
Miskolci Napló
2018. február 24.  |  8. hét  |  XV. évfolyam 8. szám Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

4.
oldal

A kommunista diktatúrák ál-
dozatainak emléknapja alkal-
mából tartottak megemléke-
zést pénteken, az 1945-ben  
a gulágra elhurcolt 500 mis-
kolci lakos emléktáblájánál,  
a Zsolcai kapuban. 

A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK  
ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTEK

HAMAROSAN MEGNYÍLIK A MISKOLCI SEUSO-KIÁLLÍTÁS!
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Óriási az érdeklődés a Herman Ottó Múzeumban február 27-től 
látható, A Seuso-kincs – A Magyar Nemzeti Múzeum vándorkiállí-
tása című tárlat iránt. 

Hirdetés

„KÉSZEN ÁLLUNK AZ ÚJABB NAGY SPORTESEMÉNYRE”

„MINI OLIMPIÁT” RENDEZNE MISKOLC ÉS DEBRECEN
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– Nyugodtan mondhatom: 
Miskolcon nemzeti, polgári, 
de valódi radikális politikát 
követtünk a rendteremtésben 
– mondta el a Mandiner hír-
portálnak adott nyilatkozatá-
ban Hubay György, a Fidesz 
diósgyőri jelöltje.

Mi vesz rá egy négyszeres 
magyar bajnok kerékpárost, 
hogy politikába üsse az or-
rát?

– Ugyanaz, mint egy orvost, 
egy tanárt, vagy egy kajakos 
bajnokot: az idő és az elkötele-
zettség. Egyrészt régen voltam 
már aktív sportoló, másrészt a 
sport mellett a közélet mindig is 
érdekelt. A rendszerváltás előtt 
tisztában voltam azzal, hogy 
hazánknak egy keresztény ala-
pokra épülő demokráciára van 
szüksége, mely az ezeréves tra-
dícióinkra épül. Ezért tettem 
már akkor is.

Az elmúlt időszakban azzal 
hívta fel magára az orszá-
gos média figyelmét, hogy al-
mát osztott az időseknek és a 
nagycsaládosoknak. Az ellen-
zék szerint ez nettó szavazat-
vásárlás…

– Nevetséges. Az ellenzék-
nek azonban valóban lenne 
mit mesélnie arról, hogy mi az 
a szavazatvásárlás. Például, ho-
gyan vásárolt az MSZP szava-
zatot gulyásleves osztogatással 
választások napján, vagy épp 
itt a minapi eset, a Momentum 
által támogatott pusztahencsei 
polgármesterjelölt, aki bizonyí-
tottan pénzt ígért a voksokért. 
Én csak almát adtam a miskolci 

rászorulóknak és beszélgettem 
közben velük. Ilyen akcióink 
minden évben vannak, ősszel 
krumplit adtunk a nagycsalá-
dosoknak.

Miskolcon az önkormányzat 
Rendészeti Bizottságának el-
nöke. A rendészet és a közbiz-
tonság témája mindig közpon-
ti szerepet kapott Miskolcon. 
A helyi ellenzék szerint nem 
javult a miskolci közbiztonság 
az elmúlt években. 

– Savanyú a szőlő a helyi el-
lenzék számára. Elfogyott a le-
vegő körülöttük, nincs mire 
mutogatni, látványos eredmé-
nyeket értünk el ezen a téren.  
A rendőrséggel közösen végzett 
munkának köszönhetően 2010. 
óta folyamatosan csökken, és 
mára a felére esett vissza a köz-
területen elkövetett bűncselek-
mények száma. És a többi muta-
tó is jelentősen javult. 

Konkrétan mondana pár in-
tézkedést, ami korábban nem 
létezett, most létezik, és emi-
att javult a közbiztonság?

– Tavaly megalakítottuk az 
önálló Rendészeti Bizottságot, 
hogy a város minden területén 
hatékony rendészeti ellenőr-
zésre és gyors beavatkozásra 
legyen lehetőség, ha szükséges. 
Magát a városi rendészetet Kri-
za Ákos polgármester első cik-
lusában hoztuk létre. 2014-ben 
munkába állítottuk az un. kör-
zeti rendészeinket, ahogy mi 
mondjuk, a körzeti seriffeket. 
Mára már más nagyvárosok is 
gondolkodnak hasonló megol-
dásokon és tőlünk kérnek szak-
mai tanácsot. 

Négy rendészeti alközpontot 
adtunk át az elmúlt időszak-
ban és hamarosan elkezdődik 
egy közös rendészeti diszpé-
cserközpont kialakítása, amely 
főhadiszállása lesz a Modern 
Városok Program részeként ki-
épülő 800 okos kamerából álló, 
új térfigyelő rendszernek. Egy 
félelmetesen hatékony eszközt 
kapnak majd a kezükbe a ren-
dészek a bűnözők, szabálysér-
tők ellen. Az elmúlt évben ki-
emelkedően sokat, több mint, 
egy milliárd forintot költött a 
város különböző közbiztonsá-
gi beruházásokra, intézményi 
működtetésre. 

Nagy port kavart, hogy fel-
számolták a miskolci nyo-
mortelepeket…

– Igen, felügyeltem és felügye-
lem a nyomortelep felszámolást, 
s folytatjuk ezt a programot! 
Lehet, hogy a civil jogvédők, 
liberális baloldali pártok és 
szervezetek ellenzik, a miskol-
ci emberek viszont üdvözlik és 
elvárják. A nyomortelepek fel-
számolása a modern város lét-
eleme. Nem akarunk olyan 
városban élni – ez már sajnos 
jellemző egyes helyeken Nyu-
gat-Európában – ahol úgyneve-
zett „no go” szektorok vannak. 
Vagyis olyan településrészek, 
amelyekbe nem ajánlatos be-
menni. Nem szabad elfelejteni, 
hogy a nyomortelep felszámo-
lása ügyében 34 ezer miskolci 
aláírása kötelezi a városvezetést 
a program folytatására. 

Mi lett azokkal, akik koráb-
ban ezeken a nyomortelepe-
ken éltek? 

Hallottam azt az ellenzéki vé-
leményt, hogy csak tovább tol-
juk a nyomort, meg importál-
juk a telepeket kijjebb. Ez nem 
igaz. A nyomortelepen élők java 
része visszament oda, ahon-
nan jött, úgy, mint a fészekra-
kó családok az avasi lakótelep-
ről. A könnyebb megélhetés 
reményében faluról érkezők-
nek be kellett látniuk, hogy itt 
is be kell illeszkedni a közös-
ségbe, el kell fogadni a rendet, 
dolgozni kell, iskolába járatni a 
gyermeket, befizetni a lakbért - 
nem csak a segélyért állni sor-
ba. Kidolgoztuk az esélyegyen-
lőségi programunkat, tehát a 
jogszabályok szerint járunk el. 
Mi magunk kezdeményeztük a 
kapcsolatfelvételt a Máltai Sze-
retetszolgálattal, és kértük a se-
gítségüket abban, mérjék fel és 
elemezzék a nyomortelepeken 
élő családok helyzetét. Aztán 
pedig tájékoztassák a városve-
zetést arról, hogy kinek kell se-
gítséget nyújtani, hogy a jogcím 

nélküli lakók esetében se kerül-
jenek utcára gyerekek. Ez meg 
is történt, senki élete nem kerül 
veszélybe.  Mi a joggal élünk és 
nem visszaélünk, de használ-
ni is fogjuk a jogot, hogy Mis-
kolcon a rendet és biztonságot 
fenntartsuk!

Ön a Salkaházi Sára Prog-
ram egyik felelőse. Mi ennek a 
programnak a lényege?

Nagy megtiszteltetésnek tar-
tom, hogy Kriza Ákos polgár-
mester engem kért meg arra, 
hogy ezt a programot irányít-
sam. Nem túlzok, amikor azt 
állítom, hogy hazánkban egye-
dülálló program, hiszen 34 
ezer tagja van! Azért hoztuk 
létre, hogy évente októberben 
adott tíz ezer forinttal és egész 
évben különböző szórakoztató 
és kulturális programokkal is 
megbecsüljük nyugdíjasainkat. 
Mi úgy gondolkodunk, hogy 
meg kell becsülni azokat, akik 
egy élet munkájával szolgálták 
a várost. 

Milyennek látja a választási 
esélyeket? Négy évvel ezelőtt 
ebben a körzetben a balolda-
li összefogás jelöltje nyert egy 
hajszállal.

Mint jelölt nem szívesen latol-
gatom az esélyeket, bár babonás 
sem vagyok. Bízom ugyanak-
kor abban, hogy az itt élők ér-
tékelik az elvégzett munkát és 
mérlegelik a jelöltek munkavég-
zését, hiszen a baloldali ellenzé-
ki képviselő nem tudta kellően 
érvényesíteni a helyi érdekeket. 
Fontosnak tartom, hogy a vá-
lasztókerületben lakó polgárok-
nak kormánypárti képviselőjük 
legyen, hogy meglegyen az ösz-
szhang a városrész és a kormány 
között, ezzel segítve a polgár-
mester munkáját. A jobbolda-
li ellenzék véleményem szerint 
terepet vesztett, hiszen Miskolc 
ma már teljességgel nemzeti, 
polgári és radikális.

Az interjú teljes terjedelmé-
ben a mandiner.hu hírportálon 
olvasható. 
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„MISKOLC MA NEMZETI, POLGÁRI ÉS RADIKÁLIS”

Január 22-én kezdte meg legújabb fémdobozos töltősorának 
telepítését a HELL ENERGY Magyarország Kft. Az összesen 5 
milliárd forintos beruházással több mint duplájára növeli gyár-
tókapacitását a világ 48 országában jelen lévő hazai energiaital 
brand, ezzel mintegy 70 új munkahelyet teremtve a hátrányos 
helyzetű borsodi régióban.

Négy héten át, több mint 60 
kamion szállítja a Borsod me-
gyei Szikszóra, a HELL üzem-
csarnokába az új, 120 000 can/
óra teljesítményű töltősor ele-
meit. A HELL ezzel a most 
megvalósuló bővítéssel – ame-
lyet az exportpiacok bizton-
ságos kiszolgálásának igénye 
ösztönzött – több mint duplá-
jára növeli gyártókapacitását, a 
3. gyártósor beüzemelése után 
a napi összteljesítmény már 4,5 
millió can/nap lesz. Az érke-
ző, óriás teljesítményű gépsor 
– a 250 milliliteres kiszerelés 
vonatkozásában – higiéniai és 
töltéstechnológiai szempont-
ból a világ legmodernebb, se-
bességét tekintve pedig Kö-
zép-Európa egyik leggyorsabb 
töltősora lesz.

A gépsor a meglévőkhöz ha-
sonló részelemekből épül majd 
fel, a depalettázótól kezdve, 
a dobozellenőrzőn, mixeren, 

töltőn, töltés ellenőrzőn át, 
egészen a raklapos csomagoló 
berendezésig. Az új gyártósor 
közvetlenül a mostani üzem-
csarnok tőszomszédságban, 
egy 7200 négyzetméter alap-
területű épületben kap helyet. 
A telepítést megelőzően az új 
gépsorhoz is különböző ki-
szolgáló egységeket kell biz-
tosítani. Az ezzel kapcsolatos 
munkálatok nagy része már 

be is fejeződött mostanra, így 
a kazánház és a vízkezelő tel-
jesen elkészült, a szirupkony-
hában pedig már állnak a tar-
tályok.

A március végén befejeződő 
telepítés és összeszerelés után 
áprilisban kezdődhet a pró-
baüzem, mely a bevett szokás 
szerint először a vizespróbával 
indul majd. Az előzetes tervek 
szerint a gépsor teljes kapacitás-
ra való felfuttatása május végére 
fejeződik be, így az üdítőipar-
ban fő szezonnak számító nyári 
dömpingre a HELL üzeme már 
teljes gőzzel gyártja majd a ki-
váló minőségű energiaitalokat 
és üdítőket.

– Az export tevékenységünk 
robbanásszerű fejlődése miatt 

egy újabb fém dobozos töltő-
sor telepítése vált szükségessé. 
A tárgyalások és a kiírt tender 
végeredményeképp, a győztes 
német Krones cég 2017 nyarán 
kezdte meg a gyártósor egyes 
gépeinek és elemeinek az elő-
állítását, mely teljes egészében 
idén januárra készült el. Mi-
után pár héttel ezelőtt a gépe-
ket átvettük Németországban, 
a gyártó cég meg is kezdte a 
helyszínre való szállítást.” – is-
mertette a beruházás előzmé-
nyeit Tarsoly Elemér, a HELL 
ENERGY Magyarország Kft. 

projekt igazgatója. Egy ekkora 
gépsor szállítása rendkívül bo-
nyolult, sok egyeztetést és szá-
mos engedély kiváltását meg-
kívánó folyamat. Van olyan 
berendezés is közöttük, ami-
nek a szállítása 4 napon át tart 
a különleges engedélyekben 
szereplő útvonalak betartása 
és előkészületek miatt. Büsz-
kék vagyunk rá, hogy az elsők 
lehetünk a világon, akik ilyen 
műszaki felszereltségű gép-
sort kaptak a gyártótól.” – tette 
hozzá a projektért felelős szak-
ember.

Világszinten is egyedülálló töltősorral bővül a HELL üzeme
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Idén is megrendezte hagyomá-
nyos, közös jótékonysági bálját 
a B.-A.-Z. Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara, valamint 
az Első Miskolci Lions Klub. 
A rendezvény díszvendége 
ezúttal Putnok városa volt, a 
jótékonysági tombola bevételét 
pedig a Mellrákinfó Egye-
sület Borsodi Csoportjának 
támogatására ajánlották fel a 
szervezők.

A Népkerti Vigadóban ren-
dezett eseményen Bihall Ta-
más, a BOKIK elnöke elmond-
ta, már 18 éve szervezik meg a 
Lions Klubbal közösen a jóté-
konysági bált. – A vállalkozói 
társadalom legnagyobb kama-
rai báljáról beszélünk és a szó-
rakozást összekötjük a vállalko-
zói díjak átadásával, települések 
bemutatásával mely idén Put-
nok városa, és természetesen a 
jótékonykodással is – emelte ki 
a kamarai vezető. 

Hajdú László, az Első Mis-
kolci Lions Klub elnöke ugyan-
csak kiemelte, hogy hosszú évek 
óta közösen rendezik meg ezt az 
eseményt, s ilyenkor különböző 
célokat fogalmaznak meg. – Két 
különböző szervezetről beszé-
lünk, egy karitatív szervezetről 
és egy kamaráról, de mindig 
megtaláljuk a közös pontokat – 
emelte ki az elnök. Mint monda, 
a kamarai tagok között is sokan 
vannak olyanok, akikben meg-
van a karitatív szándék, a Lions 

Klub pedig segít ezt megfogal-
mazni.

A rendezvényen a BOKIK Tá-
mogatói díját vehette át Deák 
Csaba, a Miskolci Egyetem kan-
cellárja, Cégvezetői díjat kapott 

Bartha Imre (Ózdi Acélművek), 
míg Vállalkozói díjat Ambris-
kó István (Borsod Autó Kft.) és 
Fábry László (Pedalion Kft.). 
Itt vehette át elismerését Simon 
Zoltán, akit korábban, a Kama-
ra napja alkalmából a BOKIK 
Kiemelt gazdálkodói szervezete 
díjjal tüntettek ki, de elfoglaltsá-
ga miatt akkor nem tudott jelen 
lenni.

A díjak átadása mellett divat-
bemutatót is láthatott a közön-
ség: az Örökség Alkotóműhely 
„Mindenkinek legyen egy ün-
nepi magyar viselete” kézműves 
mozgalom jóvoltából. A talpalá-
valót Tordai Zoltán és zenekara 
szolgáltatta.

„MEGTALÁLJUK A KÖZÖS PONTOKAT”
Idén is együtt tartotta jótékonysági bálját a BOKIK és a Lions Klub

Február 20-án délután tar-
totta az Oberbank Igazga-
tósága miskolci fiókjának 
megnyitó ünnepségét, az 
Avalon Park Konferenciater-
mében.

Az Oberbank család 161. 
„gyermekeként” született meg 
2017. december 11-én a mis-
kolci bankfiók. Azt, hogy az 
Oberbankot Ausztria legjobb 
bankjaként tartják számon mi 
sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy legelső bankfiókja 
már 150 éve jelen van a piacon.

– Bizalom nélkül nincs 
hosszú távú együttműködés – 
kezdte köszöntő beszédét Sza-
bó Zoltán, a miskolci bankfiók 
vezetője. Mint mondta, leg-
főbb céljuk ügyfeleik bizalmá-
nak elnyerése, és annak hosz-
szú távú megtartása.

Kriza Ákos polgármester a 
megnyitón kiemelte: Miskolc 
gazdasága 2010 után elkez-
dett feléledni, erősödni. Mis-
kolc gazdasági élete döntően 
az iparra támaszkodott, és tá-
maszkodik most is, melyhez 
becsatlakozott a turizmus. Az 

elért eredmények gazdaságilag 
kiemelik Miskolcot a térség vá-
rosai közül. A harmadik legna-
gyobb adóbevétellel rendelkező, 
megyei jogú város lett – termé-
szetesen Budapesten kívül. Kri-
za Ákos hozzátette, az ipar és 
a turizmus közösen olyan erőt 
tudnak adni a városnak, amely 
a következő években is biztosít-
ja, erősíti a fejlődését.

Bihall Tamás, a BOKIK 
elnöke köszöntőjében az 
osztrák-magyar gazdasági 
együttműködés jelentőségét 
hangsúlyozta. Kiemelte, a ha-
tékonyság javításához pénz-
ügyi forrásokra van szükség, 
amelyre egy újonnan betele-
pülő bank megoldásokat tud 
nyújtani.

Töretlen Miskolc  
gazdasági fejlődése

Jubileumi, tizedik alkalom-
mal rendezte meg a napok-
ban „Dicsőséges magyar 
múltunk” című történelem-
versenyét a Fidelitas helyi 
csoportja miskolci középis-
kolások számára. 

A verseny – melyre idén 
11 csapat jelentkezett – fon-
tos feladatának tekinti a ma-
gyar történelem sikeres idő-
szakainak hangsúlyozását, az 
elmélyülést azon korokban, 
amelyekre büszkék lehetünk. 
Idén Szent István király és 
az állam alapítás állt a közép-
pontban.

Kováts Ágoston, a Fidelitas 
észak-magyarországi regio-
nális igazgatója köszöntőjé-
ben úgy fogalmazott: a fiatal 
generáció tagjai a jövőt sze-
retnék megfejteni, de közben 
a vetélkedő alkalmával „min-
den évben veszünk egy nagy 
levegőt, és alámerülünk a 
múlt titokzatos, nagyszerű és 
lebilincselő világába”. – Szent 
István király, Nagy Lajos, Hu-
nyadi János, Mátyás király, 
Fráter György és II. Rákóczi 
Ferenc: Magyarország nagy-
szerű, kivételes államférfija-
inak történetéből hitet, erőt, 
reményt meríthetünk – han-
goztatta a regionális igazgató. 
Szent István király munkás-

ságáról szólva Kováts Ágoston 
elmondta, ezer évvel ezelőtt 
megszületett egy újszerű, ra-
dikális és ambiciózus prog-
ram, amely Európa szívébe 
egy független, a Kárpát-me-
dencét átölelő keresztény álla-
mot vizionált.

– Kitartás, rendületlen hit 
a jövőben és alázat jellemezte 
első királyunkat, aki megtör-
te a törzsi vezetőket és végér-
vényesen a keresztény Nyu-
gat-Európa irányába állította 
hazánk kormányrúdját. Ezer 
év után ma is egy keresztény 

és független hazában élünk. 
Szent István programja kiállta 
az idő próbáját – tette hozzá. 

A verseny első körében 
minden csapat bemutatta az 
otthon elkészített csapatcí-
merét, melyet a szakértő zsű-
ri – Tózsa-Rigó Attila egyete-
mi adjunktus (elnök) Lovász 
Emese, a Diósgyőri vár régé-
sze, valamint Zsíros Zoltán 
történelemtanár – a heraldi-
ka (címertan) szabályai sze-
rint pontozott. Ezt követően 
szóbeli és írásbeli feladatokat 
kellett megoldaniuk a csapa-
toknak.

Óriási az érdeklődés a miskolci Seuso-kiállítás iránt. A mú-
zeum arra kéri a már regisztrált, de még jegyet nem váltó 
látogatókat, erősítsék meg a foglalásukat azzal, hogy még a 
tervezett látogatás előtt megvásárolják jegyüket az elővételi 
pénztárakban, az intézmény központi épületében és a Mis-
kolci Galériában.

Mint ismert, február 27-étől 
húsz napon át csodálhatjuk 
meg Miskolcon a késő római 
császárkor egyik legjelentő-
sebb, páratlan ezüstkincsét. 
A Seuso-kincs ezüstedényei 
minden bizonnyal saját koruk 
művészetének is csúcsdarab-
jai. A 14 nagyméretű ezüste-
dény össztömege 68,5 kg. Az 
ezüstműves remekművek sa-
ját korukban összesen 2040 
solidust érhettek. Ez azért is 
meghökkentő, mivel a 4. szá-
zadban egyetlen solidusból 
350 liter búzát vagy 109 liter 
bort lehetett vásárolni!

A regisztrált, de még jegyet 
nem váltó látogatók megerő-

síthetik foglalásukat a „Seu-
so-kincs – A Magyar Nemze-
ti Múzeum vándorkiállítása” 
című tárlatra azzal, hogy még 
a tervezett látogatás előtt meg-
vásárolják jegyüket az elővé-
teli pénztárakban az intéz-
mény központi épületében 
(hétköznap 8-16 óráig), illetve 
a Miskolci Galériában (hétfő 
kivételével minden nap 9-17 
óráig). Azok az érdeklődők, 
akik nem foglaltak időpon-
tot, a látogatásuk napján, a 
helyszínen vásárolhatják meg 
jegyüket. A nem adott idő-
pontra érkező látogatók azon-
ban hosszabb-rövidebb vára-
kozásra számíthatnak.

Hamarosan Miskolcon  
a Seuso-kincsek!DICSŐSÉGES MAGYAR MÚLTUNK



Csütörtökön mutatták be 
az egykori felsőnyárádi ta-
nító, főhadnagy, Szoboszlay 
György szovjet hadifogság-
ban írt naplóját a II. Rákó-
czi Ferenc Könyvtárban.

A rendezvényen Stark 
Tamás történész, az MTA 
Bölcsészettudományi Ku-
tatóközpontjának főmun-
katársa, előadást tartott a 
szovjet fogolytáborokról, 
majd a szerző lánya és uno-
kája, Szoboszlay Ágnes és 
Kornyai István mutatta be 
a Gyorsan haza!, oroszul: 

„Szkoro damoj” címmel 
megjelent kötetet.

A napló különlegessége, 
hogy a szovjet táborokban 
nem engedélyezték feljegy-
zések készítését. Ha készül-
tek is ilyenek, azokat nem 
hozhatták haza, nehogy in-
formációk szivárogjanak ki 
a szovjet táborokban ural-
kodó embertelen körülmé-
nyekről. Mivel Szoboszlay 
György naplója a fogság 
alatt készült, nem pedig 
visszaemlékezés, igazi kuri-
ózum, ehhez hasonlót nem 
ismer a szakirodalom.

A kommunista diktatúrák 
áldozatainak emléknapja al-
kalmából tartottak megemlé-
kezést pénteken, az 1945-ben 
a gulágokra elhurcolt 500 
miskolci lakos emléktáblájá-
nál, a Zsolcai kapuban.

Az országgyűlésének 2000. 
június 13-án elfogadott ha-
tározata szerint, minden év 
február 25-én tartják a kom-
munizmus áldozatainak em-
léknapját. Ezen a napon hur-
colták el 1947-ben Kovács 
Bélát, a Független Kisgaz-
dapárt főtitkárát, a kommu-
nistákkal szembeni kiállása 
miatt a szovjet hatóságok. A 
politikus letartóztatása és fog-
vatartása a demokrácia és a 
szabadságjogok semmibe vé-
telének jelképévé vált, ami a 
kommunizmus közel 50 éves 
uralmát jellemezte. 

A miskolci emléktáblát ta-
valy januárban avatták fel a 
Zsolcai kapuban. A Miskolc-
ról és környékéről elhurcoltak 
pontos száma ma sem ismert. 

A deportálásra összefogott 
embereket a Zsolcai kapui 
épületbe gyűjtötték össze, 15 
napi munka ürügyén. Az or-
szágból körülbelül 600 ezer 
embert hurcoltak el, akiknek 
mintegy 30-40 százaléka bi-
zonyosan meghalt a nélkülö-
zések, az embertelen körül-
mények miatt. 

A pénteki megemlékezésen 
koszorút helyeztek el az em-
léktáblánál a miskolci önkor-
mányzat, valamint a pártok, 
intézmények, különböző civil 
szervezetek vezetői, képvise-
lői. Hubay György, a Rendésze-

ti Bizottság elnöke úgy fogal-
mazott: számára az emléknap 
azt jelenti, hogy időről-időre 
érdemes gondolatban megáll-
ni, emlékezni és emlékeztetni. 
Emlékeztetni kell az embere-
ket a múlt bűneire és azokra, 
akik eszményünkért, egy igaz, 
polgári Magyarország megte-
remtéséért már évtizedekkel 
ezelőtt mártírhalált haltak. 

Fontos eredménynek tar-
tom, hogy 18 éve, az akkori 
polgári kormány úgy döntött, 
legyen állami emléknapja a 
világtörténelem egyik leg-
sötétebb korszaka áldoza-

tainak. Mert addig, amíg ki 
nem mondjuk és nem sorol-
juk a bűnöket, hallgatásunk-
kal cinkosságot vállalunk. Ez 
a nap arra is emlékeztet, hogy 
ki, milyen történelmi múlthoz 
köti mai identitását. Milyen 
eszmeiséggel vállal rokonsá-
got, milyen eszme mentén po-
litizál. Sajnos, még ma is van-
nak olyan politikusok, akik 
vállalják a kommunista ideo-
lógiát, ami csak fájdalmat, há-
borút, nyomorúságot és ha-
lált hozott az emberiségnek 
– hangoztatta Hubay György. 

A 2017. decemberében meg-
alakult Közérdekű Nyugdí-
jas Szövetkezetek Országos 
Érdekképviseleti Szövetsége 
(KÖZÉSZ) valamint a Vállal-
kozók és Munkáltatók Orszá-
gos Szövetsége (VOSZ) közös 
rendezvénysorozattal ismerteti 
a nyugdíjas szövetkezetekben 
rejlő lehetőségeket, az alakítá-
sukhoz és működtetésükhöz 
minden szükséges szakmai és 
gyakorlati információ megosz-
tásával. A Nyugdíjas Szövetke-
zeti Szakmai Napok tájékoztató 
fórumainak a megyeszékhelyek 

adnak otthont, a szabályozás 
jogi és piaci hátterének fóku-
szai mellett, a már rendelkezés-
re álló gyakorlati tapasztalatok 
és élmények felvonultatásával. 
A miskolci fórum helyszíne és 
időpontja: Polgármesteri Hi-
vatal, közgyűlési terem, 2018. 
március 1. A részvétel ingyenes, 
regisztrálni a szakmainapok@
kozesz.hu e-mailcímen, illetve 
a 30/300 9108-as telefonszámon 
lehet. A rendezvényen azok is 
részt vehetnek, akik nem re-
gisztrálnak, ez a létszám terve-
zés miatt fontos. 

Február 25-én, 16.30 órai 
kezdettel, a Miskolc Televízió 
HívőSzó című műsorában a 
belvárosi evangélikus temp-
lomból közvetítenek isten-
tiszteletet. Igét hirdet: Sándor 
Frigyes evangélikus lelkész.

A nagyböjt péntekje-
in minden katolikus temp-
lomban járnak keresztutat a 
meghirdetett időpontban, a 
minorita templomban szer-
dánként is. A KÉSZ miskolci 
csoportja és a társszervezetek 
február 27-én, kedden 10.30 
órától a városháza dísztermé-

ben nemzetközi tudományos 
konferenciát rendeznek „A 
történelmi egyházak társadal-
mi szerepvállalása” címmel. 
Az előadások után összefog-
lalót Alakszainé Oláh Anna-
mária a miskolci KÉSZ-szer-
vezet elnöke mond. Ezen a 
napon áldja meg a Semmel-
weis Kórház új, ökumenikus 
kápolnáját Ternyák Csaba 
egri érsek 12 órakor. Szerdán, 
28-án, Kelemen Didák bol-
doggáavatásáért mutatják be 
a 18 órai szentmisét a mino-
rita templomban.

Varga László országgyűlési képviselő, utcai foga-
dóórákat tart Miskolcon az alábbi helyszíneken és 
időpontokban: február 26. (hétfő) 14:00-15:00 Tö-
mörkény István utcai orvosi rendelő előtt, február 27. (kedd) 
14:00-15:00 Szentpéteri kapu 95/A, Coop áruház előtt, feb-
ruár 28. (szerda) 14:00-15:00 Feszty Árpád úti Coop előtt, 
március 01. (csütörtök) 14:00-15:00 Bulgárföld Penny áruház 
előtt, március 02. (péntek) 14:00-15:00 Pereces Advent tér.
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A kommunista diktatúrák 
áldozatainak emléknapján 
mindig sok minden a felszínre 
kerül. A rendszerváltozás el-
kent, elhazudott dolgai, a mai 
közéleti szereplők viszonya a 
kádári diktatúra évtizedei-
hez… Mindaz a sok szőnyeg 
alá söpört, eltagadott szeny-
ny és hamisság, ami idestova 
28 éve feszíti, mérgezi a honi  
közbeszédet.

Az elhunytakra emléke-
zünk, de kicsit magunkat is 
látjuk, hiszen itt, Kelet-Eu-
rópában valamennyire mind 
áldozatai vagyunk a kommu-
nizmusnak. Még mindig. 

Persze a balliberális véle-
ményformálók – mint min-
denre – erre is megtalálták a 
(számukra) megfelelő kifeje-
zést. Azt mondják, „nincsenek 
eléggé kibeszélve” az elmúlt év-
tizedek. Úgyhogy magára ves-
sen a társadalom, mert erről 
is csak ő tehet! Ha megfelelő-
en kibeszélte volna a dolgokat, 
valószínűleg már rég vernénk 
Ausztriát életszínvonalban. 
Visszatért volna Erdély és a 
többi elcsatolt országrész, len-
gene az ért kalász Kunság me-
zein, csepegne a nektár Tokaj 
szőlővesszein… Vagy talán 
mégsem? Citálják közhelysze-
rűen József Attila sorait „…
rendezni végre közös dolga-
inkat”, s úgy tesznek, mintha 
nem ők lennének évtizedek 
óta a fő akadályai ennek a 
„rendezésnek”. 

Az a baj, hogy sokan sajnos 
ma is úgy vannak ezzel a libe-
rális ködösítéssel, mint Bokros 
Lajos drámai, makrogazda-
sági adataival: igaz, hogy egy 
kukkot sem értenek belőle, de 

ha megfelelően szúrós a tekin-
tet meg a bajusz, ami alatt el 
van mondva, valamint hang-
súlyos a nyomaték, akkor biz-
tos igaz. 

Pedig hát… mégis, mi a fész-
kes fenét kell teljesen egyértel-
mű dolgokon állandóan „kibe-
szélni”? Számoljuk össze, hány 
magyar halt meg a gulágon, 
málenkij robotban, Rákosiék 
rémuralma idején vagy 1956-
ban és az azt követő megtor-

lásokban? Hogy hány évvel 
vetette vissza az országot a fej-
lődésben a negyven éves szov-
jet típusú diktatúra, hogyan 
tette tönkre generációk jövő-
jét, ami a rendszerváltozáskor 
mind egyszerre szakadt a nya-
kunkba?

1989-90-ben volt egy villa-
násnyi idő – nem több – ami-
kor „rendezni lehetett volna a 
dolgainkat”, de nem engedték. 
Valakik soha nem engedik a 
felelősök megnevezését, mert 
semmitől sem félnek jobban, 
mint az egészséges magyar 
nemzettudattól. A rendkí-
vül jó külföldi kapcsolatokkal 
rendelkező liberális Szabad 
Kezdeményezések Hálózata 
(a későbbi SZDSZ) a rend-
szerváltozáskor megetette az 
amerikaiakkal, hogy ha teret 
engednek bármilyen elszámol-
tatásnak, akkor itt nyomban 
elszabadul a „fasiszta terror”. 
Megszületett a megállapodás, 
hogy a régi rendszer embe-
rei gyakorlatilag sértetlenül 
megőrizhetik a gazdaságban, 

kultúrában, médiában stb. el-
foglalt pozícióikat, senkit nem 
vesznek elő semmiért. Egy 
szemvillanás alatt átálltak a 
sarló-kalapácsos szovjet zász-
ló alól az addig kárhoztatott, 
kapitalista Nyugathoz. Elhi-
tették, hogy most már hirte-
len ők képviselik a demokrá-
ciát, ők és csakis ők képesek 
ellensúlyozni a folyamatosan 
leselkedő náciveszélyt. Ezt a 
megegyezést nevezték el az-

tán a balliberálisok – amikor 
kiszivárgott - a kalandosan 
költői hangzású „rózsadombi 
paktum”-nak, hogy még job-
ban ki lehessen röhögtetni, és 
az összeesküvés-elméletek ka-
tegóriájába sorolni, ha valaki 
csak megemlíti ilyen megálla-
podásnak a létezését. Amely 
végső soron megpecsételte és 
kényszerpályára sodorta az 
egész rendszerváltozást. 

Azt, amit most a Fidesz pró-
bál végig vinni. S ahogy a régi 
rendszer itt maradt emberei, 
jog(és jogtalan)utódai szo-
rulnak ki a hatalmi pozíciók-
ból – s látják, hogy a folya-
mat most az egyszer a külföldi 
pártfogók ellenére is visszafor-
díthatatlan - úgy jön elő egy-
re inkább az igazi énjük, úgy 
nyer teret a durva erőszakkal 
való fenyegetés. Szanyi Tibor 
MSZP-képviselő nemrégiben 
„lincselő csőcseléket” emlege-
tett 1956 kapcsán, holott való-
színűleg mindenkinél jobban 
tudja, hogy Szerov marsall, 
aki 1956-ban a magyar for-

radalom elleni KGB-műve-
leteket vezette, szovjet kikép-
zőkkel egész divíziókat küldött 
szét, hogy a bevált recept sze-
rint hecceljék a tömeget és erő-
szakos cselekményeket provo-
káljanak a nyugati fotósok, 
operatőrök előtt. Merthogy ez-
zel lehetett igazolni a szovjet 
beavatkozást, „rendteremtést”. 
(Ugye milyen ismerős, gyako-
ri motívum a korabeli beszá-
molókban, hogy „már nem 
lehet tudni, ki adta le az első 
lövést…” dehogynem lehet). 
A megboldogult Horn Gyu-
la – állambiztonsági karton-
ja szerint a „Harcos” fedőne-
vű ügynök – aki 1956-ban a 
megszálló szovjet csapatoknak 
segédkező „pufajkás” karha-
talomban teljesített szolgála-
tot, valószínűleg sokat tudott 
volna erről mesélni. Az, hogy 
ma szobra lehet a fővárosban, 
végtelenül szomorú mementó-
ja az egész félbemaradt rend-
szerváltásnak. 

Ők igazából most sem a sa-
ját szabadságukat keveslik – a 
miénket sokallják. Nem bírják 
elviselni, hogy arra a pártra 
szavazhatunk, amelyikre aka-
runk, hogy már nem verhetik 
szét az ’56-os megemlékezé-
seket (Gyurcsány azért 2006-
ban nem tudta megállni) hogy 
talán igazi magyar hazafiak-
nak is szobruk lehet az ország-
ban, s hogy ez a kormány a 
nemzet jövője érdekében való-
ban rendezni szeretné a közös 
dolgainkat. 

Persze, ha azt akarjuk, hogy 
ez sikerüljön, segítenünk kell – 
hiszen ez a mi munkánk (is); 
és nem is kevés. 

SZEPESI SÁNDOR

A MI MUNKÁNK IS

A szerkesztőtől

AKI TÚLÉLTE A SZOVJET 
HADIFOGSÁGOT

EGYHÁZI HÍREK

„Emlékeztetni kell az embereket  
a múlt bűneire”

MEGHÍVÓ

A kommunista diktatúrák áldozataira emlékeztek Miskolcon



Hivatalosan is elkezdődött a 
kampány, február 19-től gyűjt-
hetik az aláírásokat az ország-
gyű lési képviselőjelöltek. 

Az egyéni választókerü-
letekben ötszáz aláírást kell 
összegyűjteni, március 5-ig. 
Miskolcon a Fidesz-KDNP je-
löltjei adták le elsőként február 
20-án az ajánlásokat – mind-
ketten a szükséges mennyiség 
többszörösét gyűjtötték össze, 
egyetlen nap alatt. 

Alakszai Zoltán, Miskolc 
jegyzője február 20-án érdek-

lődésünkre úgy nyilatkozott, a 
legtöbb jelölő szervezet már fel-
vette az ajánló íveket, ugyanak-
kor felhívta a figyelmet, hogy az 
aláírások gyűjtését törvény sza-
bályozza. (Bővebben lásd külön)

A Fidesz-KDNP két miskolci 
jelöltje, Csöbör Katalin és Hu-
bay György kedden reggel már 
le is adta az aláírásgyűjtő íve-
ket. Hubay György, a 2-es ke-
rület Fidesz-KDNP jelöltje re-
kordidő alatt gyűjtötte össze az 
aláírásokat. – Elsőként adtam 
le a jelölti aláíróíveket a válasz-
tási irodában, s máris az indu-

láshoz szükséges aláírások több, 
mint háromszorosát vihettem 
be. Köszönöm a támogatást és a 
bizalmat, újult erővel folytatjuk 
a munkát – fogalmazott kedden 
reggel a képviselőjelölt, elmond-
va: minél több választót szeret-
ne megismerni, ezért folytatja 
az aláírásgyűjtést. – Úgy érzem, 
eddigi találkozásaink során bi-
zalommal és szeretettel fogadtak 
az emberek. Ez nagyon jól esett, 
köszönöm mindazoknak, akik 
aláírásukkal támogatták a jelölé-
semet, kérem, a továbbiakban is 
tiszteljenek meg a bizalmukkal – 
nyilatkozta a jelölt.

Csöbör Katalin, a borsodi 
1-es kerület kormánypárti je-
löltje ugyancsak kedden reggel 
adta le a betelt aláírásgyűjtő 
íveket a választási bizottság-
nak. – Az elvárt 500 helyett 
máris több ezer ajánlást adhat-
tam le a választási irodában. 
Nagyon pozitívak az eddigi ta-
pasztalataink, köszönjük a tá-
mogatást és bízunk a választók 
további bizalmában. – Termé-
szetesen folytatjuk a munkát, 
minél több embert szeretnénk 
elérni, a további együttműkö-
dés reményében – mondta el a 
fideszes politikus.

Országos médiumok újság-
íróit invitálták csütörtökön 
Miskolcra egy, a város gaz-
dasági eredményeit és fejlő-
dését bemutató sajtóútra. 

A különböző gazdasá-
gi, turisztikai portáloktól 
érkezett szakírók előbb a 
városházán hallhattak tá-
jékoztatót Kriza Ákos polgár-
mestertől és Szélyes Domo-
kos vezérigazgatótól, majd 
egy körúton személyesen is 
meggyőződhettek arról, mi-
lyen gazdasági és turiszti-
kai értékei vannak a borsodi 
megyeszékhelynek.

Egyebek mellett a Világ-
gazdaságtól, a Portfóliótól és 
a Járműipar szakportáltól ér-
keztek újságírók és fotósok a 
miskolci sajtóútra. A városhá-
zi beszélgetésen elsősorban az 

eddig megvalósult beruházá-
sokról és a jövőbeni tervek-
ről kérdezték a város polgár-
mesterét és a Miskolc Holding 
Zrt. gazdaságfejlesztési, ingat-
langazdálkodási, beruházási 
és műszaki vezérigazgatóját. 
Terítékre került a Smart&Gre-
en City koncepció, a turiszti-
kai fejlesztések köre, valamint 
a munkaerőhelyzet és a jár-
műipari beruházások is.

Stabil a város gazdálkodása
Kriza Ákos polgármester 

emlékeztetett, a ’80-as évek-
től a nehézipar leépülése mi-
att, sokan maradtak munka 
nélkül, tízezrek hagyták el a 
várost. 2010-től fontos cél-
kitűzésük volt, hogy a mis-
kolciak újra biztonságban 
érezhessék magukat a megye-
székhelyen. A gazdaság bő-

vüléséhez politikai és műkö-
dési-gazdálkodási stabilitásra 
volt szükség. Ez, a munkahely-
teremtéssel kiegészülve, visz-
szaadta a miskolciak jövőbe 
vetett hitét. A városvezetés el-
kötelezettségének és hatékony 
intézkedéseknek köszönhető-
en, a 2010-es bő 12 százalékos 
munkanélküliség, mára 4-5 
százalékos szintre csökkent. 

2010 előtt milliárdokkal 
költött többet a város éven-
te, mint amennyi bevétele volt, 
ami nagyarányú eladósodást 
eredményezett. A választáso-
kat követően ők azt az utat vá-
lasztották, hogy a bevételi oldal 
bővítésével teremtik meg a költ-
ségvetési egyensúlyt, megszo-
rítások és adóemelések nélkül. 
Ha csupán az iparűzési adó-be-
vételek nagyarányú növekedését 
nézzük, látható, hogy jó úton in-

dultunk el. Ma már stabil a város 
gazdálkodása – emelte ki Mis-
kolc polgármestere.

Egyre több a beruházás
Nemzetközi szinten elis-

mert járműipari cégek – a 
rendszeresen fejlesztő Bosch 
és Takata, a Ten Pao, a Spinto 
és a GS Yuasa –, napjainkban 
több mint 7500 embert fog-
lalkoztatnak a városban. Az itt 
készülő alkatrészek és termé-
kek a multinacionális vállala-
tokon keresztül a világ számos 
pontjára eljutnak. – Miskolc a 
kapujában áll annak, hogy a 
világszerte jegyzett járműipa-
ri kutató- és fejlesztő bázissá 
váljon. Felkészült arra, hogy 
egy nagy autóipari vállalat 
ide települjön – hangsúlyozta 
Kriza Ákos. 

A polgármester szólt az 
1000 hektáros ipari park fon-
tosságáról, a gazdasági sze-
replők igényeihez igazított, 
rendkívül dinamikusan vál-
toztatható miskolci szakkép-
zésről, valamint a Miskolci 
Egyetemmel fennálló együtt-
gondolkodásban rejlő lehe-
tőségekről. Kiemelte, hogy a 
Smart&Green City városirá-
nyítási elvek meghonosítá-
sában rendkívül sokat lépett 
előre Miskolc – itt külön ki-
emelte a dízel járműveket le-
váltó, CNG-üzemű buszflot-
tát, a geotermikus fűtés 
előnyeit, valamint a szintén a 
károsanyag-kibocsátás csök-
kentésében segítő biomassza 
üzemet.

Jelentős forrásokat fordított 
a város a turizmus fejlesztésé-
re is. A Diósgyőri vár látoga-
tóinak száma már meghaladja 
a 140 ezret évente, és ez csak 
nőni fog az újabb rekonst-
rukció után. Folytatódik a 
Miskolctapolcai Strandfürdő 
fejlesztése, valamint az Avas 
rehabilitációja is minden bi-
zonnyal hozzájárul majd ah-
hoz, hogy még több turista lá-
togasson el Miskolcra.

 A gazdaság erősödésének 
köszönhetően megállt elván-
dorlás

– Miskolc világos gazdaság-
fejlesztési jövőképpel rendel-
kezik: azt szeretnénk, hogy vá-
rosunk Magyarország egyik 
legfontosabb gazdasági cent-
rumává váljon, aminek a hú-
zóágazata az ipar, valamint a 
szolgáltatások és a turizmus 
– ezt már a Miskolc Holding 
Zrt. gazdaságfejlesztési, ingat-
langazdálkodási, beruházá-
si és műszaki vezérigazgatója 

hangsúlyozta. Szélyes Domo-
kos hozzátette, az első jelentős 
mérföldkövet már elérték az-
zal, hogy a gazdaság erősödé-
sének köszönhetően megállt 
elvándorlás, a népességi adatok 
emelkedésről számolnak be. 

A kötetlen beszélgetést kö-
vetően az exkluzív sajtóbejárás 
részvevői a Takatához látogat-
tak, ahol interaktív gyárlátoga-
táson nyerhettek betekintést a 
négy éve zöldmezős beruhá-
zással megvalósult gyáregység 
életébe. Majd Miskolc gasztro-
nómiai műhelye következett, a 
Végállomás Bistorant után pe-
dig Közép-Kelet-Európa első 
űripari tendernyertes cégét 
ismerhették meg: az Admatis 
egyúttal az egyetlen kisvállal-
kozás, amitől a NASA kísérleti 
eszközt vásárolt. A turisztikai 
attrakciók közül pedig a Di-
ósgyőri várban és a Miskolcta-
polcai Strandfürdőben jártak 
az újságírók, akik a napot egy 
Avalon Parkban elfogyasztott 
vacsorával zárták.

Február 19-étől kaphat-
ták meg a jelöltek és je-
lölőszervezetek az ajánlóí-
veket, ezzel elkezdődött 
az áprilisi országgyűlési 
választás aláírásgyűjtése.

A választáson jelöltként 
indulni szándékozóknak 
ajánlóíveken kell az indulás-
hoz szükséges 500 érvényes 
támogató aláírást megsze-
rezniük. 

A pártoknak, jelölteknek 
az országgyűlési egyéni vá-
lasztókerületi választási iro-
dánál kell igényelniük az 
ajánlóíveket, az irodák feb-
ruár 19-én reggel 8 óra után 
adhatták ki azokat.

Az ajánlóívekre vonatko-
zó igényeket február 19-e 
után is be lehet nyújtani a 
választási irodákhoz, az iro-
dák ezeket érkezési sorrend-
ben dolgozzák fel és nyom-
tatják ki az informatikai 
rendszerből. 

Az egyéni választókerü-
letben indulni szándékozó 
jelölteknek március 5-éig 
kell összegyűjteniük az in-

duláshoz szükséges ötszáz 
érvényes ajánlást.

Ajánlásokat a választópol-
gárok zaklatása nélkül bár-
hol lehet gyűjteni. A törvény 
azonban tiltja, hogy munka-
helyen, munkavégzés köz-
ben, a fegyveres erőknél és 
a rendvédelmi szerveknél 
szolgálati viszonyban lévő-
től a szolgálati helyen vagy 
szolgálati feladat teljesítése 
közben, tömegközlekedé-
si eszközön, állami, helyi és 
nemzetiségi önkormányzat 
hivatali helyiségeiben, isko-
lákban, valamint kórházak-
ban, rendelőkben gyűjtsék 
azokat.

A választópolgároknak 
nem árt figyelniük az aján-
lóívek aláírásakor, mert 
mindenki csak a lakóhe-
lye szerinti választókerület-
ben jogosult jelöltet ajánla-
ni. Arra is figyelni kell, hogy 
csak az az ajánlóív hiteles, 
amelyen szerepel a válasz-
tási iroda pecsétje, az ív sor-
száma, feltüntették rajta az 
aláírásgyűjtő polgár nevét, 
aláírását.
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Elkezdődött a kampány - gyűjtik az aláírásokat a jelöltekVálasztás 2018

ELSŐKÉNT A FIDESZ-KDNP JELÖLTJEI 
ADTÁK LE AZ ALÁÍRÁSOKAT

Kampány: elkezdték 
az aláírásgyűjtést

„Miskolc világos gazdaságfejlesztési jövőképpel rendelkezik”
Országos médiumok munkatársai jártak Miskolcon



Hirdetés Miskolci Napló6

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

Az akció érvényes: 2018. 02. 24-től 2018. 03. 02-ig 
Signal fogkrém, 75 ml, 3720 Ft/l   279 Ft
Discreet Tampax Pearl, 18 db-os   999 Ft
Gilette blue II., eldobható borotva, 2 db-os  499 Ft 
Cif folyékony súroló, 500 ml, 998 Ft/l  499 Ft
Pur mosogató, 450 ml, 597 Ft/l   269 Ft
Perwol folyékony mosószer, 1 l  849 Ft
Lenor öblítő, Duo Pack, 2 x 1,36 l  1399 Ft
Tomi mosópor, 4,2 kg, 595 Ft/kg  2499 Ft
Bonux mosópor, 1,5 kg, 666 Ft/kg   999 Ft
Bref WC-tisztító gél, 750 ml, 585 Ft/l   439 Ft
Dosia pumpás konyhai zsíroldó, 500 ml, 798 Ft/l 399 Ft 
Ultra Daisy mosogatószer, 500 ml, 398 Ft/l  199 Ft
Vanish folteltávolító, 1 l  799 Ft
Viola mosópor, 3 kg, 266 Ft/kg   799 Ft

Apróhirdetés
Azonnali készpénzfizetéssel megvásáro-
lom lakását, házát. Adóssággal terhelt, felújí-
tandó is érdekel. Saját részre. Tel.: 06-30/188-
5118.

Ingyenes számítógépes tanfolyam in-
dul  kezdőknek, hét köznap délutánonként 
Mis  kolcon. Korhatár 65 év.  Érdeklődni: 06-
46/742-485; 06-30/876-6646. Ügyfél fogadás: 
H-P 10.00-18.00. Pannon Educatio Kft. 
E–001594/2017.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 65 900 Ft-
tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alumí-

nium), garázskapuk cseréje óriási kedvezmény-
nyel, 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, filagóriák, elő tetők, kerítések, ker-
ti házak és egyéb famunkák készítése; Ve lux ab-
lakok beépítése, cseréje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.

Nem italozó, önállóan dolgozni tudó ácsot és 
korábban ács mellett dolgozó segédmunkást ke-
resek Miskolc és környékére, nem csak tetőn vég-
zendő munkákra. Tel.: 06-20/460-6775.

ELÉRHETŐSÉGEINK: 
BMH Nonprofit Kft.  
3527 Miskolc, Besenyői u. 26. , Postacím: 3510 Miskolc, Pf. 583.
web: www.bmhnonprofit.hu , 
Miskolci ügyfélszolgálat címe: 3527 Miskolc, József Attila u. 53.
ügyfélszolgálat telefonszáma:  +36 21 3500 111
ügyfélszolgálat e-mail címe:ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

MÁRCIUSBAN INDUL A HÁZHOZ 
MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
A BMH Nonprofit Kft. 

2018. március 5-től indít-
ja a házhoz menő zöld-
hulladék gyűjtését.

A zöldhulladékot kizáró-
lag a BMH Nonprofit Kft. 
logójával ellátott ZÖLD-
HULLADÉK GYŰJTŐZSÁK 
feliratú zsákokban szállítjuk 
el, illetve azokon a telepü-
léseken, ahol korábban volt 
erre a célra rendszeresített 
gyűjtőedény, úgy termé-
szetesen a továbbiakban 
ezen edények is rendelke-
zésre állnak zöldhulladék 
gyűjtés céljára.

A korábbi évek gyakorla-
tának megfelelően a ZÖLD-
HULLADÉK feliratú gyűjtőz-
sák térítésmentesen áll a 
lakosság részére.

Az első gyűjtéshez szük-
séges zsákokat – febru-
ár utolsó két hetében – a 
megszokott módon a pos-

taládákba helyezik el a 
BMH Nonprofit Kft. mun-
katársai.

További zsákok kérhetők 
majd a gyűjtést végző gép-
jármű személyzetétől, a 
miskolci hulladékudvarok-
ban, valamint a BMH Non-
profit Kft. ügyfélszolgálata-
in szintén térítésmentesen.

A zsákokba, illetve gyűj-
tőedénybe helyezhető 
falevél, ágnyesedék, vágott 
fű, gyom, stb. A közterüle-
tet nem szennyező módon 
a nagyobb méretű faágak 
legfeljebb 2 cm átmérőig 
és 1 méter hosszúságúra 
darabolva, kötegelve he-
lyezhetők el a zsákok mel-
lett.

A BMH Nonprofit Kft. 
munkatársai a nem köte-
gelt ágakat nem szállítják 
el!

Kérjük, ügyeljenek arra, 
hogy a zsákokba és gyűjtő-

edényekbe kizárólag zöld-
hulladék kerüljön! Ameny-
nyiben munkatársaink a 
zöldhulladékos zsákokban 
és edényekben háztartá-
si vagy egyéb nem odava-
ló anyagot találnak, akkor 
azokat nem szállítják el.

Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy a tavalyi évhez hason-
lóan, a zöldhulladék elszál-
lítása kéthetente történik. 
Kérjük, a megtelt zsákokat 
és edényeket a gyűjtési 
időpontoknak megfelelő-
en reggel 6 óráig helyezzék 
ki az ingatlan elé.

A zöldhulladék elszál-
lításának időpontjairól 
a lakóingatlannál elhe-
lyezett szórólapról, va-
lamint honlapunkon, a 
www.bmhnonprofit.hu 
oldalon saját települé-
süket kiválasztva a 2018. 
évi   hulladéknaptárból 
tájékozódhatnak.
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Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja 
(TOP-6.8.2-15-MI1-2016-00001)

Állást keresel? Találd meg velünk!
Gyere, lépjünk be a munka kapuján! 
Hol: Görgey ház, Miskolc, Görgey Artúr u. 4.
Mikor: 2018. február 28., 10.00-13.00 óra

Amit ajánlunk:  álláslehetőségek fizikai, szellemi és gyakornoki pozíciókra, 
segítség az önéletrajzírásban, 
tanácsadás interjúra történő felkészülésben.

Gyere el, a jelenlévők között értékes nyereményeket sorsolunk ki! 
Hozz magaddal önéletrajzod! 

Résztvevő cégek: 
•  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
• BPI Group Hungary Kft. 
• Callfactory Kft.
•  Eastjob Bt.
• Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai
• Patec Precision Kft. 
•  Robert Bosch  

Power Tool Kft. 
•  SEG Automotive  

Hungary Kft. 
•  Shinwa Magyarország  

Precíziós Kft. 
•  TAKATA Safety System  

Hungary Kft. 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
A nemzetiségek jogairól szóló 211. évi CXCIX. törvény 116.§-a alapján  
a Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJAT ALAPÍT. 
A tanulmányi ösztöndíj anyagi hátterét, a Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzat a saját 2018. évi költségvetéséből biztosítja.
A tanulmányi ösztöndíjat 2018. szeptember 1 napjától 10 hónapon keresztül 3 fő általános 
iskolai intézményben tanuló hallgató kaphatja meg. Havi összeg mértéke: 4000 Ft.

A tanulmányi ösztöndíj odaítélésének célja:
l  a miskolci diákok közül, a német nyelvet tanuló általános iskolás hallgatók anyagi támo-

gatása,
l segítségnyújtás az ösztöndíjas diákok német nyelvi és népismereteinek bővítéséhez, 
l hozzájárulás a német nyelvvizsgákra való felkészüléshez.  

A tanulmányi ösztöndíj odaítélésének feltételei:
l állandó bejelentett miskolci lakcím,
l német nemzetiségi nyelv évek óta tartó kimagasló ismerete, 
l közéleti aktivitás.

Pályázati feltételek:
l a legutóbbi két egymást követő félév legalább 4,0 tanulmányi átlaga
l a 7. osztályos tanuló német nemzetiségi nyelvből elért kiemelkedő teljesítménye
l a tanuló közéleti aktivitása 

Előnyt jelent a pályázónak illetve a hozzátartozó családtagjainak a nemzetiséghez való tartozása!!!

A tanulmányi ösztöndíj összege: 40 000 Ft/év 
A pályázat benyújtásának határideje:  2018. március. 20.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton az alábbi címen:
Dr Lange László, Miskolci Német Önkormányzat elnöke, 3535 Miskolc, Bartók Béla út 54

A pályázathoz csatolni kell: 
l 2017. év II. féléves és a 2018. év I. féléves bizonyítvány másolatát,
l német és magyar nyelven írt önéletrajzát,
l iskolalátogatási igazolást,
l német szaktanár véleményét, ajánlását,
l német nyelvterületen, iskolán kívül elért eredményeiről szóló dokumentumok másolatait,
l közéleti aktivitást igazoló okmányokat,
l a német nemzetiséghez való tarozásról szóló dokumentumok bemutatását

A miskolci iskolák közvetlenül is megkapják a PÁLYÁZATI KIÍRÁS, a TANULMÁNYI ÖSZTÖN-
DÍJPÁLYÁZAT, a PÁLYÁZATI ADATLAP és az ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZAT nevű dokumentumokat, 
amelyek egyébként letölthető a miskolc.hu német nemzetiségi önkormányzat oldaláról is.  



Egy miskolci étteremben ta-
lálkozunk Lantos Ottóval, a 
2016-ban alakult Diósgyőri 
Gasztronómiai és Kulturális 
Egyesület vezetőjével, akivel 
a helyi gasztronómiai hagyo-
mányok felelevenítéséről be-
szélgettünk. 

A Vi-La Bisztorant több 
olyan finomságot is felvett a 
kínálatába, ami a reneszánsz 
lakomák ízvilágát idézi. 

– Mátyás király idején, a rene-
szánsz korban nagyon gazdagon 
fűszerezték az ételeket – mond-
ta el az egyesületi elnök. – A ha-
zánkban tevékenykedő szerze-
tesrendek, kolostoraik kertjében 
nagyon sokféle fűszernövényt 
termesztettek. A borsikafű, a ka-
kukkfű, a majoránna, aztán az 
Ázsiából érkező szekfűbors, vala-
mint persze a fekete és fehér bors 
nagyon gazdaggá tette az akkori 
gasztrokultúrát.

A sültekhez, fűszerezett hú-
sokhoz rengeteg mártást is 
fogyasztottak: a tormából, 
hagymából, zellerből és ter-
mészetesen gombából készült 
mártások XV-XVI. száza-
di uralkodóink udvarainak is 
kedvelt finomságai voltak. Di-
ósgyőr várában is előszeretet-
tel fogyasztottak ilyen ételeket 
a korabeli dokumentumok ta-
nulsága szerint.

– Egyesületünk ezt a több 
százéves, rendkívül gazdag 
gasztronómiai hagyományt kí-
vánja ismét a helyiek elé tárni. 
Az őseink konyhájából igyek-
szünk minél több hagyomá-
nyos ételt megalkotni, a mai 
kor gasztronómiai elvárásai-
nak is megfelelően – hangoz-
tatta Lantos Ottó, kiemelve, 
miből kell kóstolót szednünk, 
ha régi receptúrák alapján ké-
szült ételt szeretnénk kóstolni 
a bisztorantban.

Így kerül a tányérunkra egy 
Diósgyőri Vitéz húspogácsa – 
amire sajt van ráolvasztva – és 
szedünk a Diósgyőri Vitéz tep-
sis burgonyából is, leöntve némi 
diósgyőri vitéz gombamártás-
sal. – Ételeink úgy készülnek, 
ahogyan korabeli receptekben 
leírták; semmi ízfokozó, sem-
mi adalék – hangsúlyozta Fü-
löp Béla, a Vi-La Bisztorant 
Kft. ügyvezetője. – Csak termé-
szetes alapanyagokat haszná-
lunk a zöldfűszerezésnél, aztán 

magánál a főzésnél is. A Diós-
győri Vitéz kolbász ugyancsak 
a reneszánsz korból fennma-
radt írások alapján elkészített 
helyi termék. A sertéshúst és a 
szalonnát zöldfűszerek egyedi 
receptúra szerinti keverékével 
ízesítik. 

Érlelése során csak konyha-
sót és bükkfával végzett hideg 
füstölést alkalmaznak. Nem 
tartalmaz tartósítószereket, 
mesterséges adalékot, aromát, 
színezéket, ízfokozót sem. 

Közélet Miskolci Napló8

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

a 3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3. címre várunk 2018. március 15-ig.

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

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI 
ELŐADÓ

A leendő munkatárs feladatai:
•   felhasználók/díjfizetők személyében bekövetkezett változások kezelése
•  díjfizetés átütemezése: részletfizetés, halasztás megkötése
•  számlareklamáció fogadása, kivizsgálása 
•  felhasználók által történő befizetések kezelése
•  e-mailek, levelek határidőben történő megválaszolása

A pályázókkal szemben támasztott elvárások:
•  középfokú végzettség
•  ügyfélközpontúság
•  jó kommunikációs képesség
•  kiváló problémamegoldó képesség
•  pontos munkavégzés önállóan és csapatban
•  felhasználói szintű számítógépes ismeretek

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

Munkavégzés helye: 
3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 5. szám 

Hirdetés

Szepesi Gábornak, az Avalon 
Park kreatív séfjének minde-
ne a konyha. Rengeteg ener-
giát fektet munkájába, mikor 
pedig ideje engedi, sportol, 
spartan tornán vesz részt, 
majd visszasiet munkahelyé-
re és a legfinomabb ételeket 
készíti el vendégeinek. Kony-
haművészetét két szóval jelle-
mezhetjük: minőség és preci-
zitás, melyek az alapanyagok 
iránti tiszteletén és szakmai 
odaadásán alapszanak.

Egy konyhán sosem lehet 
unatkozni! Különösen télen 
nem, amikor nehéz a minősé-
gi, friss alapanyagok beszerzé-
se. A hideg idő beköszöntével 
szűkebb választék áll rendelke-
zésünkre és más a konyhatech-
nológia is. Ilyenkor sokan mi-
relit termékeket dolgoznak fel 
a főzéshez, viszont a minőségi 
éttermek a hideg évszakban is 
friss alapanyagokat használ-
nak. Télen is fel lehet építeni 
egy színes és változatos me-
nüsort, melyhez kiváló alapot 
biztosítanak például a gyö-
kérzöldségek. Ezek úgyneve-
zett tároló szervek, ahol a nö-
vények az energiát szénhidrát 
formájában raktározzák el, 
de tele vannak vitaminokkal 
és rostanyagokkal is. Fontos 
megjegyezni, hogy nem csak 
sárgarépából, zellergumóból és 

petrezselyem gyökérből állít-
hatunk össze egészséges fogá-
sokat. Példának okáért a cékla 
tele van antioxidánsokkal, gá-
tolja a rákos sejtek szaporodá-
sát, valamint vérképző hatása 
is van. 

További szervezetünkre jó-
tékony hatással bíró alapanyag 
a paszternák, melyet sokan té-
vesztenek össze a fehérrépával. 
Az édeskés ízéről könnyen fel-
ismerhető gyökérzöldségnek a 
görcsoldó hatása a közismert, 
de gyomorpanaszok esetén is 
segítségünkre lehet. Nagyszerű 
téli C-vitamin forrás továbbá a 
retek, ami kiválóan alkalmas a 
megfázás és a cseppfertőzések 
megelőzésére. Habár kevésbé 
ismert, mégis remekül szolgál-
ja egészségünket a C-, B1- és 
B2-vitaminokban gazdag fe-
ketegyökér, mely nikotinsav 

és ásványi só tartalmának kö-
szönhetően is ajánlott alap-
anyag a téli időszakban. 

A gyökérzöldségeket fo-
gyaszthatjuk nyersen saláták-
nak, de marinálásra, sütésre 
és párolásra is tökéletesen al-
kalmasak. Az Avalon Park is 
az egészséges táplálkozás és 
egyben a friss alapanyagok 
használatának híve. Az új téli 
étlapon megtalálható lesz töb-
bek között háromfajta mari-
nált cékla, zeller és paszternák 
püré, valamint egy lassú hőke-
zelési eljárással készült fekete-
gyökér is.”

A Chef receptjeivel két hét 
múlva találkozhatnak a követ-
kező gasztrocikkünkben. Ad-
dig is kóstolják meg remek téli 
ételeinket az Avalon Ristoran-
téban, ahová szeretettel várjuk 
Önöket a hét minden napján!

Kulináris tél

Reneszánsz-kori lakomák ízeit kínálják Miskolcon

Gasztro-kaland  
az Avalon Ristorante séfjeivel

Egy újabb országos ösz-
szevetés során rangos díjat 
nyert el a miskolci Pizza, 
Kávé, Világbéke, emellett 
a Desszertem és az encsi 
Anyukám mondta is be-
került a TOP10-be a saját 
kategóriájában.

Február 19-én, hétfőn este 
a hazai gasztronómiai élet 
legjelentősebb képviselői 
vonultak fel a Volkswagen-
Din ing Guide Év Étterme 
Díjátadó Gálán. A fődíjat, a 
Volkswagen-Dining Guide 
Év Étterme díjat a Palágyi 
Eszter séf által vezetett Cos-
tes kapta. A Nespresso-Az 
Év Cukrászdája Díjat a Mi-
hályi Patisserie, a Gyulai Pá-
linka-Az Év Street Food Dí-

ját a miskolci Pizza, Kávé, 
Világbéke nyerte el. A Dinig 
Guide szerkesztősége több 
mint 200 étterem megláto-
gatását követően dönti el az 
éttermek TOP100-as listáját. 
Anonim tesztelők ezt köve-
tően az év folyamán több-
ször is ellátogatnak a helyek-
re. A kiválasztott éttermeket 
nemzetközi szaktekintélyek 
vizsgálják meg, így alakul 
ki a legjobb éttermek sor-
rendje. Közreadták a TOP10 
cukrászda listáját is. Miskolc 
számára örömteli hír, hogy 
köztük van a Desszertem!

A Volkswagen-Dining Gu-
ide Étteremkalauz TOP10 
vidéki éttermet rangsoroló 
listájának élén az encsi Anyu-
kám mondta étterem végzett.

EGYEDI RECEPTEK ŐSEINK KONYHÁJÁBÓL
Miskolci étterem  
és cukrászda  
a legjobbak között!



Kiütötte a Szegedet az 
MVLC szerdán, az E.ON 
Férfibajnokság alapszaka-
szának 14. fordulójában. 

A miskolci vízilabdázók 
Alex Bowen, Szasa Misics 
kettős vezérletével (az ame-
rikai és a montenegrói is 
öt-öt gólt lőtt) összesen 18 
góllal tömték ki az ellen-
fél hálóját. Az MVLC így 
26 pontot szerzett az alap-
szakaszban, és a 3. helyen 
zárt a B-csoportban a ZF-
Eger és az A-HÍD OSC Új-

buda mögött. Nincs meg-
állás, hiszen hétvégén már 
kezdődik is a középszakasz 
a bajnokságban az 1-8. he-
lyezésekért. A miskolciak 
itt az 5. helyről kezdik a kö-
zépszakasz felsőágát. (E.ON 
Férfibajnokság, alapszakasz, 
14. forduló, B-csoport: Conti-
Tech-Szeged–PannErgy-Mis-
kolc 5–18 (2–4, 0–3, 0–5, 
3–6). Gólszerzők: Korbán 3, 
Berki, Fodor R., ill. Bowen 
5, Misics 5, Sánta 2, Berta 2, 
Kuzmenko 2, Vadovics, Mili-
csics.)

Csütörtök este a Fehérvári Titánok együttese volt a 
DVTK Jegesmedvék vendége az Erste Liga negyeddöntő-
jének első mérkőzésén. A Macik a játékot végig domi-
nálva 4-0-s győzelmet arattak, így összesítésben 1-0-ra 
vezetik a párharcot.

A mérkőzés előtti sajtótá-
jékoztatón Mikael Tisell, a 
DVTK Jegesmedvék vezető-
edzője elmondta: a Fehérvár 
ellen jól szerepeltek az alap-
szakasz során is, így bizako-
dásra van okuk, de azért nem 

szeretnék elbízni magukat. A 
rájátszás legközelebbi mérkő-
zését pénteken este (lapzár-
tánk után) játsszák Miskolcon, 
majd február 26-án és 27-én 
Székesfehérváron folytatódik 
a párharc a Titánokkal. 

A Miskolci Önkormányzat, a 
Miskolci Egyetem, Debrecen 
Önkormányzata, a Debre-
ceni Egyetem és a Magyar 
Egyetemi – Főiskolai Sport-
szövetség (MEFS) közös pá-
lyázatot nyújtott be január 
15-én a „mini olimpiaként” 
is jegyzett Európai Egyetemi 
Játékok 2022-es, vagy 2024-
es megrendezésére. A pályá-
zatot a közvetlen szereplők 
és a magyar kormány mellett 
a sportági szakszövetségek is 
támogatják. 

A rendezéshez szükséges 
szakmai stáb rendelkezésre áll, 
Debrecen már számos nagy 
nemzetközi sporteseménynek 
adott otthon, Miskolc pedig az 
egyetemi sportesemények szer-
vezésében rendelkezik értékes 
tapasztalatokkal, 2016-ban Tá-
jékozódási Futó Egyetemi Vi-
lágbajnokságnak (2016-ban 
34 esemény közül elnyerte a 
legjobb Egyetemi Világbaj-
nokság-díját), 2017-ben pedig 
a Kosárlabda Egyetemi Euró-
pa-bajnokságnak adott otthont. 

Az első osztályú női kosár-
labda csapattal, férfi labdarúgó, 
jégkorong és vízilabda együt-
tessel büszkélkedő Miskolcon 
minden évben van 2-3 nagy 
rendezvény. Idén a Tour de 
Hongrie nemzetközi kerékpár-
verseny, a Vivicitta városvédő 
futás és a Spartan Race emelke-
dik ki, utóbbi 2 nap alatt 8 ezer 
főt fog megmozgatni.

A Miskolci Egyetemen is 
erős a sportélet, az egyetemi 
sportinfrastruktúra folyama-
tosan fejlődik, sportegyesüle-

tük 11 sportágban biztosítja 
a sportolást és a versenyzést, 
férfi kosárlabda csapatuk a 
másodosztályban szerepel. 

Elkötelezettek a pályázat iránt
A pályázat kapcsán nemré-

giben sportszakmai bejárást 
tartottak hazánkban. Február 
11-12-én Besim Aliti, az EUSA 
sportigazgatója és Davor Trav-
nikar sport igazgató-helyettes 
járta végig a két helyszín léte-
sítményeit (sport-, szállás-és 
étkezési helyszínek). Miskolc 
kapcsán hangsúlyozták, hogy 
kiváló, az EUSA szellemiségé-
nek tökéletesen megfelelő az 
az elképzelés, hogy „Európai 
Egyetemi Játékok”-falut ala-
kítanak ki az egy helyen lévő 
kollégiumok miatt, melyek je-
lentős részét az elkövetkező 2-3 
évben felújítják. Több helyszínt 
a játékoktól függetlenül is kor-
szerűsítenek, mint például a 
megnyitó helyszínének terve-
zett Diósgyőri Stadiont, mely 
átadása idén tavaszra várható. 
A helyszíni szemléket követően 

február 15-16-án az EUSA ve-
zetősége is Magyarországra lá-
togatott.  Adam Roczek elnök, 
Haris Pavletić alelnök és Matjaž 
Pečovnik főtitkár meggyőző-
dött arról, hogy a partnerek kö-
zött rendkívül jó az összhang. 

Április 14-én döntenek Mad-
ridban 

– A miskolci sportlétesít-
mény-helyzet az elmúlt évek-
ben sokat fejlődött, számos 
fejlesztés pedig előttünk áll 
– tudtuk meg Rakaczki Zol-
tántól, Miskolc sportért fele-
lős polgármesteri biztosától. 
–  Ennek köszönhető, hogy a 
Tájékozódási Futó Egyetemi 
Világbajnokság és a Kosár-
labda Egyetemi Európa-baj-
nokság sikeres megrendezése 
után egy még nagyobb és je-
lentősebb nemzetközi egye-
temi sportesemény megren-
dezésében gondolkodhatunk, 
Debrecennel közösen. Számos 
olyan beruházás realizálódik 
a következő években, melyek 
még színvonalasabbá teszik a 

játékok kiszolgálását. A pályá-
zatban 6 sportág szerepel Mis-
kolc helyszínnel.  

A kosárlabda, a labdarúgás 
az asztalitenisz, a tenisz, a ka-
rate, a tájékozódási futás talál-
ható az „étlapunkon”.  Ameny-
nyiben elnyerjük a rendezést 
2022-re, vagy 2024-re, szeret-
nénk további sportágak, mint 
a vízilabda, a bridzs, a sakk, a 
sportmászás és a strandröp-
labda eseményeinek is ott-
hont adni, melyet a pályázat-
ban jeleztünk is. A résztvevők 
megoszlása Miskolc és Deb-
recen között közel egyenlő, 
2500 – 2500 fő lehet, ami ösz-
szesen 5000 résztvevőt jelent. 
Az Európai Egyetemi Játé-
kokat megelőző évben, 2021-
ben, vagy 2023-ban Európai 
Egyetemi Sport Konferenci-
át, valamint Egyetemi Euró-
pa-bajnokságok (futsal és 3x3 
kosárlabda) megrendezését 
tervezzük Miskolcon. A ren-
dezési jog odaítéléséről szóló 
döntést április 13-án hozzák 
meg az érintettek. 

2018. február 24. | 8. hét | XV. évfolyam 8. szám
Miskolci Napló – A város lapja Sport 9

Ha fűtés a kérdés, távfűtés a válasz! 
A távfűtés környezetbarát és az egyik 
legolcsóbb! 
Vigyázzunk Miskolc levegőjére, és spóroljunk együtt még 
több energiát! 

Mi ezt tesszük, amikor Magyarország második legnagyobb 
távhőszolgáltatójaként megújuló energiaforrásokat hasz-
nálunk 32 ezer lakás meleg vízéhez és fűtéséhez.

MIHŐ Kft. a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövet-
sége által Öko-címkével elismert szolgáltató.

Környezetbarát energia  
a jövőnkért!

Gólparádét rendezett 
Szegeden az MVLC

„Készen állunk egy újabb nagy sporteseményre”

Ioannidis és Bacsa góljá-
val 2-0-ra verte a Vácot a 
DVTK a Magyar Kupa 9. 
fordulójában, kedden, Me-
zőkövesden. 

Mindhárom téli igazo-
lás bemutatkozott a csapat-
ban, ahol a gólokat ezúttal 
a két kezdőcsatár szerezte. 
Ezen a találkozón debütált 
a DVTK színeiben a télen 
igazolt Dušan Brković, Ser-
hii Shestakov és Florent Ha-
sani. 

Nikolaos Ioannidis ebben a 
sorozatban első alkalommal 
talált be, Dušan Brković pedig 
első diósgyőri tétmérkőzésén 
rögtön gólpasszt adott. Ba-
csa Patrik hosszú gólcsendet 
tört meg, igaz a DVTK tarta-
lékban 12/7-es mutatót pro-
dukált ősszel. (Magyar Kupa 
9. forduló, 1. mérkőzés: Diós-
győri VTK - Vác FC 2-0 (1-0)) 
A kiírás értelmében a tovább-
jutás két mérkőzésen dőlt el, 
a visszavágót február 28-án 
játsszák a csapatok Óbudán. 

Hirdetés

„MINI OLIMPIÁT” RENDEZNE MISKOLC 
ÉS DEBRECEN 

MK: KÉTGÓLOS ELŐNY  
A DVTK-NÁL

Jól kezdték a rájátszást

MISKOLCI ELADÓ  
INGATLANOK

A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési 
eljárás (nyílt írásos ajánlattétel  

+ versenytárgyalás) útján történő értékesítésre 
meghirdeti 2018. március 8-i beadási határidővel  

az alábbi miskolci ingatlanokat:

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu

honlapon, a Miskolc, Széchenyi u. 60. sz. alatt található  
ügyfélszolgálati irodában, valamint a 70/466-4399  
és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető. 

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Estike u.  
(szántó)

0749/21 és 0749/22 hrsz

összesen  
5923

5 700 000

Matjaz Pecovnik EUSA főtitkár, Adam Roczek EUSA elnök, Kriza Ákos Miskolc polgármes-
tere, Haris Pavletic EUSA alelnök, Rakaczki Zoltán sportért felelős polgármesteri biztos
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A vízvezeték és a vízmérő óra legfőbb ellensége a fagy. A 
védekezés a belső vízhálózaton a fogyasztó felelőssége és 
feladata, ezért a téli időjárás közeledtével érdemes kicsit 
jobban odafigyelni a vízvezetékre és a vízmérő órákra a 
háztartásokban. A vezetékbe fagyott víz komoly károkat 
okozhat, ezek azonban kis körültekintéssel kivédhetők – hívta 
fel a figyelmet Viszokai János, a MIVÍZ szolgáltatási igazgatója. 

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

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

szolgáltatási igazgató. 

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

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

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

Bükki forrásból

MIVÍZ KFT. A MISKOLC HOLDING ZRT. TAGJA

HASZNOS TANÁCSOK  
A FAGY OKOZTA KÁROK  

MEGELŐZÉSÉRE



A tavaszvárás apropóján a 
madarak köré szerveződött a 
február harmadik vasárnap-
ján tartott Miskolci Termelői 
Nap, amely az időjárástól füg-
getlenül, most is sok érdeklő-
dőt vonzott az Erzsébet térre. 

Köztük volt Hubay György 
területi képviselő is, aki elbe
szélgetett az árusokkal, majd 
elmondta: Kiss János alpol
gármester és a városvezetés 
ötletéből megvalósított Ter
melői Nap jó úton indult el. 
Ide hozzák a nagyváros kö

zepére a termelői árukat, a 
hagyományos vásári hangu
latot, egyre színesebb, han
gulatosabb rendezvényekkel 
körítve. Nem véletlen, hogy 
egyre többen és többen láto
gatnak el ezeken a napokon 
az Erzsébet térre – hangoztat
ta Hubay György. Kiemelte: 
ez egy családi elfoglaltság is, 
kicsik és nagyok, családosok 
és egyedülállók egyaránt szí
vesen jönnek, hiszen itt min
denki megtalálhatja az őt ér
deklő árut, vagy eseményt. Itt 
közvetlenül a termelőktől vá

sárolhatnak a látogatók olyan 
minőségi, házias termékeket, 
melyek jó hírét a családi és 
baráti körbe is tovább tud
ják vinni. – Ez azonban nem 
csupán egy vásár. Mára már 
kijelenthetjük, hogy a város 
életében ez egy kulturális és 
turisztikai esemény is – zárta 
szavait Hubay György. 

A rendezvény ezúttal a 
„Madárdal” tematika köré 
szerveződött.  A programok 
között szerepelt az év ma
darának, egyben a világ leg
gyor sabb madarának, a ván
dorsólyomnak a bemutatása, 
madárvédelmi tájékoztató, is
meretterjesztő játékok, külté
ri madárfotókiállítás  mind
ez a Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület 
Bükki Helyi Csoportja jóvol
tából. Kilátogatott a rendez
vényre „Dr. Bubó” is  az uhu, 
Magyarország és Európa leg
nagyobb baglya, a Miskolci 
Állatkert és Kultúrpark nak 
köszönhetően. Bőven volt kí
nálat madárete tőkből, madár
odúkból, és hogy vélet le nül se 
térjen haza senki üres kézzel, 
kiki elkészíthette a saját ma
dáretetőjét is, ha akar ta.

Délelőtt sípokkal és fúvós 
hangszerekkel utánzott ma
dárhangokkal várta „Ma
dárfüttyös hangszerbemu
tató” az érdeklődőket, majd 
„Madárka, madárka” címmel 
adott koncertet a Számadó 
Zenekar. 

Negyedik alkalommal 
rendezték meg nemrégi-
ben a Szegények Farsangját 
Miskolcon, a Vöröskereszt 
Hajléktalanokat Gondozó 
Központjában. 

A Szent Lázár Katonai és 
Kórházi Lovagrend 250 adag 
meleg étellel és zenés műsorral 
kedveskedett a rászorulóknak.

A program sztárvendége ez
úttal Nádaski Attila, a „Miskol
ci Elvis Presley” volt, aki Las 
Vegasban tanulta a „mestersé
get”, s hamar remek hangulatot 
csinált. – A karitatív program 

célja, hogy a borsodi megye
székhelyen élő rászorulók kö
zösen ünnepelhessék meg a 
farsangi időszak utolsó napját, 

amit a keresztény hagyomány
ban húshagyó keddként is is
mernek – mondta el Hollósy 
András, főszervező.

A Szent Lázár Katonai és 
Kórházi Lovagrend mellett 
részt vett a szervezésben a 
Térerő Közösségi Alapítvány, 
valamint a Vöröskereszt me
gyei szervezete is. – Klien
seinkkel, gondozottjainkkal 
együtt próbáljuk ezeket az al
kalmakat emlékezetessé ten
ni, és segíteni nekik abban, 
hogy igazán jól érezzék ma
gukat. 

Reméljük, sokáig tudjuk 
még folytatni – nyilatkozta 
Grubert Roland, a Magyar 
Vöröskereszt B.A.Z. Megyei 
Szervezetének igazgatója.
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Miskolci Nemzeti Színház 
Február 27. 17 óra. FURCSA PÁR – 

vígjáték. NAGYSZÍNHÁZ Balikó Ta-
más bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. 
HÓHÉROK (14) - fekete komédia. 
KAMARA Szigligeti (Arany, Ezüst) 
bérlet Jegyvásárlás. 19.30 óra. 
Egy disznótor pontos leírása. JÁ-
TÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Február 28. 18 óra. CSONGOR ÉS TÜN-
DE - drámai költemény. KAMARA 
Ferenczi ifj. „B” bérlet Jegyvásár-
lás. 19 óra. MARICA GRÓFNŐ - ope-
rett két részben. NAGYSZÍNHÁZ 
Bérletszünet Jegyvásárlás. 20 óra. 
A Miskolc Dixieland Band - Dixie 
klub. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Március 1. 16.30 óra.  FURCSA PÁR - 
vígjáték 16:30 | NAGYSZÍNHÁZ Zrí-
nyi ifj. bérlet Jegyvásárlás. 18 óra. 
CSONGOR ÉS TÜNDE - drámai költe-
mény. KAMARA Jezsuita „B” bérlet 
Jegyvásárlás. 19 óra. EMBEREK AL-
KONYA (16) - kortárs magyar szín-
mű 19:00 | JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Március 2. 19 óra. MARICA GRÓFNŐ 
- operett két részben. NAGYSZÍN-
HÁZ Bérletszünet Jegyvásárlás. 19 
óra. „Ahogytetszik” (16) - vígjáték 
két részben. KAMARA Vörösmarty 
(Arany, Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 

Március 3. 11 óra. MINDEN EGÉR SZE-
RETI A SAJTOT - zenés mesejáték 
két részben. KAMARA Bérletszünet 
Jegyvásárlás. 15 óra. A VARÁZS-
FUVOLA – opera. NAGYSZÍNHÁZ 
Déryné (Alap, Arany, Ezüst) bérlet 
Jegyvásárlás. 19 óra. A KAUKÁZUSI 
KRÉTAKÖR (16) – színmű két rész-
ben. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás.

Művészetek Háza 
Február 24. 19 óra. CSÍK ZENEKAR 

KONCERT.
Február 25. 11 óra. TOMPETI ÉS BA-

RÁTAI ZENEKAR. A Tompeti-Show 
egy interaktív, zenés, fokozottan 
szórakoztató családi show-műsor, 
melynek megtekintése minden 
korosztály számára ajánlott.

Február 26. 18 óra. „Ave Maria”. 
Hang-Ár a Fráter Kórussal. Közre-

működik a Miskolci Szimfonikus 
Zenekar. Vezényel: Regős Zsolt. 

Március 2. 19 óra. Ray Coonay: A mi-
niszter félrelép. A Bánfalvy Stúdió 
produkciója, két felvonásban.

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Február 27. 16.30 óra. Versek vonzá-

sában, a próza bűvöletében. Gon-
dolkodjunk filozófusokkal miskolci 
kortárs szerzők alkotásai kapcsán. 
Meghívott vendég: Jenei László 
Szabó Lőrinc-díjas író, a Műút fo-
lyóirat szerkesztője. A beszélgetést 
a Miskolci Egyetem Antropológiai 
és Filozófiai Tudományok Intézeté-
nek oktatói, a Miskolci Akadémiai 
Bizottság Filozófiai Munkabizott-
ságának tagja vezetik. 

Lévay József Muzeális Könyvtár
Február 27. 16.30 óra. Lévay József 

életpályája – társadalomtörténe-
ti nézőpontból. Előadó: Porkoláb 
Tibor egyetemi docens. A Lévay 
József Centenáriumi Emlékprog-
ram 2015–2018 keretében. 

Inkubátor Ház (Andrássy u. 96. sz.)
Február 28. 18 óra. Görög Táncház. 

Élőzene és tánctanítás: Sarantis 
Mantzourakis. Minden érdeklődőt 
szeretettel hívnak és várnak. 

Miskolci Állatkert és Kultúrpark
Február 26. 10 óra. Tematikus nap. 

Az állatkert munkatársai előadá-
sok, tematikus séták és állatbe-
mutatók során megismertetik az 
érdeklődőkkel az állatkertek sze-
repét, azok nem mindennapi éle-
tét, működését. 

Miskolci Jezsuita Gimnázium
Február 23. 17 óra. Távcsővel a Kauká-

zus vidékén - Madarászat Grúziá-
ban és Örményországban. A Magyar 
Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület 34. sz. Bükki Helyi Cso-
portjának vetítéses foglalkozása. 

Diósgyőr vár, lovagterem 
Március 3-4. 10 – 16 óráig. Játékos 

lovagi hétpróba. Várják a csalá-
dokat, kicsik és nagyok is kipró-
bálhatják bátorságukat, ügyessé-
güket. 

PROGRAMAJÁNLÓ

Ha fűtés a kérdés, távfűtés a válasz! 
A távfűtés környezetbarát és az egyik 
legolcsóbb! 
Vigyázzunk Miskolc levegőjére, és spóroljunk együtt még 
több energiát! 

Mi ezt tesszük, amikor távhőszolgáltatásunkhoz közel 
60%-ban megújuló energiát használunk, például a 2300 
méter mélyről 105 C0-os geotermikus energiát.

MIHŐ Kft. a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövet-
sége által Öko-címkével elismert szolgáltató.

Környezetbarát energia  
a jövőnkért!

Hirdetés

„MADÁRDAL” ÉS TAVASZVÁRÁS

Étellel, műsorral kedveskedett a lovagrend

A Magyarország című lap 
1930. február 23-án szá-
molt róla, hogy két nappal 
korábban elhunyt Radics 
Béla, a világhírű, miskolci 
származású cigányprímás.

Radics Béla 1867. július 7én 
született Miskolcon és 1930. 
február 21én halt meg Buda
pesten. Apja Radics Vilmos is 
híres prímás volt, úgyszintén 
anyai nagyapja, Bóka Károly. 
Már hatéves korában rendkí
vül ügyesen kezelte a vonót. 
Később Kassára került, majd 
Debrecenben és Budapesten 
látogatta a Zenedét, tehát nem 
csak naturalista, hanem alapo
san iskolázott zenész volt. Ti
zenöt esztendős korában apja 
mellett Berlinben a német csá
szár előtt játszott. 1885ben 
költözött végleg Budapestre 
apjával, akitől azután hamaro
san átvette a zenekar vezetését. 
A városligeti tó Széchenyi szi
getén, ahol ma VajdaHunyad 
vára áll, volt egy kioszk, ott ját

szott Radics Vilmos és fia Béla 
bandája. Vendégszereplésen 
játszott Európa több metro
polisában. Hegedült királyok, 
fejedelmek előtt, Erzsébet ki
rálynénak, „Sissinek” is ő volt a 
legkedvesebb zenésze. Játékát 
Debussy és Kleiber is szíve

sen hallgatta. Járt 
MonteCarlóban, 
Párizsban, Lon
donban, leggyak
rabban és leghosz
szabb időt töltve 
BadenBadenban. 
1927ben 40 éves 
prímási jubileuma 
alkalmából Mis
kolc díszpolgára 
lett. A verbunkos 
kor cigányhege
dűseinek egyik 
örököse volt. Ze
neszerzői tevé
kenységet is foly
tatott. Írt magyar 
nótákat (Megál
lok a keresztút
nál…), keringőket 

(Titánia), kesergőket, induló
kat, polkákat. Budapesten 43 
évig muzsikált a Pannóniában, 
de közben a Hungáriában is. 
Ő volt a legjobb báli cigány
zenész, az elitbálok rendezői 
valósággal versenyeztek érte. 
Mint kortársai írták: nagysze

rű zenész volt és talpig úriem
ber. Mindig egyszerű, szerény 
és becsületes. Ezért, szerette is 
őt mindenki. Nem volt neki el
lensége, tálán csak egy, a jazz 
mondták róla. Radics Béla Er
délyi Náci híres prímás, szege
di cigánykirály unokahúgát, 
Rózát vette el feleségül, két le
ánya és egy fia született. Egyik 
leányának, Magyari Imre, szin
tén híres cigánymuzsikus volt 
a férje. A kerepesi temetőben 
tartott gyászszertartása zarán
dok hellyé vált, Magyarország 
jóformán minden cigányze
nésze megjelent. Háromszáz 
tagú cigánybanda játszott a 
búcsúztatón. Rácz Laci, a nagy 
Rácz Pali harminchatodik fia 
vezette az óriási cigánybandát 
s elsőnek a régi híres debrece
ni újvárosi nótát játszották el, 
amelyet Radics Béla nagybáty
ja Balázs Kálmán szerzett. A 
főváros díszsírhelyet adott Ra
dics Bélának.

SOMORJAI LEHEL
FŐLEVÉLTÁROS

Februárban történt – városi visszatekintő 
KIRÁLYOK, FEJEDELMEK ELŐTT ZENÉLT 



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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Lezúzta a táblákat egy 
teherautó a Fonodánál!

Filmbe illően látványos balesetben tarolta le egy darus teher-
autó február 20-án délelőtt a közlekedési táblákat Miskolcon, a 
Fonoda utcai körforgalom előtti szakaszon. Információink sze-
rint a teherautón lévő rakodó-daru túl magasan maradt, nem 
fért el a közlekedési táblák alatt, és többet leszakított. A lehulló 
táblák egy személyautóban is kárt tettek. 

Betegszállító és személyautó ütközött Berentén
Betegszállító jármű és egy személygépkocsi ütközött össze 

február 20-án Berentén, a Hadak útján. A balesethez a kazinc-
barcikai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik félpályás útlezá-
rás mellett végezték a műszaki mentést. Úgy tudjuk, a baleset-
ben négyen könnyebben megsérültek, őket a mentők kórházba 
szállították.

Robbantással fenyegetőzött
A rendőrség a napokban befejezte a nyomozást, és az iratokat 

bíróság elé állítási javaslattal megküldte az ügyészségre, annak a 
32 éves, kazincbarcikai férfinak az ügyében, aki a közelmúltban 
telefonon azzal fenyegetőzött: bomba fog robbanni egy kazinc-
barcikai szórakozóhelyen. A bejelentést követően kiürítették az 

épületet, de nem találtak 
semmilyen robbanószer-
kezetet. A rendőrök azo-
nosították, majd elfogták 
a telefonálót, L. Józsefet, 

aki kihallgatásán többek között elmondta: a hamis riasztással 
azért akart „bosszút állni” mert nem engedték be egy zártkörű 
rendezvényre. 

Éjszakai tűz Miskolcon – egy embert kórházba vittek
Tűz keletkezett február 20-án késő este Miskolcon egy lakó-

házban, amely később átterjedt két helyiségre és a tetőszerke-
zetre is. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzeset az 
Új Élet utcában történt, felszámolásához a megyeszékhely hiva-
tásos tűzoltóit riasztották. A tűz oltása során egy gázpalackot 
eltávolítottak az épületből. A mentők egy embert kórházba szál-
lítottak, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

Ismét kivontak a forgalomból egy dílert Miskolcon
A Miskolci Rendőrkapitányság Felderítő Alosztályának és a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság „Bükk” 
Közterületi Támogató Alosztályának munkatársai fogták el 
Miskolcon a 39 éves M. Tibort, aki 2018. február 15-ét megelő-
zően – elfogásáig – úgynevezett „herbált”, azaz új pszichoaktív 
anyagot szerzett, majd értékesített helyi lakosoknak. Az elfogási 
akciót és a házkutatást követően a rendőrök a férfit előállították 
a rendőrségre. 

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

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Egyszerre több fronton is helyt 
kell állnia, ha el akarja érni a céljait. Ez a hét nem a pihenésről 
szól, de a munkának meglesz az eredménye is. Ne ússzon az ár-

ral szembe, de ne is hagyja csak úgy sodródni magát.

Bika (április 21 – május 20) Úgy érzi, egyre távolabb kerül 
a céljaitól, de ez valójában egyáltalán nem így van. Csak meg 
kell találnia a módját annak, hogy a maga útját járja. Ne hozzon 

elhamarkodott döntéseket a héten, mert megbánhatja. 

Ikrek (május 21 – június 21) Több időre van szüksége ahhoz, 
hogy átlásson egy helyzetet. Ne kapkodjon, inkább próbálja 
ésszel megkeresni a megoldást. Sok most Ön körül a feladat, a 

figyelmét viszont valami egészen más köti le a napokban. 

Rák (június 22 – július 22) Azt remélte, hogy gyorsabban 
alakulnak majd a dolgok, de így is jó nyomon halad, csak több 
időre lesz szüksége. Használja ezt arra, hogy alaposan megter-

vezze a dolgokat, azt, mi lesz a következő lépés.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Aggódik valaki miatt, 
de egyelőre nem sokat tehet a helyzet ellen. A legjobb, ha kivár, 
de álljon készen arra az eshetőségre, ha be kell avatkoznia. Pró-

báljon racionális maradni, ha arra van szükség a héten. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Hiába várja a segít-
séget, ezt a problémát most egyedül kell megoldania. Álljon a 
sarkára, és akkor nem lesz olyan helyzet, amit ne győzhetne le. 

Megalapozta a sikereit, csak az utolsó lépéseket kell megtennie. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Nehéz út áll Ön mö-
gött, a héten bizonyítania kell, hogy még ennél is többre képes. 
Ne ijedjen meg semmitől, hiszen minden eszköze megvan arra, 

hogy megállja a helyét. Egy kivételes lehetőség sok jót ígér. 

Skorpió (október 24 – november 22) Döntési helyzetbe ke-
rül, és egyelőre még nem tudja, hogyan oldja meg a helyzetet. 
Valakitől azonban jó tanácsot kap, és ez segít, hogy átlássa a le-

hetőségeit. Lehet, hogy most bonyolult lépéseket kell megtennie. 

Nyilas (november 23 – december 21) Régóta szeretne már 
elérni valamit, de csak most került olyan helyzetbe, hogy ez 
megvalósítható legyen. Ne hagyja, hogy az utolsó pillanatban 

valaki mégis lebeszélje most arról, amit valójában szeretne.

Bak (december 22 – január 20) Válaszokat akar kapni, de 
ehhez mernie kell feltenni a kérdéseit. Bármilyen ijesztő is a 
helyzet, jobban teszi, ha a valóságra hagyatkozik a megérzések 

és a tippelgetés helyett. Legyen körültekintő, és megfontolt. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Izgalmas lehetőségek nyíl-
nak meg Ön előtt, de a lehetőségek ugyanakkor meg is ijesztik. 
Néha érdemes kockáztatni, ha a nyeremény valóban kecsegte-

tő. Ha tett egy ígéretet, akkor azt be is kell tartania. 

Halak (február 20 – március 20) Nem várhatja, hogy a dol-
gok maguktól alakuljanak, Önnek is aktívan tennie kell azért, 
hogy a körülmények megfelelőek legyenek. Ha szeretne elérni 

valamit, akkor segítse elő maga is a megvalósulását.

FORRÓ NYOMON

Társakat kapott a Miskolci Állatkert meglévő farkasa. Fany kü-
lönösebb gond nélkül, egy hónap alatt elfogadta a Pécsről érkezett 
testvérpárt. A januárban érkezett két új állat – az ötéves hím és 
a hatéves nőstény – most már együtt látható egy másik őshonos 
hazai nagyragadozó faj, a kárpáti hiúz szomszédságában.

Az országgyűlés, a Magyar Ápolási Egyesület kezdeményezésére 2014-ben február 19-ét, Kossuth Zsuzsanna születésének 
évfordulóját a magyar ápolók napjává nyilvánította. Erre emlékeztek a napokban a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórházban is. 
Nyilas Judit, az intézmény ápolási igazgatója elmondta, a javuló feltételeknek köszönhetően, egyre népszerűbb a fiatalok köré-
ben az egészségügyi pálya. Mint mondta, számos olyan fejlesztési pályázatban vesznek részt, melynek célja a munkafeltételek 
javítása, a képzési lehetőségek támogatása. Az elmúlt évben mintegy 80 pályakezdő fiatal kezdte el a munkát a megyei köz-
ponti kórházban, közülük többen az ápolói hivatást választották.                                                                                FOTÓ: VÉGH CSABA

KÖSZÖNET AZ ÁPOLÓKNAK

Farkastörvény
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Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben né-
hány februári egyházi, illetve népszokás neveit 
rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy 
levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2018. már-
cius 1-jén éjfélig juttassák el szerkesztőségünk-
be (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@
mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket 

beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki.

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
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