Dream”), egy Jockey Ewing a 
Dallasból. Tele van pénzzel, 
ért a businesshez, megszerzi, 
amit akar, állandóan gyönyö-
rű nők veszik körül… Nem is 
azt érdemes elemezni, mi in-
díthatta rá, hogy hetven fölött 
politikai pályára lépjen – in-
kább annak tulajdoníthatunk 
világtörténelmi jelentőséget, 
egy óriási „trendfordulót”, 
hogy megválasztották. Abban 
az USA-ban, ahol korábban 
szinte már az elmebaj hatá-
ráig sikerült fokozni, fűnek, 
fának, bokornak az „egyen-
jogúsítását”, meg azt a hazug. 
finomkodó, „politikailag kor-
rekt” (PC) közbeszédet, amivel 
lassan már gyerekeket lehet 
ijesztgetni. 

Az, hogy Trumpot ekkora 
média-ellenszélben, minden 
ellenkező jóslattal szemben 
elnökké választották, egyér-
telmű üzenet, hogy az ameri-
kaiaknak elegük lett a képmu-
tatásból. Ez pedig nagyon nem 

mindegy, a globális pénzügyi 
háttérhatalom ugyanis, kong-
resszusi befolyásával szereti a 
„nyíl hegyének” használni az 
USA roppant gazdasági, po-
litikai és katonai erejét. Ez a 
háttérhatalom bárhol, bármi-
kor képes lokális háborúkat 
kirobbantani az energiahor-

dozók birtoklásáért, úgy, hogy 
nem egy esetben mindkét fél-
nek ő szállítja a fegyvereket. 
Emberjogi szólamok mögé 
bújva, diktátorokat segít ha-
talomra vagy buktat meg, at-
tól függően, mennyire hajlan-
dó neki eladósodni az érintett 
állam. Legújabb célkitűzése a 
határok lebontása, a történel-
mi vallások, a nemzetállamok 
szétverése - az illegális mig-
ráció támogatásával – hogy 
semmi se álljon az útjába. 

Utoljára talán Kennedy el-
nök próbált szembemenni 
ezzel, aki egy drámai rádió-
beszédben gyakorlatilag min-
dent elmondott a háttérhata-
lomról. (Idéztük már ezeken a 
hasábokon.) Demonstratívan, 
szinte már nyilvános kivégzés 
keretében bántak el vele, hogy 
okuljanak az utódai.

Donald Trumpot is támad-
ják mindennel, amit csak el le-
het képzelni – titulálták már 
orosz ügynöknek, vádolták 
szexuális zaklatással, most 
épp a lejárató kiadványok 
vannak soron - mégis ő áll 
nyerésre, nem sikerül megtör-
ni a támogatottságát. Látha-
tóan elhatározta, hogy rendezi 
a „világ számláit”, a rendezet-

len ügyeket, amit előtte évtize-
dekig nem mertek megtenni. 
Elnökké választását követően, 
elég hamar sikerült kizavar-
ni a „kalifátusából” az Iszlám 
Államot. Elismerte Izrael fő-
városának Jeruzsálemet, ami 
a közel keleti rendezés új fo-
lyamatát indíthatja el. Nyil-

vánosságra hozta a Kenne-
dy-gyilkosság aktáit, amiben 
előbb-utóbb szerintem talál-
nak majd érdekes dolgokat a 
kutatók. 

Észak-Korea atomfegyver-
kezése lassan már globális ve-
szélyt jelent, és erős túlzás len-
ne azt állítani, hogy az eddigi 
diplomáciai hókuszpókuszok 
különösebb eredményre vezet-
tek a kommunista diktatúrával 
szemben. Ha Trump a katonai 
megoldás mellett dönt, az egy-
általán nem atomháborút, 
meg más agyrémeket jelent, 
amivel a liberális sajtó ijeszt-
get. Ha máshol nem, Irakban 
láthatta a világ, hogy az iraki 
haditechnika tulajdonképpen 
el sem tudott indulni, az ame-
rikaiak már a támadás elején 
megbénítottak mindenfajta 
hírközlést, informatikát. Amíg 
a politikusok tárgyalgatnak, 
a hírszerzés teszi a dolgát, va-
lószínűleg nagyon régen bent 
vannak már Észak-Koreában 
is. Ha kell, esetleg megvesznek 
pár tábornokot, de valami kü-
lönösebb, elhúzódó háborúra 
nemigen kell számítani. Pár 
nap alatt lerendezik, ha sike-
rül megállapodni Putyinnal és 
a kínaiakkal. 

Ami minket illet: az USA 
kormányzata esetében olyan 
gigantikus és szertágazó mű-
ködési apparátusról van szó 
– a nemzetközi ügyek terüle-
tén is – amelyet csak lépésről 
lépésre tud a felügyelete alá 
vonni, illetve saját kádereivel 
feltölteni a Trump-adminiszt-
ráció. Az amerikai titkosszol-
gálatok esetében ez arány-
lag hamar sikerült (mondjuk 
célszerű ezzel kezdeni) nem 
is nagyon van már esélye az 
utóbbi időben, hogy az ellen-
zék különösebb utcai balhé-
kat tudjon kirobbantani Bu-
dapesten. Feltehetően abban 
is benne van az amerikai dip-
lomácia, hogy a nagyon erős 
NATO-kontroll alatt lévő Ro-
mániában, magyarellenes 
kijelentését követően, szin-
te azonnal menesztették Mi-
hai Tudose miniszterelnököt. 
Trump evidenciában tartja 
Magyarországot a térséget il-
letően – ezt az ellenfelei is tud-
ják, ezért, mintegy „megelőző 
csapásként” kezdeményezett 
néhány, Soros által támogatott 
demokrata szenátor kitiltási 
szankciókat Magyarország el-
len, állítólagos orosz befolyás-
ra hivatkozva. 

A külügyben felejtett, de-
mokrata Obama-káderek – pl. 
a régiónkra még nemrégiben is 
komoly befolyással bíró André 
Goodfriend, vagy a jelenlegi 
budapesti amerikai ügyvivő, 
David. J. Kostelancik – tevé-
kenységének is valószínűleg 
hamarosan vége, s borítékol-
ható, hogy akkor lészen majd 
igazi sírás-rívás, valamint fo-
gaknak csikorgatása idehaza, 
a balliberális térfélen!

SZEPESI SÁNDOR

AMERICAN DREAM

A szerkesztőtől „Miskolcon nincsenek 
és nem is lesznek 
migránsok!”

„Az a helyes út,  
amit Magyarország követ”



Charlie, Ismerős Arcok, a Takáts Tamás Blues Band, Pál Dé-
nes, Varga Miklós, Vastag Csaba, a Paddy And The Rats és 
még sok más ismert előadó gondoskodik idén is annak a sok 
ezer embernek a szórakoztatásáról, akik ebben az évben is 
ellátogatnak Miskolc belvárosába az év legnagyobb téli gaszt-
ronómiai eseményére, a Becherovka Miskolci Farsangra. 

Február 2–4. között ismét 
hömpölygő tömeg, finom il-
latok, árusok, a színpadokról 
szóló zene tölti majd be Mis-
kolc belvárosát.  

A fiatalok és az idősebb 
korosztály is talál majd olyan 
programot, amely kedvé-
re való, sőt sok olyat, amelyet 
együtt is élvezhetnek. Pénte-
ken a szokásos jelmezes, zenés 
felvonulással kezdetét veszi 
majd a vasárnapig tartó mulat-
ság, amely már délelőttönként 
is változatos szórakozási lehe-
tőséget kínál, de legfőképpen 
finom falatokat és italokat, így 
a fogyókúrát erre a hétvégére 
mindenkinek fel kell függesz-
tenie! 

Ilyenkor a hideg sem aka-
dály, hiszen a forraltbor és a 
finomabbnál finomabb ételek 
illata és gőze szinte felmelegíti 
az arra sétálókat még késő este 
is, amikor az utcák fényárban 
úsznak. 

Koncertek, bulik, sztárok
Miután a farsangozók ettek 

és ittak, nincs más dolguk, mint 
jobbnál jobb előadók koncert-
jét hallgatni és a színpad előtt 
csápolni nekik. A fellépők kö-
zül sokan már visszatérő ven-
dégek, és saját bevallásuk sze-
rint mindig nagy örömmel 
jönnek vissza erre az esemény-
re, ahol a szíves vendéglátás, a 
hangulat – és persze a fűtött 
színpad – mindig feledteti ve-
lük a hideget. Az Erzsébet té-
ren és a Városház téren lévő 
Becherovka Nagyszínpadon 
igazi sztáreső lesz, hiszen olyan 
előadók adnak koncertet, mint 
Charlie, az Ismerős Arcok, 
a Takáts Tamás Blues Band, 
Varga Miklós, Vastag Csaba, a 
Paddy and the Rats, Zalatnay 
Sarolta és a Reflex, a Kozmix, 
Ferenczi György és az 1ső Pes-
ti Rackák, a P. Mobil, a Mistery 
Gang, a Ladánybene 27, a Mis-
kolci Művek, a Kiss Kata Zene-

kar, a The Sign, az Audioshake, 
a The Memphis, a Kerekes 
Band, a Hamvai P.G., a JAMre-
publik Cover Band, az Állatok, 
a Viharmadarak zenekar, Lász-
ló Attila, a Miskolci Illés Em-
lékZenekar és Pál Dénes.  

A tavaszváró szabadtéri ren-
dezvény keretében a helyi kéz-
műves termékek bemutatko-
zása mellett egyéb szabadtéri 
kulturális attrakciók kerülnek 
megrendezésre. A szervezők 
ebben az évben is ugyanannyi, 
sőt még több érdeklődőt vár-
nak az eddigieknél a határon 
túlról is, bár a rendezvény ta-
valy is látogatói rekordot dön-
tött.

Nyerjen értékes ajándékokat 
a jelmezversenyen!

A Becherovka Miskolci Far-
sangon a látogatók is nyer-
hetnek, legyenek kicsik vagy 
gyereki énjüket megőrző fel-
nőttek, ha részt vesznek a Be-
cherovka Miskolci Farsang jel-
mezversenyén. Nem kell mást 
tenniük, mint jelmezt ölteniük, 
hiszen itt az idő, hogy minden-
ki beöltözzön!  Mit kell tenni, 

hogy mindezzel még nyerjen 
is valaki? Ki kell menni a Be-
cherovka Miskolci Farsangra 
február 2-án, 3-án, 4-én, meg-
keresni a fotófalat a Kossuth 
utca elején az emlékműnél, és 
készíteni egy jelmezes képet 
ezzel a háttérben! Ezek után fel 
kell tölteni a facebookra vagy 
az Instagramra a #miskolci-
farsang hashtaggel! Mit lehet 
haza vinni a legérdekesebb, 
legkreatívabb, legszebb mas-
karát felöltőknek?  Egy páros 
belépőjegyet a Tompeti és ba-
rátai koncertre (február 25-én 
a Művészetek Házában), vagy 
szintén egy páros belépőt a 
Csík zenekar koncertjére (feb-
ruár 24-én a Művészetek Há-
zában). 

Akik a kollegáival, barátai-
val vagy osztálytársaival sze-
retnének mulatni saját magán 
és a többieken, azok csopor-
tosan is jelentkezhetnek. Nem 
kell mást tenniük, mint ötle-
tes, tréfás, csodálatos vagy ép-
pen hátborzongató jelmeze-
ikben elmenni február 3-án 
10.30-ra a Városház térre. A 
jelmezes felvonulást követően 
értékes díjak várnak a nyerte-
sekre az Erzsébet tér színpa-
dán. Az osztályok, baráti társa-
ságok, munkahelyi csoportok 
regisztrációját  2018. január 
29-én 12 óráig a farsang@mis-
kolcifarsang.hu emailcímen. 
Osztályok 10-40 fővel, baráti 
és munkahelyi csoportok 4-10 
fővel jelentkezhetnek.

SZTÁROK, SZÓRAKOZÁS, GASZTRONÓMIA

A Diósgyőri vár vezetői állá-
sára kiírt felhívásra csaknem 
60 szakember jelentkezett az 
ország minden részéről. A 
vár „kapitánya” végül Kis-
martoni Péter lett (képün-
kön), aki 2018. január 3-tól 
látja el a Diósgyőri vár és 
Lovagi Tornák Tere vezetői 
feladatait.

„Minden vitéz lovag 's nemes 
úrhölgy, 'ki úgy érzi, hogy vég-
zettsége 's képzettsége, valamint 
honi vagy külhoni tapasztalási 
's szolgálatai alkalmassá tétetik 
e nevezetes pozíció betöltésére, 
ne habozzék 's mérettessék meg 
eme békés küzdelemben 's pos-
tafordultával, élete történetének 
's tapasztalásinak bemutatásá-
val, mihamarabb jelezze e bátor 
szándékát” – állt a Diósgyőri 
vár kapitányi pozíciójára kiírt 
pályázatban. Az egész országot 
bejárta ez a rendhagyó álláshir-
detés: mindenkit érdekelt, va-

jon ki lesz az a „lovag” vagy „ne-
mes úrhölgy”, akinek legfőbb 
feladata lesz a „vár védelmezé-
se, környező birtokinak óvása, 
vásárinak 's vigalminak rende-
zése, hű vitézinek 's lovagjainak, 
becses hölgyeinek 's asszonyai-
nak vezetése”.

Kismartoni Péter 57 éves, vég-
zettsége történész, a József Attila 

Tudományegyetemen diplomá-
zott történelem – olasz szakon. 
A multinacionális környezetben 
eltöltött több mint 27 év alatt fő 
feladata a kommunikáció, ren-
dezvényszervezés, marketing-
kommunikáció, brandépítés és 
annak menedzselése volt.  Több 
mint 15 éve foglalkozik haditor-
nával, életmód-rekonstrukció-
val, a középkorral. 

Jelenlegi csapata az Alba 
Societas rendszeres résztve-
vője több, neves nemzetkö-
zi történelmi rendezvénynek. 
Részt vett olyan nagy történel-

mi megemlékezéseken, mint 
2010-ben a Grünwaldi csata 
600. évfordulójának meghí-
vásos megemlékezésén, 2015-
ben az Azincourt-i csata 600. 
évfordulójára rendezett „új-
rajátszás”, 2016-ban a dániai 
Middelalder Centeret fennál-
lásának 25. évfordulója alkal-
mából szervezett nemzetközi 
rendezvényen.

Munkatapasztalatát, nem-
zetközi kapcsolatrendszerét 
felhasználva azt szeretné elér-
ni, hogy a Diósgyőri vár be-
kerüljön az európai turiszti-
kai körforgásba, és egyre több 
külföldi résztvevő látogasson 
ide fellépőként. Vigyék hí-
rét a várnak és a Lovagi Tor-
nák Terének, a változatos, gaz-
dag programok pedig egyre 
több látogatót vonzzanak be 
a városba és a környékre. Cél-
ja, hogy a Diósgyőri vár igazi 
turistalátványosság és prog-
ramközpont legyen, ami hoz-
zájárul a Miskolc látogatottsá-
gának növeléséhez.

Hétezer ember juthat mun-
kához, ha sikeresek lesz-
nek a megyében működő 
foglalkoztatási paktumok 
– egyebek mellett erről tájé-
koztatott a megyei önkor-
mányzat csütörtöki, évin-
dító sajtóreggelijén Török 
Dezső, a grémium elnöke. 

 A rendezvény témái között 
szerepelt még álláskeresők tá-
mogatása, a határon túli kap-
csolatok erősítése, valamint a 
2018-as országgyűlési válasz-
tás is: Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében, 116 választási 
irodában 540 ezer ember sza-
vazhat majd áprilisban. A me-
gyében 815 szavazatszámláló 
bizottság működik majd ápri-
lis 8-án Kovács János megyei 
főjegyző kiemelte, a választás 
teljes jogi szervezését és in-
formatikai hátterét ők koordi-
nálják majd. Mint mondta, az 
előző választásokhoz képest 

igencsak megnőtt az informa-
tikai feladatok száma, erre a 
megyei önkormányzatnak fel 
kell készülnie.

A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
(TOP) keretében a 2014-
2020-as időszakra 93 milliárd 
forint áll megyénk rendelke-
zésére. A szakminisztérium 
összesítése szerint tavaly 56 
milliárd forint támogatá-
si értékben született döntés. 
A szerződéskötések megtör-
téntek, rövidesen indulnak 
a közbeszerzések. Megyénk 
358 településéből eddig 134 
nyert legalább egy pályázat-
tal, remélhetően ez a szám to-

vább növekedik. Török Dezső 
elmondása szerint a legtöbb 
forrást gazdaságfejlesztésre 
és a megyei klímastratégia ki-
dolgozására fordítják. 2018-
ban pedig kiemelt feladat lesz 
a megyei önkormányzat fog-
lalkoztatási paktuma is.

– Elkészült a képzési jegy-
zékünk. A rendelkezésünk-
re álló 2,3 milliárd forintból 
1500 fő képzését, átképzését, 
munkaerőpiaci támogatását 
kell majd megvalósítanunk. 
Ez rendkívül fontos feladat 
lesz, hiszen a megyében 37 
ezer állás nélküli van. Itt egy-
szerre áll fenn a munkaerő-
hiány és a munkanélküliség 
– mutatott rá az elnök.

A foglalkoztatási program 
végeztével ötezer főt kellene 
bevonniuk a munka világába 
Török Dezső szerint. Ehhez 
jön még Miskolc város pak-
tuma, ami további kétezer főt 
céloz meg. Ha ezek a progra-
mok sikeresek lesznek, héte-
zer ember talál végleges mun-
kát a megyében – tette hozzá a 
megyei közgyűlés elnöke.
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Lovagregény: megválasztották a 
Diósgyőri vár kapitányát!

MEGYEI ÉVINDÍTÓ: HÉTEZER EMBER  
JUTHAT MUNKÁHOZ 

Töltse február első hétvégéjét a Becherovka 
Miskolci Farsangon!



Hirdetés Miskolci Napló6

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

Az akció érvényes: 

2018. 01. 20-tól 2018. 01. 26-ig 

Taft hajlakk, 250 ml, 3116 Ft/l 779 Ft

Palette Creme, color hajfesték 799 Ft

Domestos power 5, WC illatosító 389 Ft

Perwol folyékony mosószer, 3 l, 699 Ft/l 2099 Ft

Lenor öblítő, 780 ml-930 ml 599 Ft

Colgate fogkefe, 1+1 569 Ft

Listerine szájvíz, 500 ml, 2798 Ft/l  1399 Ft

Dosia mosópor, 300 g, 596 Ft/kg 179 Ft 

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

Vanish folteltávolító, 1 l 799 Ft

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

Viaszos vászon asztalterítő, 140 cm széles 799 Ft/fm 

Apróhirdetés
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hupont.
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, filagóri-
ák, elő tetők, kerítések, kerti házak 
és egyéb famunkák készítése; Ve-
lux ablakok beépítése, cseréje; íves 
fedések és hajlatok készítése; te-
tők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.
KARATE GÖRÖMBÖLYÖN min-
den hétfőn és csütörtökön 18 órá-
tól a Görömbölyi Művelődési Ház-
ban. Négy éves kortól, kezdőket és 
haladókat egyaránt várunk. Tel.: 06-
20/460-6775.

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

l  TÉLŰZŐ MOHÁCSON: február 11.: 9.900 Ft/fő
l  MÁRAMAROSI KIRÁNDULÁSOK,  

FÉLPANZIÓVAL: július 5–8.: 44.000 Ft/fő
l  BARANGOLÁSOK A BÁNSÁGBAN  

ÉS BÉKÉSBEN, FÉLPANZIÓVAL:  
június 9–10.: 25.000 Ft/fő

l  KIRÁNDULÁSOK A VAJDASÁGBAN,  
FÉLPANZIÓVAL:  
augusztus 25–26.: 25.000 Ft/fő

l  DÉL-NYUGAT MAGYARORSZÁG – HAR-
KÁNYI FÜRDŐZÉSSEL, FÉLPANZIÓVAL:  
június 29–július 1.: 35.000 Ft/fő

l  NAGYVÁRAD:  
április 28, szeptember 15.: 7.000 Ft/fő

TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN 
VAGY HONLAPUNKON! 2018.ÉVI KATALÓGUSUNKAT 

KERESSE HAMAROSAN IRODÁNKBAN!

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

"

"
500 FT ÉRTÉKŰ  

KUPON EGY FŐRE,  

EGY ÚTRA ÉRVÉNYES.
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A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS  
GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON
BEISKOLÁZÁSI INFORMÁCIÓI 

A 2018/2019. TANÉVRE  
Hat évfolyamos TEHETSÉGGONDOZÓ osztály  DIGITÁLIS programmal

1 OSZTÁLYBAN: l Angol nyelv emelt szintű l Informatika emelt szintű

SZEMÉLYES ÉS EGYÉNI KONZULTÁCIÓ KÉRHETŐ!
Kerboltné Tóth Edit, tanulmányi ig.h. +36-70/367694

Négy évfolyamos képzés

3 OSZTÁLYBAN:
l Emelt szintű magyar nyelv és irodalom l Emelt szintű történelem

l Emelt óraszámú mozgóképkultúra és médiaismeret
l Emelt szintű angol l Emelt szintű német

l Tagozatos fizika-matematika l Tagozatos kémia-biológia
l Általános tantervű

NYÍLT NAP: 2018. január 24. (szerda), 8.30

SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET!
www.levaygimnazium.hu

06-46/500-180/101,  
3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2.

JANUÁR 23-IG TARTÓ  
AKCIÓS KÍNÁLATUNKBÓL:

Coop Kidney vörösbab         
(COOP ABC, SZUPER)  
400 g/240 g,  
egységár: 829 Ft/kg

Paloma őrölt kávé                                                           
(COOP ABC, SZUPER)  
900 g, 2110 Ft/kg  

999 Ft 199 Ft1899 Ft

Nádudvari  
csemege szalonna                                                       
1 kg  

Plush mosógél color, 1,5 l, egységár: 333 Ft/l  499 Ft
Coop tej 1,5% pasztőrözött 1L  189 Ft
Sága sajtos tavaszi pulykarolád (COOP ABC, SZUPER) 1499 Ft

KERESSE TOVÁBBI AKCIÓS TERMÉKEINKET!

MISKOLCI ELADÓ  
INGATLANOK

Cím Megnevezés Alapterület 
(m2)

Szobák  
száma Komfortfokozat

Minimálisan
ajánlható

bruttó ár (Ft)

Bánatpénz
(Ft)

Áfonyás u. 2. fsz. 3. lakás 73 3 összkomfortos 4 900 000 245 000

Áfonyás u. 2. 7/3. lakás 73 3 összkomfortos 5 200 000 260 000

Áfonyás u. 21. fsz. 3. lakás 73 3 összkomfortos 5 200 000 260 000

Áfonyás u. 27. 4/2. lakás 55 2 összkomfortos 3 800 000 190 000

Áfonyás u. 27. 4/3. lakás 55 2 összkomfortos 4 200 000 210 000

Bajcsy-Zs. E. u. 29. 1/2. lakás 54 2 komfortos 5 700 000 285 000

Baross Gábor u. 19. als. lakás 21 1 komfort nélküli 1 100 000 55 000

Erdélyi u. 6. B. lh. 1/3. lakás 37 1 komfortos 5 000 000 250 000

Felsőruzsin körút 11. 2/2. lakás 55 2 összkomfortos 5 600 000 280 000

Papszer u. 44. pinceszint lakás 38 1 komfortos 2 100 000 105 000

Rákóczi Ferenc u. 3. pinceszint lakás 28 1 komfort nélküli 1 300 000 65 000

Soltész Nagy Kálmán u. 1. 4/1 lakás 61 1 komfortos 6 200 000 310 000

Szentgyörgy u. 28. 10/4 lakás 55 2 összkomfortos 3 700 000 185 000

Szentgyörgy u. 58. 3/3. lakás 55 2 összkomfortos 4 800 000 240 000

Szentgyörgy u. 65. 6/3 lakás 73 3 összkomfortos 6 800 000 340 000

Szigligeti Ede tér 4. alagsor 1. lakás 38 1 komfort nélküli 3 100 000 155 000

Testvérvárosok u. 36. 6/3 lakás 53 2 összkomfortos 5 100 000 255 000

Testvérvárosok u. 38. 9/5 lakás 35 1,5 összkomfortos 4 500 000 225 000

Bővebb tájékoztatás: Miskolc Holding Zrt. Ügyfélszolgálat Miskolc, Széchenyi u. 60.
Ügyfélfogadási idő: hétfő 8-12 és 12.30-15.30, szerda: 8-12 és 12.30-17.30, péntek: 8-12 óra között

Tel.: 46/516-254; 46/516-257; 70/506-0611; 70/506-0610
e-mail cím: lakashasznositas@miskolcholding.hu, honlap: www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu

A Miskolc Holding Zrt. Lakáshasznosítása kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel  
+ versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti az alábbi miskolci ingatlanokat:

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket 
kedvezményes áron a Mis-
kolci 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

A Technical Services Hungaria Járműjavító Kft.
felvételt hirdet  

az alábbi munkakörökbe

l Lakatos 
l CNC gépkezelő 
l Mechanikai szerelő 
l Hegesztő  (CO2 fogyóelektródás   

védőgázas ívhegesztő)

A fényképes önéletrajzokat végzettséggel,  
szakmai tapasztalattal,  

az alábbi postai vagy email címre várjuk:

TS Hungaria Kft.
Ein Unternehmen der ÖBB

Személy- és munkaügy
3527 Miskolc, Kandó K. tér 1.

karrier@tshungaria.hu



1943. január 12-én kezdődött a 
második világháborúban a szov-
jet Vörös Hadsereg támadása a 
Don-kanyarban. A kétszázezres 
2. magyar hadsereg szinte teljesen 
megsemmisült a harcokban, pon-
tos adatok ma sem állnak rendel-
kezésre a veszteségekről.

A magyarok a németek sztá-
lingrádi támadásának balszár-
nyát biztosították a Donnál. 
Állásaikat már augusztusban 
elfoglalták, sem fegyverzetben, 
sem ruházatban nem voltak 
felkészülve a téli hadviselésre.

A 2. magyar hadsereg helyze-
te már hónapokkal a szovjet tá-
madás előtt kritikusra fordult. 
Óriási, 26-27 ezer fős vesztesége-

ket szenvedett az 1942 nyarától 
zajló harcokban, és nem sikerült 
teljesen elfoglalnia a Don-ka-
nyart, veszélyes hídfőállások 
maradtak a szovjetek kezén. 

Az óriási, 200 kilométeres doni 
partszakaszt is alig tudta lefedni a 
magyar hadsereg, amelynek nem 
volt mélységi tagozódása. Ennek 

ellenére az első szovjet rohamokat 
még ellentámadással viszonozták 
a magyarok. Sőt rövid időre, né-
hány órára bizonyos területeket 
vissza is foglaltak Uriv térségében. 
Ám a Vörös Hadsereg újabb tar-
talékokat vetett be, így az átmene-
ti eredmények gyorsan elvesztek. 
A szovjetek ezután még nagyobb 

erőket összpontosítottak az áttö-
rési pontokra. Az Urivnál a tá-
tongó "lyuk" egyre tágult: az első 
nap még csak 6-10 kilométeres 
volt, majd néhány nap alatt húsz 
kilométer mélyre és negyven kilo-
méter szélesre nőtt. (A szovjetek 
itt tízszeres tüzérségi túlerőben 
voltak, 752 lövegükkel és 672 ak-

navetőjükkel. Élőerőben 3,5-ször 
több embert vetettek be, és körül-
belül 130 tankjukkal szemben a 
védők egyet sem tudtak kiállítani.

A tartalékba helyezett, megma-
radt magyar páncélosokat is ma-
gába foglaló, német Cramer-had-
testet jelentős késéssel kezdték 
bevetni a németek. Ekkor is erejü-
ket megosztva avatkoztak be, így 
nem értek el érdemi eredményt.

A 2. magyar hadsereg anya-
gi veszteségei 70 százalékosak 
voltak, az élőerő veszteségeit 
125-128 ezer főre teszik. Ez a 
2. hadsereg közel egyéves keleti 
hadszíntéri tevékenysége során 
elesett, megsebesült és fogságba 
esett honvédek és munkaszol-
gálatosok száma. 

A Nagy-Miskolc koncepció, 
mint azt előzőekben láttuk, 
már a XX. század elejétől 
fel-fel bukkant a város veze-
tése és közvéleménye tuda-
tában. Az is tudnivaló, hogy 
ez a törekvés csak 1950 után 
valósult meg. Most vissza-
tekintve a város történel-
mére talán nem haszonta-
lan számba venni azokat az 
egykor különálló település-
részeket, melyek jelenleg 
Miskolcot alkotják. Ha a 
Bükk felől közelítünk, a bel-
városhoz, majd távolodunk, 
az alábbi sorrendet kapjuk. 

Massák – Fazola Henrik 
munkásságának köszönhe-
tően egy csapásra hatalmas 
jelentőségűvé vált. A wür-
zburgi születésű, vagyonos és 
vállalkozó szellemű egri laka-
tosmester első vasolvasztóját 
1770-ben alapította Ómassán, 
amit 1814-ben szintén a Ga-
radna patakra épített újmassai 
vasolvasztó váltott fel.  A csalá-
di vállalkozást Fazola Henrik 
halála után fia, Fazola Frigyes 
folytatta és a Diósgyőr-Hámo-
ri Vasmű 1868-ig, a diósgyőri 
állami vasgyár létesítéséig 
szolgálta a hazai vasgyártást. 

Bükkszentlászló – Csak 1982-
ben csatlakozott Miskolchoz. A 
település a honfoglalás előtt, a 
kelták idejében is jelentős volt. 
Az itteni nagysáncon volt a kel-

ták települési központja és fegy-
verkészítő műhelye. A kelták 
eltűnésével azonban a hely je-
lentősége is megszűnt. A telepü-
lés eredetileg Óhuta néven volt 
ismert és a diósgyőri koronau-
radalom XVIII. századi ipari te-
vékenységének megindulásával 
kezdett el fejlődni. 1940-ben ne-
vét Óhutáról Bükkszentlászlóra 
változtatta. 

Lillafüred – Lillafüred és kör-
nyékének felfedezése az idegen-
forgalom és turizmus fellendü-
lésével, a XIX. század végén, XX. 
század elején kezdődött. Ekkor 
már ezen a területen nem folyt 
vasgyártás. Az első átfogó leírás 
1898-ban íródott e különleges 
bükki tájról. Nem csoda, hogy 
az 1900-as évek legelején már 
Hámor nyugati részét nyaraló-
teleppé alakították át. Az akkori 
parcellavásárlók között találhat-
tuk Herman Ottót is, a híres po-
lihisztort. A kiépült, villákból, 
üdülőkből álló telep neve a Vay 
családhoz kötődik. Vay Béla, aki 
ekkor Borsod megye főispán-
ja volt és a hámori nyaralótele-
pen is nyaralótulajdonos, leánya 
Vay Lilla után a telep a Lillafü-
red elnevezést kapta. 1927-től 
1929-ig folyt a Palotaszálló épí-
tése, s a szálló már megnyitását 
követően az egyik legkedveltebb 
nyaralóhellyé tette Lillafüredet. 
Hámor – környékének szépsé-
geit – amiről már Petőfi is írt – 
a XIX. század végén, XX. század 

elején felfedezték fel. Az idegen-
forgalom ugrásszerű növekedé-
se Hámor község északi részén 
a Palotaszálló elkészülte után 
csak fokozódott. Hámor közsé-
get 1950-ben egyesítették Mis-
kolccal. 

Diósgyőr – kedvező földraj-
zi fekvése miatt, már az őskor-
ban is települési hely volt. A 
honfoglalás korában már erő-
dítés állott itt. A várat és a hoz-
zá tartozó földeket Bors atyja 
kapta, majd Bors vezéré lett és 
így nemzetségéé. A tatárjárásig 

a vár és a hozzátartozó terület 
a Bors nemzetség birtokában 
volt, majd az Ákos-nemzet-
ségbeli Ernye kapta meg. Fiait 
Károly Róbert elleni zendülé-

sük miatt kivégezték. 1319-ben 
a király a várat és a hozzátar-
tozó uradalmat Debreczeni 
Dózsa nádornak adta, majd a 
Széchyek birtoka volt. 1364-

ben Nagy Lajosnak szüksége 
volt a Diósgyőri várra és ezért 
Alsólendvára cserélte el a Szé-
chyekkel. 1365-ben a királyi 
uradalom fennhatósága alá 
került Miskolc. Az uradalom-
hoz csatolt Miskolcot a király 
mezővárosi rangra emelte. Di-
ósgyőr ebben a korszakban, a 
XIV-XV. században élte fény-
korát. 1381-ben a vár falai 
között erősítették meg a Ve-
lencével kötött torinói békét. 
Zsigmond királynak és fele-
ségének Máriának is kedvenc 
tartózkodási helye volt a vár. 
Mátyás király uralkodása alatt 
a vár Beatrix királyné tulajdo-
na volt. A következő évszáza-
dokban számos tulajdonosa, 

zálogbirtokosa volt a várnak, 
a császáriak a XVII. század-
ban felgyújtották a várat, majd 
1679-ben a kuruc csapatok is 
porig égették. A vár a Rákó-
czi-szabadságharc után rom 
lett. 1755-ben a koronaura-
dalom Grassalkovich Antalé 
lett. A koronauradalom meg-
szűntével (1878) 1886-ban Di-
ósgyőr Felsőgyőrrel és Majlát-
tal kapcsolódott össze. A XX. 
században Diósgyőr nagyköz-
ség területe több mint 20000 h, 
lakossága 21 776 fő volt. Diós-
győr község közigazgatásilag 
1945-től Miskolc város része. 
(Folytatjuk)

SOMORJAI LEHEL
FŐLEVÉLTÁROS

Koszorúzással, majd ünne-
pi szentmisén emlékeztek 
meg Miskolcon a napokban 
a doni áttörés 75. évfordu-
lójáról. 

Január 11-én a Szemere 
kertben található doni kop-
jafánál szervezett megem-

lékezést a Doni Bajtársi és 
Kegyeleti Szövetség Miskol-
ci Csoportja. Szopkó Róbert 
történész a rendezvényen a 
magyar történelem egyik leg-
nagyobb tragédiájának neve-
zete a doni katasztrófát. Mint 
fogalmazott, a Don a legna-
gyobb magyar temető, 120 

ezer magyar áldozata volt an-
nak a hadjáratnak.

A történész elmondása sze-
rint, a trianoni békediktátum 
következtében hazánk nem 
tarthatott fenn nagy létszámú 
hadsereget. Korlátozták a tisztek 
számát, technológiai téren sem 
fejleszthettünk, emellett hiány-
zott a sereget kiszolgáló hadi-
ipar is az első világháborút kö-
vető évtizedekben.

1938-tól, a győri program 
meghirdetését követően javult 
a helyzet, de a magyar hadse-
reget akkor is elsősorban Kár-

pát-medencei, nem pedig tá-
voli, más klímájú területeken 
folyó harcokra képezték ki, sze-
relték fel. 1941-es hadba lépé-
sünkkor nem volt még meg a 
megfelelő szállítóeszköz-kapa-
citás sem, a civil szférából gé-
pesítettek.

– Az első sorok magyar ka-
tonái az utolsó töltényig küz-
döttek, de nem tudták meg-
akadályozni a hosszú agónia 
beteljesülését. A 2. magyar had-
sereggel az ország színe-virága 
pusztult el, olyan fiatalok, akik 
a jövőt jelentették. Ezzel a gene-

rációval egy kicsit akkor a ma-
gyar jövő is meghalt, az egész 
országot veszteség érte. Emlé-
kezzünk rájuk, akik az életüket 
áldozták a hazáért, és megtették 

azt, amit elvártak tőlük – emel-
te ki a történész. Január 14-én a 
Szent Anna templomban ünne-
pi szentmisén emlékeztek meg a 
doni áttörés 75. évfordulójáról.
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„A 2. magyar hadsereggel az ország színe-virága pusztult el”

Városi visszatekintő

Nagy-Miskolc településrészeinek története (1. rész)

Vay Erzsébet – Lilla, 1906-ban

Diósgyőri vashámorok 1846 körül



Két új igazolással és három próbajátékossal kezdte meg a felké-
szülést múlt vasárnap a labdarúgó NB 1 tavaszi rajtjára a DVTK. 
A havas, fagyott talaj ellenére, egy nagyon jó hangulatú, pörgős 
edzést vezényelt csapatának a szakmai stáb, ami előrevetíti a foly-
tatást is. Először a Magas-Tátrában egy erőnléti edzőtábor vár a 
játékosokra, majd Törökországban tölt el tíz napot a csapat. 

Konditeremi, átmozgató, 
nyújtó gyakorlatokkal kezdő-
dött az év Diósgyőrben, majd 
a hóban, a mínuszok között 
folytatódott a tréning. Az év-
kezdő edzésen 30 fős kerettel 
dolgoztak a piros – fehérek, 
akik között ott volt a két új iga-
zolás: a szerb védő Dusan Br-
kovic és Sergey Shestakov, az 

ukrán szélső középpályás. Vol-
tak próbajátékosok is: a 20 esz-
tendős Hursán György, aki a 
TSV 1860 München utánpót-
lásában készül évek óta. 

A középpálya közepén be-
vethető sokszoros utánpótlás 
válogatott, aki korábban ját-
szott a védelem közepén és 
a szélén is, négy éve igazolt 
külföldre a Puskás Akadémia 

utánpótlásából. A 19 éves ar-
gentin Iago Borjes a támadó-
sor közepén érzi legjobban 
magát, ahonnan egyrészt meg-
felelően kiszolgálhatja a társait, 
másrészt az ellenfél kapujára is 
veszélyes lehet. 

A szintén 19 éves Bruno 
Sellanes Uruguayból érkezett, 
ahol az ország harmadik leg-

népszerűbb és az egyik legjobb 
utánpótlás-nevelő együttesé-
ben, a Defensorban játszott. Az 
irányító középpályás korábban 
tagja volt az U15-ös válogatott 
keretnek, majd később az első 
csapattal edzett. Esetleges szer-
ződtetésükről a közös munka 
alapján dönt majd a szakmai 
igazgató. Itt még vannak kér-
dőjelek, de az már biztos, hogy 

a fő cél: eredményesen szere-
pelni tavasszal. – Ez az irány 
abszolút jó, a csapat mindent 

megtesz annak érdekében, 
hogy ezt kövesse. 

Mindenképpen szeretnénk 
fejlődni, feljebb lépni egy lé-
pést, ezért dolgozunk – nyi-
latkozta Lipták Zoltán csa-
patkapitány. Ezt a gondolatot 
folytatta a szakmai igazgató is, 
Bódog Tamás szerint a bajnok-
ság tavaszi szakasza, mindig 
nehezebb, minden együttes-

nek. - Ezeket a lépcsőfokokat 
meg kell lépni, el kell jutni a 
következő szintre, csak úgy 

tudjuk a játékunk színvona-
lát emelni, olyan szintre hoz-
ni, hogy ne csak kívülről néz-
zen ki jól, hanem az eredmény 
pontokban is megmutatkoz-
zon – tette hozzá a szakmai 
igazgató. Bő egy hónap múlva, 
február 20-án a Magyar Kupa 
9. fordulójának első mérkőzé-
sén, Mezőkövesden fogadja a 
DVTK a Vác FC gárdáját.

Horkai György olimpiai baj-
nok vízilabdázó, volt után-
pótlás szövetségi kapitány 
január 15-től az MVLC után-
pótlás edzői stábját erősíti. 
Az új szakmai tanácsadó és a 
klub vezetői hétfőn sajtótájé-
koztatót tartottak.

Kriza Ákos polgármester el-
mondta, Miskolcot sportváros-
ként szokták említeni, a vízi-
labda pedig mindig különleges 
helyet foglal el a város szívében. 
Közel öt év alatt sikerült eljut-
ni a legerősebb bajnokságig, és 
olyan teljesítményt nyújtani, 
amely világszinten is értékelhe-

tő. – A város is segítette és segíti 
a sportélet fejlődését. Az infra-
struktúra folyamatos fejlesztése 
elősegíti, hogy kiváló utánpót-
lást tudjunk nevelni – hangoz-
tatta a polgármester. Hozzátet-
te, napirenden van a Kemény 
Dénes Uszoda bővítése, emel-
lett a Selyemréti Strandfürdő 

további fejlesztése is a közeli 
tervek között szerepel.

A polgármester kihangsú-
lyozta, kiváló munkatársak 
is kellenek a sportág fejlődé-
séhez, s köszönetét fejezte ki 
Bachner András klubelnök-
nek, valamint Sike József ve-
zetőedzőnek. Most egy olim-
piai bajnokot is városunkban 
tudhatunk, ami nagy büszke-
ség Miskolcnak.  A szakember 
Miskolcra érkezésével a kor-
osztályok közötti átjárhatósá-
got biztosítják, s még magasabb 
szintre emelik az egyéni kép-
zést. Horkai György elmondta, 
örömmel mondott igent a fel-
kérésre, mert úgy érzi, hozzá 
hasonlóan, a miskolci klubnál 
is a kemény munkában hisz-
nek. Horkai György szakmai 
tanácsadóként kapcsolódik 
be az utánpótlás munkájába. 

Ez legalább heti négy edzésen 
való részvételt jelent, ahol fo-
lyamatosan egyeztet majd a 
korosztályok edzőivel. A mis-
kolci klubnál a legtehetsége-
sebb játékosok számára külön, 
személyre szabott képzést in-
dítanak a jövőben.

Horkai György világbajnok-
ságokon három ezüst érmet 
gyűjtött (1975, 1978, 1982), 
emellett kétszeres Európa-baj-
nok (1974, 1977). 1993-tól az 
1996-os atlantai olimpiáig szö-
vetségi kapitányként irányí-
totta a magyar válogatottat. 
Az 1976-os montreali olimpi-
án arany-, négy évvel később 
Moszkvában bronzérmes klasz-
szis számára nem ismeretlen a 
fiatalabb korosztály nevelése, 
mivel 2011-től ő volt utánpótlás 
válogatott szövetségi kapitánya.

MÉDER NOÉMI

„A miskolci klubnál is a kemény munkában hisznek”

Elkezdte a felkészülést a DVTK labdarúgócsapata

Olimpiai bajnok vízilabdázó segíti az MVLC 
munkáját

„Szeretnénk feljebb lépni egy lépést”
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Huszonhetedik alkalom-
mal rendezték meg az 
elmúlt hétvégén a Fekete 
László Nemzetközi Közép-
iskolás Teremlabdarúgó 
Kupát az Avasi Gimnázi-
um tornacsarnokában. 

Az Avasi Gimnázium és az 
Avasi Gimnázium Diáksport 
Egyesülete által szervezett 
versenyre dén tizenöt csapat 
nevezett, köztük három vi-
dékről, tizenkettő pedig mis-
kolci középiskolából.
A névadó Fekete László a 
DVTK aranycsapatának le-
gendás csatára volt. 1950-
ben született és 2004-ben 
halt meg. 1977-ben tagja volt 
az első diósgyőri, magyar 
kupagyőztes csapatnak, Az 
1978-79-es bajnoki idényben 
bronzérmet nyertek. 1980-
ban újra magyar kupát nyert 
a diósgyőri csapat, aminek 
részese volt Fekete László is. 
Pályafutása során összesen 
kettőszázhatvanhat alkalom-
mal játszott a diósgyőri csa-

patban és harminchárom 
gólt szerzett.
Csöbör Katalin or szág gyű-
lé si képviselő, a verseny fő-
védnöke a megnyitón el-
mondta, a kitartó munka, 
az edzés mindig meghoz-
za az eredményét. – A fut-
ballnak nagy kultusza van, 
a fiúk és férfiak körében a 
legkedveltebb sport. Örülök, 
hogy itt lehetek és hogy idén 
is sokan neveztek a kupára, 
amit már huszonhetedik al-
kalommal rendeznek meg. 
Nekem, mint képviselőnek 
és családanyának is fontos, 
hogy a fiatalok egészségesen 
éljenek, sportoljanak – han-
goztatta a képviselő.

Szerda este a DVTK Jegesmedvék együttesének vendége 
a Ferencvárosi TC jégkorongcsapata volt a Magyar Kupa 
(MK) elődöntőjében. A hazaiak fölényesen,  nyerték a ta-
lálkozót, biztosítva helyüket a Magyar Kupa döntőjében.

– Nagyon elégedett va-
gyok a ma estével – végig jól 
játszottunk és kezünkben 
tartottuk a mérkőzést. Kicsit 
lassan indult be a játék, de 
az idő előrehaladtával egy-
re jobban felpörögtünk. A 
második harmad végén lőtt 
két gól után érezhető volt, 
hogy meg lesz a mérkőzés, 
de az utolsó harmad végé-
ig sikerült tartani a szintet, 
amit nagyon jó volt látni, 
remélem a szombati döntő 
is hasonlóan jól fog sikerül-
ni, mi mindent megteszünk 
ennek érdekében – nyilat-
kozta a mérkőzést követően 
a dvtk.eu-nak, a klub hivata-

los honlapjának Mikael Tisell 
vezetőedző. (Magyar Kupa 
elődöntő: DVTK Jegesmed-
vék – Ferencvárosi TC 5-1 
(1-0, 3-1, 1-0))

A Magyar Kupa idei kiírá-
sának elődöntőjében a DVTK 
Jegesmedvék és az Újpest TE 
együttese diadalmaskodott. 
A döntőre a két csapat között 
január 20-án, szombaton, 17 
óra 15 perctől, a Miskolci Jég-
csarnokban kerül sor.

Január 14-én, vasár-
nap este, az Erste Liga utol-
só alapszakasz-mérkőzésén 
a Macik hosszabbítás után 
4-3-ra győztek a Dunaújvá-
rosi Acélbikák ellen.

Emléktorna a legendás 
csatár tiszteletére

MK: döntőben  
a DVTK Jegesmedvék!
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Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz csatolásával, a pályázni kívánt  
munkakör megjelölésével az mhhrpalyazat@miskolcholding.hu e-mail címre  

vagy a 3530 Miskolc, Petőfi S. u. 1-3. címre várunk 2018. február 5-ig.

A Miskolc Holding Zrt. munkatársat keres  
a MIHŐ Kft.-hez az alábbi munkakörbe:

MŰSZAKI ELŐADÓ
A leendő munkatárs feladatai:

•   műszaki koncepciók kidolgozása,
•  méretezések, hidraulikai  

számítások elkészítése;
•  épületgépész szakági tervek,  

költségvetések és árajánlatkérések 
összeállítása;

•  tervezési munkák elvégzése,  
koordinálása;

• kivitelezési munkák ellenőrzése,
•  távhőszolgáltatói rendszerek  

diagnosztikai vizsgálata.

A pályázókkal szemben támasztott  
elvárások:

•  felsőfokú szakirányú végzettség 
(épületgépész mérnök/energetikai 
szakmérnök);

•  minőségi munka iránti  
elkötelezettség,

•  pontos, precíz munkavégzés  
önállóan és csapatban egyaránt;

•  felhasználói szintű számítógépes 
ismeretek (Office, AutoCad,  
költségvetés készítő program).

Előnyt jelent:
•  Magyar Mérnöki Kamara  

épületgépész tagság,
•  hőenergetikai építmények  

tervezésében való jártasság,
•  tervezői/felelős műszaki vezetői/

műszaki ellenőri jogosultság  
megléte,

• 3D tervező program ismerete.

Ajánlatunk:
•  stabil háttér, szakmai fejlődési  

lehetőség;
• felelősségteljes munkavégzés,
• kellemes munkahelyi környezet,
• béren kívüli juttatások.

Munkavégzés helye: 
 Mihő Kft. 3534  
Miskolc, Gagarin u. 52.

Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz csatolásával, a pályázni kívánt  
munkakör megjelölésével az mhhrpalyazat@miskolcholding.hu e-mail címre  

vagy a 3530 Miskolc, Petőfi S. u. 1-3. címre várunk 2018. február 5-ig.

A Miskolc Holding Zrt. munkatársat keres  
a MIHŐ Kft.-hez az alábbi munkakörbe:

ADMINISZTRÁTOR
A pozíció betöltésére megváltozott munkaképességű  

munkavállaló jelentkezését várjuk!

A leendő munkatárs feladatai:
•   a gazdasági vezető munkájának támogatása,
• iktatási feladatok ellátása,
• levelezések, postázás bonyolítása,
•  telefonhívások kezelése, kapcsolattartás az ügyfelekkel,
•  egyéb adminisztratív jellegű feladatok ellátása.

A pályázókkal szemben támasztott elvárások:
• középfokú közgazdasági végzettség,
• ügyfélközpontúság,
• jó kommunikációs képesség,
•  felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
• pontos, precíz munkavégzés.

Ajánlatunk:
• stabil háttér, szakmai fejlődési lehetőség,
• lellemes munkahelyi környezet
• béren kívüli juttatások

Munkavégzés helye: 
Mihő Kft. 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
A munkavégzés helye részben akadálymentesített.

Január 6-án ünnepli a katolikus egyház vízkeresztet, azaz Jézus 
Krisztus megjelenésének ünnepét. Krisztus keresztségének emlé-
kére a katolikus egyház ilyenkor vizet szentel a templomokban, a 
folyók és a patakok partján is. Idén a Miskolci Egyházmegye püs-
pöke, Orosz Atanáz, a Szinva patak vizét szentelte meg ünnepi 
szertartás keretében.

A Szent Liturgia ja-
nuár 6-án délelőtt kez-
dődött a Nagyboldo-
gasszonyról elnevezett 
Püspöki Székesegy-
házban, majd Miskolc 
belvárosában, a Szinva 
teraszon végezték el a 
vízszentelés szertartá-
sát. Itt mondott homíli-
át a Miskolci Egyházmegye püs-
pöke, Orosz Atanáz.

Vízkereszt az egyik legősibb 
keresztény ünnep, amely Jézus 
Krisztus megjelenésének, ki-
nyilvánulásának momentuma-
it kapcsolja egybe (a napkeleti 
bölcsek imádása, Jézus megke-
resztelkedése a Jordánban, Jé-
zus első csodája, a víz borrá vál-

toztatása a Kánai menyegzőn). 
Ezek közül később Jézus kereszt-
sége lett hangsúlyos, erre emlé-
keztet a vízszentelés. 

A keleti szertartású egyház-
községekben korábban álta-
lános szokás volt, hogy a víz-
szentelés lehetőleg élő vízen 
történjék. Ahol patak vagy fo-
lyó van a közelben, ma is kör-

menettel vonulnak a partra a 
templomból. 

Vízkereszt azért is kiemelt ün-
nep a katolikus egyház életében, 
mert ekkor kezdődik meg a ház-
szentelések időszaka, amely a 
15. századtól kialakult szokás. A 

szertartás során a pap az 
újonnan megáldott szen-
teltvízzel meghinti az ott-
honokat, megáldja a ben-
ne lakókat, dolgozókat. A 
házszentelés után az ajtó-
ra fölírják az évszámot és 
a népi értelmezés szerint 
a háromkirályok nevének 
(Gáspár, Menyhért, Bol-

dizsár) kezdőbetűit: 20 + G + M 
+ B + 18. Az eredeti értelmezés 
szerint a három betű a latin ál-
dásformula kezdőbetűit jelenti: 
Christus Mansionem Benedicat 
(„Krisztus áldja meg e házat”).

Vízkereszt a katolikus egy-
házban a karácsonyi ünnepkör 
zárónapja, és egyben a farsangi 
időszak kezdete.

Szerdán délelőtt mutatkozott 
be először a sajtónak és a nagy-
közönségnek az első olyan kis 
perzsa leopárd, amely a mis-
kolci állatkertben született. A 
Touran névre keresztelt kis ra-
gadozó most lett egy hónapos. 

Az állatkert nőstény perzsa 
leopárdját, a Lisszabonból érke-
zett Tarecát 2012 óta láthatják 
a látogatók. Tareca az Európai 
Fajfenntartó Tenyészprogram 
keretében érkezett Miskolcra, 
épp úgy, mint párja, Assim, akit 
2015-ben, Jászberényből hoztak. 

A kis leopárdnak nevet is ad-
tak, az örökbefogadó cégtől a 
Touran nevet kapta. Ez az óko-
ri Perzsia egyik tartományából 
(Turán) ered, személynévként is 
használják. 

Puskás Gábor, a Miskolci Ál-
latkórház állatorvosa elmondta, 
a kis leopárd alapos vizsgálato-
kon esett át. Féreghajtó gyógy-
szert kapott s a „személyazo-
nosságát” igazoló microchipet. 
Legközelebb két hét múlva kap 
ilyen gyógyszert, aztán pedig 
védőoltásban részesül majd. Az 
állatorvos megerősítette, hogy 

Touran kitűnő állapotban van, 
megfelelően fejlődik.

Molnár Attila, a Miskolci 
Állatkert és Kultúrpark veze-
tője úgy nyilatkozott, a sza-
badban már csak 1000-1200 
perzsa leopárd él, tehát eléggé 
veszélyeztetett fajról van szó. 
Touran körülbelül 1,5 évet tölt 
Miskolcon, nemzetközi koor-
dinátor dönti el, hol tölti éle-
te további részét, hogy újabb 
egyedek születhessenek. 

Tourant Pfliegler Péter alpol-
gármester kezében láthatta meg 
először a nagyközönség. – A 
Miskolci Állatkert és Kultúr-
park tényleg olyan munkát vé-
gez, amely értékteremtő. Na-
gyon sok embernek szereznek 
örömet, emellett a fajmegőrzés is 
rendkívül fontos. 

Egy hónapos lett a miskolci  
állatkert kis leopárdja 

Bemutatkozott Touran

Megszentelték a Szinva vizét



Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Fesd a vá-
rost színes(ebb)re címmel alkotói pályázatot ír ki. A pá-
lyázat témája: Új street-art (utcai művészeti) alkotások 
létrehozása, szabadon válaszható témában.

A pályázat három kategóriája:
1. festett felület, 2. nö-

vényesített, zöld felület, 3. 
Augmented Reality (kiter-
jesztett valóság) megoldás - 
innovatív (digitális) alkotói 
megközelítés, ahol az adott 
grafikára telefonnal (meg-
felelő App-al felismerve), 

rámutatva a grafika meg-
mozdul / változik / többlet 
információt ad / animáci-
ót játszik le stb., így a lakos 
interakciójával lesz teljes 
az alkotás. A szimpla felü-
let keretein új rétegeket hoz 
létre.

A pályázat célja: 
Olyan pályaművek, al-

kotások létrehozásának tá-
mogatása, amelyeken ke-
resztül a ma még egyszínű 
városi felületek színessé és 
egyedivé válnak; a helyek 
életre kelnek; olyan alko-
tások létrejötte, amelyek 

élményt nyújtanak az itt 
élők, az ide látogatók és az 
átutazók számára. A kiíró 
célja a pályázóknak a mű-
vek megvalósításában vál-
lalt szerepének ösztönzése, 
a közösségépítés. 

A pályázati anyag beküldési határideje: 2018. március 31.
Díjazás, nyeremények ka-

tegóriánként: 1. díj 100 ezer 
Ft; 2. díj 75 ezer Ft; 3. díj 
50 ezer Ft. A kiíró külön-
díjakat is adományozhat. 

A pályázattal kapcsolat-
ban bővebb információkat 
a http://miskolc.hu/alko-
toi-palyazati-felhivas olda-
lon találnak.

Január 21-én, 16.30 órai kez-
dettel, a Miskolc Televízió Hí-
vőSzó című műsorában a di-
ósgyőri plébániatemplomból 
közvetítenek szentmisét, felvé-
telről. Ezen a szentmisén törté-
nik a szőlővesszők megáldása.

Vasárnap, 21-én kezdődik 
az idei ökumenikus imahét. 
Az első istentiszteletre a Kos-
suth utcai belvárosi reformá-
tus templomban kerül sor 17 
órakor. Igét hirdet Krank Jó-
zsef ortodox parókus. A belvá-
rosi körzet további programja 
(kezdési időpont minden nap 
17 óra). Hétfőn, 22-én a Búza 
téri görögkatolikus székes-
egyházban igét hirdet Almási 
Ferenc református lelkipász-
tor. Kedden, 23-án a belvárosi 
evangélikus templomban igét 

hirdet Kalna Zsolt minori-
ta tartományfőnök. Szerdán, 
24-én a mindszenti templom-
ban igét hirdet Sándor Frigyes 
evangélikus lelkész. Csütörtö-
kön, 25-én a Deszkatemp-
lomban igét hirdet Lipcsák 
János mindszenti plébániai 
kormányzó. Pénteken, 26-án 
a minorita templomban igét 
hirdet Hangó István reformá-
tus lelkipásztor. Vasárnap, 28-
án az avasi református temp-
lomban igét hirdet Kovács 
Zoltán metodista lelkipásztor.

A diósgyőri körzetben: va-
sárnap, 21-én, 16 ó. a diós-
győri r.k. templomban igét 
hirdet Molnár József evan-
gélikus lelkész. Hétfőn, 17 ó. 
a vasgyári ref. templomban 
igét hirdet Balog Gyula plé-

bános. Kedden, 17 ó. a diós-
győri ev. templomban igét 
hirdet Pehm G. Antal feren-
ces kistestvér. Szerdán, 17 ó. 
a vasgyári r.k. plébánián igét 
hirdet Antal Mariann refor-
mátus lelkipásztor. Csütör-
tökön 17 ó. a diósgyőri ref. 
templomban igét hirdet Ko-
vács Endre parókus. Pénte-
ken 17 ó. az újgyőri r.k. temp-
lomban igét hirdet Péter 
András református lelkész. 
Vasárnap 16 ó. az újgyőri g.k. 
templomban igét hirdet Mi-
kolai Vince plébános. 

Az imahét kiemelkedő ese-
ményére szombaton, 27-én a 
Miskolci Egyetem aulájában 
kerül sor 16 órától. Igét hir-
detnek a történelmi egyhá-
zak püspökei.  
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Fesd a várost  
színes(ebb)re

EGYHÁZI HÍREK

2018. január 22-én 16:00-
tól a Művészetek Háza Béke 
Art Mozitermében a „Kör-
hinta” című magyar film-
klasszikus ingyenesen vetí-
tésére kerül sor, a magyar 
kultúra napja alkalmából.

Fábri Zoltán digitálisan 
restaurált klasszikusát 61 év 
után láthatják az érdeklő-
dők, a film digitális felújítása 
eredményeként eredeti mi-
nőségében tekinthető meg az 

alkotás. A Magyar Nemzeti 
Filmalap Filmarchívumának 
60. és Fábri Zoltán születé-
sének 100. évfordulója miatt 
került fókuszba a Törőcsik 
Mari és Soós Imre főszerep-
lésével 1955-ben forgatott 
film, amely a fiatalság és a 
szerelem győzelmét hirdeti. 
(Rendező: Fábri Zoltán. For-
gatókönyvíró: Fábri Zoltán, 
Nádasy László. Szereplők: Tö-
rőcsik Mari, Soós Imre, Szir-
tes Ádám, Barsi Béla. 

Az év elején indított digi-
tális fejújítási program ke-
retében ez az első film, ame-

lyet felújított a Filmarchívum. 
Helyfoglalás érkezési sor-
rendben.

Az Országgyűlés 2016-ban 
fogadta el és a felkészülés-
hez szükséges időt követő-
en, 2018. január 1-jén lépett 
életbe az új polgári per-
rendtartás, vagyis a polgári 
peres eljárási törvény.

Az új jogszabály egyik 
kiemelt célja a jogviták 
ésszerű időn belüli lezá-
rása. Az 1950-es évek-

ben elfogadott és nagyon 
sokszor módosított, korábbi 
törvényt váltja le most az új 
jogszabály.

A törvény bevezeti az osz-
tott perszerkezetet, ami a 
törvényalkotó szándéka sze-
rint, tervezhetőbb, kiszámít-
hatóbb permenetet tesz lehe-
tővé. Ez az elsőfokú eljárást 
mind funkciójában, mind 
időben egymástól elkülönülő 
két szakra osztja: perfelvéte-
li és érdemi tárgyalási szakra. 
Előbbiben történhet a jogvi-
ta tartalmának, kereteinek 

meghatározása. Ezen szakasz 
lezárását követően - fősza-
bály szerint -, nincs lehetőség 
a kereset- és az ellenkérelem 
megváltoztatására, további 
bizonyítékok és indítványok 
előterjesztésére. 

Az érdemi tárgyalási szak 
célja, hogy a bíróság a bizo-
nyítás eljárást lefolytassa. Az 
új törvény kimondja, hogy a 
jogsértően beszerzett bizo-
nyítékok nem használhatók 
fel. Meghatározza ugyanak-
kor, a más eljárásokban kelet-
kezett bizonyítékok bizonyí-
tó erejét is a polgári perben. 

Megújul a szakértői bizo-
nyítás is, a legfontosabb vál-
tozás, hogy bevezeti a ma-

gánszakértői vélemény perben 
történő felhasználását.

Az új eljárási törvény két 
kollektív igényérvényesítési 
formát határoz meg: a közér-
dekből indított pereket és a 
társult pereket. Utóbbira a fo-
gyasztói szerződésekkel kap-
csolatos jogvitákban, illetve 
a munkaügyi perekben lesz 
lehetőség. A jövőben a köz-
igazgatási perek szabályait 
nem a polgári eljárási törvény 
tartalmazza majd, a munka-
ügyi bíráskodás eljárási sza-
bályai azonban továbbra is a 
Perrendtartás keretében ma-
radnak.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Új polgári perrendtarás

Miskolci Nemzeti Színház
Január 20. 17 óra. KILÉPŐ. JÁTÉKSZÍN 

Jegyvásárlás. 19 óra. MISKOLCI 
MÚZSA-DÍJ ÁTADÁSA. NAGYSZÍN-
HÁZ Jegyvásárlás. 19 óra. CASAB-
LANCA - táncelőadás. KAMARA 
Katona (Arany, Ezüst) bérlet Jegy-
vásárlás. 

Január 23. 15 óra. MINDEN EGÉR SZE-
RETI A SAJTOT - zenés mesejáték 
két részben. Bérletszünet. 19 óra. 
A VARÁZSFUVOLA – opera. NAGY-
SZÍNHÁZ Szigligeti (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 

Január 24. 19 óra. A VARÁZSFUVOLA – 
opera. NAGYSZÍNHÁZ Lehár (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 

Január 25. 19 óra. Viktória – operett. 
NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegy-
vásárlás. 

Január 26. 19 óra. RUY BLAS – színmű. 
JÁTÉKSZÍN Bemutató előadás Jegy-
vásárlás. 19 óra. A VARÁZSFUVOLA 
– opera. NAGYSZÍNHÁZ Földes ifj. 
bérlet Jegyvásárlás. 

Január 27. 11 óra. KAKAÓKONCERT - be-
avató kamarakoncert. Nagyszínház 
Nézőtéri Társalgó. A Miskolci Nemzeti 
Színház zenekarának műsora Jegyvá-
sárlás. 19 óra. RUY BLAS – színmű. JÁ-
TÉKSZÍN Jegyvásárlás. 19 óra. MARICA 
GRÓFNŐ - operett két részben. NAGY-
SZÍNHÁZ Egressy (Alap, Arany, Ezüst) 
bérlet Jegyvásárlás. 

Miskolci Galéria, Rákóczi-ház
Január 23. 17 óra. Lukács Róbert fes-

tőművész (2017 Mazsaroff Mik-
lós-díjasa) Asztronauta című kiál-
lításának megnyitója. Köszöntőt 
mond: Kákóczki András művészet-
történész. A tárlatot megnyitja: 

Orosz Csaba képzőművész. A kiál-
lításon átadásra kerül a 2018. évi 
Mazsaroff Miklós-díj. 

Feledy-ház
Január 23. 18 óra. Miskolci zeneművé-

szek emléktáblája avatása a Múzsák 
Kertjében (Feledy ház, Miskolc, Deák 
tér 3.) Közreműködik a Forrás Kama-
rakórus, vezényel Balásné Molnár 
Ildikó. Az avatóbeszédet Sziklavári 
Károly zenetörténész tartja.

Január 24. 17 óra. Tircsné Dr. Propper 
Valéria irodalomtörténész A három 
magyar fohász című előadása, a 
Himnusz, a Szózat és a Magyar Hi-
szekegy keletkezéséről, történeté-
ről, a költők életútjáról. 

Művészetek Háza
Január 27. 19 óra. Újévi operettgá-

la. Vendég: Koós János Az ország 
leglátványosabb kiállítású ope-
rett showja a világhírű Monarchia 
Operett előadásában! Vadonatúj 
műsort, új látványvilágot, és egy 
igazi legenda operett szerepre való 
visszatérését ígérik a szervezők. 
Elhangzanak a legismertebb slá-
gerek: Hajmási Péter, Hajmási Pál; 
Szép város Kolozsvár, Cintányéros 
cudar világ, Te rongyos élet, Jaj cica 
eszem azt a csöpp kis szád, Délibá-
bos Hortobágyon. 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Január 22. 16.30 óra. A szülőföld üze-

nete – a magyar kultúra napján. 
Balogh Béni (1922–2000), Ne-
kézseny szülötte, a magyar rege- és 
mondavilág írója című könyv be-
mutatója. Meghívott vendégek a 
kötet szerzői: Bánfalvi Lászlóné és 
Hideg Ágnes. 

Január 23. 14 óra. A magyar kultúra 
napja a Mesebirodalomban. Tuda-
tosan a (könyvtári) környezetben 
is Környezeti kultúránkról – kisis-
kolásoknak. Dr. habil Berényi László 
egyetemi docens előadása. 

Január 23. 16.30 óra. Versek vonzá-
sában, a próza bűvöletében. Gon-
dolkodjunk filozófusokkal miskolci 
kortárs szerzők alkotásai kapcsán. 
Meghívott vendég: Zemlényi Atti-
la Szabó Lőrinc-díjas költő, a Műút 
folyóirat főszerkesztője. A beszél-
getést vezetik a Miskolci Egyetem 
Antropológiai és Filozófiai Tudo-
mányok Intézetének oktatói, a Mis-
kolci Akadémiai Bizottság Filozófiai 
Munkabizottságának tagjai: Gás-
pár Csaba László és Makai Péter. 

Petőfi Sándor Könyvtár
Január 25. 16.30 óra. Sáros vármegye 

történeti emlékei. Dr. Rózsa György 
főlevéltáros vetítéssel egybekötött 
előadása. (Várak, városok, műem-
lékek a Kárpát-medencében isme-
retterjesztő sorozat). 

Görömbölyi Művelődési Ház előtti 
tér

Január 20. 12 óra. VII. Görömbölyi Öku-
menikus Vincze Napi Vessző Szente-
lés. A Görömbölyi Művelődési Ház 
előtti téren tartandó VIII. Görömbö-
lyi Forralt Bor és Tepertő Fesztivál 
keretében déli 12- órakor a harang-
szó elhangzása után immár hatodik 
alkalommal kerül megtartásra a 
VII. Görömbölyi Ökumenikus Vincze 
Napi Vessző Szentelés. 

Csodamalom Bábszínház
Január 21. 10.30 óra. Csizmás Kandúr 

– bábelőadás. 

PROGRAMAJÁNLÓ

INGYENES FILMVETÍTÉS 

Tájékozódjon első kézből!
MINDENHOL OT T VAGY UNK!



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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Árokba csapódott,  
villanyoszlopot döntött 

Egy villanyoszlopot is kidöntött a 3-as főúton Mályinál, a kistokaji 
elágazás közelében január 13-án az a kisbusz, amely lesodródott az 
útról, majd az árokba csapódott szombaton késő délután. Rendőrsé-
gi információink szerint a balesetet az okozta, hogy a jármű haladá-
sa közben ráfutott egy forgalomlassító szigetre, a sofőr pedig elveszí-
tette uralmát az autó fölött a csapadéktól csúszós úton. Az esethez 
a miskolci hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a 
járművet. Úgy tudjuk, a mentők két embert szállítottak kórházba a 
helyszínről.

Két lakóépület is kigyulladt Miskolcon
Január 16-án hajnalban majd délután is kigyulladt lakóépületek-

hez riasztották a miskolci hivatásos tűzoltókat - az egyik helyen, kis 
híján felrobbant egy gázpalack is. A katasztrófavédelem tájékoztatá-
sa szerint teljes terjedelmében lángra kapott egy faszerkezetű épü-
let Miskolc külterületén, az Őzugró dűlőn kedden hajnalban, két óra 
után. A megyeszékhely hivatásos tűzoltói két vízsugárral és kéziszer-
számokkal oltották el, a mintegy százötven négyzetméter alapterü-
letű ház lángjait. Az épületben egy ember tartózkodott, aki idejében 
távozott az ingatlanból, így nem sérült meg a tűzben. Délután három 
óra körül a Forrásvölgy utcában keletkezett tűz, a mintegy 25 négy-
zetméteres téglaépület teljes terjedelmében égett, a lángok a tetőszer-
kezetére is átterjedtek. A tüzet idejében megfékezték a miskolci hiva-
tásos tűzoltók, akik egy pb-gázpalackot is kihoztak a házból.

Őrizetben a miskolci támadók
Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat 

büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság két bőcsi férfival és 
fiatalkorú társaikkal szemben. A gyanúsítottak január 2-án 23 óra 

körül Miskolcon, a József 
Attila úton előzetes szóvál-
tást követően megtámadtak 
egy férfit, akitől erőszakkal 
elvették készpénzét és kar-

óráját. A bejelentést követően a nyomozók már másnap azonosí-
tották, elfogták majd előállították a bűncselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítható személyeket. A bűnügyi őrizetbe vett 
gyanúsítottakkal szemben előterjesztést tettek előzetes letartóztatá-
suk ügyészségi indítványozására.

Borsodi emberkereskedőkre csaptak le 
Összehangolt akcióban csaptak le a borsodi rendőrök azokra a 

sárospataki és sátoraljaújhelyi férfiakra, akik prostituáltnak adtak 
el külföldre egy 22 éves lányt. A rendőrség tájékoztatása szerint, az 
ügyben emberkereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság egy 21 és egy 38 éves sárospataki, illetve 
egy 32 éves sátoraljaújhelyi férfival szemben.

A gyanúsítottak közül a 21 és a 38 éves férfi 2017. júliusában fogva-
tartottak, majd eladtak egy 22 éves lányt. A 32 éves sárospataki vevő 
a megvásárolt nőt prostituáltként dolgoztatta külföldön. A férfiak 
2018. január 9-ei, illetve 10-ei elfogásához szervezett és összehangolt 
akcióban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 
Felderítő Osztály és a „Bükk” Közterületi Támogató Alosztály mun-
katársai vettek részt.

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

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Nem kell engedélyt kérnie má-
soktól ahhoz, hogy kövesse az álmait, de most mégis jól esne, 
ha valakitől megerősítést kapna. Forduljon ahhoz, akiben meg-

bízik, higgye el, héten semmi sem lehetetlen.

Bika (április 21 – május 20) Nagy terveket sző, de ezeknek a 
megvalósítása nem lesz egyszerű. Ez a hét sok kihívást tarto-
gathat, de cserébe a jutalom sem marad majd el. Nem véletle-

nül választották Önt, bízzon a saját képességeiben. 

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

érzelmi biztonsága, hirtelen átértékelheti a dolgokat.

Rák (június 22 – július 22) Ne hagyjon mindent az utolsó pil-
lanatra, mert néhány váratlan fordulat felboríthatja a terveit. 
Még le sem zárt egy ügyet, de már a következő feladaton gon-

dolkodik. Rangsorolja a teendőket, nehogy belezavarodjon. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Szüksége van egy kis 
nyugalomra, hogy elrendezze a dolgokat, de a körülmények 
nem ennek megfelelően alakulnak. Lehet, hogy lesz néhány 

dolog, amiről most a többi érdekében le kell mondania.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Nem hiába bízták 
meg egy feladattal, Ön az, akinek a tudása és az érzékenysége 
is megvan hozzá, hogy elintézze a dolgot. Nem akar erőltetni 

semmit, de az nem gond, ha megvannak az igényei és az elvárásai.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Sok teendő vár Önre, 
de ha ez megijeszti, azzal nem segítesz magán. Ki kell tartania, 
és dolgoznia kell azért, hogy az álmai megvalósulhassanak. Kü-

lönleges lehetőséget kínál fel valaki, jól teszi, ha élni fog majd vele. 

Skorpió (október 24 – november 22) Ha igazán vágyik va-
lamire, akkor most elég csak a kezét kinyújtani érte. Az, hogy 
mégis habozik, talán azt jelenti, hogy mégis másképpen képzeli 

a dolgok alakulását. Fogadja el, hogy van, amit nem lehet irányítani.

Nyilas (november 23 – december 21) Segítséget kér valaki-
től, de nem azt kapja, amit várt. A nehéz helyzet azonban végül 
megacélozza, és kihozza Önből a maximumot. Lehet, csak egy 

kis lökésre volt szüksége, hogy elinduljon a megfelelő úton.

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

tudni. Legyen most őszinte magával és a környezetével is.

Vízöntő (január 21 – február 19) Túl sokat aggódik valami 
olyasmi miatt, ami miatt még nagyon korai aggódni. Gondol-
jon a jövőjére, de próbáljon meg a jelenben élni. Ne másoknak 

akarjon bizonyítani, inkább saját magához legyen őszinte. 

Halak (február 20 – március 20) Ezen a héten többször is 
kedvezhet Önnek a szerencse, de azért ne erre építkezzen. 
Gyorsan haladhat előre a ranglétrán, de ez egyre nagyobb fe-

gyelmet is követel. Ne feledje, hogy mit miért vállalt el korábban.

FORRÓ NYOMON

Számos látványos bemutatóval színesített, nyílt napot tartot-
tak január 12-én, a Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumban, a 
rendőri hivatás iránt érdeklődő fiatalok számára. Bemutatták 
az oktatási helyszíneket, felvilágosítást adtak a rendőri munka 
részleteiről, s az érdeklődők fizikai erőnlétének felmérésére is 
volt lehetőség.

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ    

FELVÉTELE

Felújítási munkálatokat végeznek január 22–e és február 1-je között a Miskolctapolca Barlangfürdőben. A karbantartási idő-
szakban ismét száraz lábas túrákon járhatják be a barlangjáratokat az érdeklődők A karbantartás ideje alatt a fürdő és gyógyá-
szati részlege, a Barlang Aquaterápia is zárva tart. A fürdő legközelebb 2018. február 2-án, pénteken lesz nyitva a nagyközön-
ség előtt. A karbantartási időszakban ezúttal is száraz lábas túrán járhatják be a természetes barlangjáratokat az érdeklődők 
január 27-én és 28-án. A túrán való részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Jelentkezni január 26-ig a +36-46/560-030-as 
telefonszámon reggel 9 és 16 óra között lehet.                                                                                                           FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

SZÁRAZ LÁBBAL 
Zsarumeló 

Téli versek
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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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