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Mérések, karbantartások, garan-
ciális javítások – többek között 
ezeket a munkákat végzik a vil-
lamospályán év végéig, emiatt 
november 18. és december 31. 
között éjjel, valamint egy hétvé-
gén villamospótló autóbuszok 
járnak az 1-es villamos helyett. 

Az MVK Zrt. közleménye szerint 
november 18-tól december 31-ig 
éjszakánként 22.20 – 04.20 között 
pótolják autóbuszok a villamost. A 
vágányzárra a villamospályán, va-
lamint a felsővezeték-rendszeren és 
tartozékain elvégzendő karbantar-
tási és garanciális hibajavítási mun-

kák miatt van szükség. A munkák 
során egyúttal együtt elvégzik a 
szükséges pályafelügyeleti méré-
seket, a pályaállapot-felmérést és 
egyéb, a hatóságok által előírt vizs-
gálatokat is. 

A villamospótló autóbuszok az 
őszi menetrendben kiadottól elté-
rően, a megváltozott utazási idő-
tartam miatt más időpontokban 
indulnak, ezzel is biztosítva a ga-
rantált csatlakozásokat.

A villamospótlók a Széchenyi 
utcáról nem a megszokott, főutcai 
villamosmegállókban érhetők majd 
el, ezzel is óvva a megújult főutcát a 
buszforgalomtól.
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Ezek valóban ilyenek?
Az MSZP a közelmúltban meg-

újult, de ezt követően a szocialisták 
akkorákat és annyit hibáztak, hogy 
Mesterházy Attila és társai kényte-
lenek voltak újra aktivizálni az el-
múlt évtizedekben már alaposan le-
szerepelt és elhasználódott egykori 
MSZMP-s politikusokat. Tanácsadó 
testület jött létre, ez lett a gyűjtőhelye 
a veszélyes félreállítottaknak.

Az MSZP hivatalos vezetése kö-
zölte: Gyurcsány és a DK ügye régen 
lezárult, de Lendvai Ildikó hivatá-
sos „szocialista nagymama” és Ko-
vács László hivatásos kommunista 
és baloldali mozgalmár ettől eltérő 
álláspontra helyezkedtek. Szerintük 
Gyurcsányra szükség van, egyébként 
is, már „bejött a szobába.”

Ezzel párhuzamosan Bajnai Gor-
don, az Együtt 14-PM vezetője kö-
zölte, hogy Gyurcsánnyal nincs mi-
ről tárgyalni, de néhány nap alatt 
ő is megváltoztatta az álláspontját, 

egyúttal bejelen-
tette: ő lesz Ma-
gyarország mi-
niszterelnöke. De 
Mesterházy is mi-
niszterelnök-jelölt-
nek tekinti magát, 
így tehát itt is akad tisztázni való.

Tovább fokozta a zűrzavart, hogy 
Bajnai Gordon egy őszinteségi roha-
mában bejelentette: az ő gazdasági 
koncepciójának érvényesítése min-
denkinek fájni fog… A szocialisták 
a fejüket fogják, a Bajnaival szövet-
séges PM jelentéktelen politikusai 
arról próbálják meggyőzni a közvé-
leményt, hogy a Gordon nem is azt 
mondta, de ha mondta is, nem úgy 
gondolta…

A tárgyilagos megfigyelő tanács-
talan.

Ezek valóban ilyenek, vagy csak 
ilyennek látszanak?

TÓTH GY. LÁSZLÓ

Város/fejlesztés

MiNap.hu
MISKOLCI NAPLÓ ONLINE

 

Témáinkról, és még sok más városi érdekességről, aktualitásról  
bővebben is olvashat a Miskolci Napló online oldalán! 

MINAP.HU  A MISKOLCI HÍRPORTÁL!

Lerakták az M30-as és a 26-os kö-
zötti elkerülő út alapkövét szer-
dán a 29-es kilométerszelvénynél. 
Az Új Széchenyi Terv forrásaiból 
épülő, 5,8 kilométeres, 2 x 1 sávos 
szakaszt 2015 késő tavaszán már 
használhatják majd a közlekedők.

Egy régi álom valósul meg vég-
re a beruházással, s nem Miskolcot 
terheli majd az átmenő for-
galom – hangsúlyozta az 
ünnepségen Völner Pál, inf-
rastruktúráért felelős állam-
titkár. – Külön köszönöm a 
tervezőknek, a mérnökök-
nek, hogy megtalálták azt 
az egészséges kompromisz-
szumot, ahol a környezet- és 
árvízvédelem, a közlekedés 
szempontjai egyaránt érvé-
nyesülni tudtak – emelte ki.

Csöbör Katalin, a térség or-
szággyűlési képviselője szólt arról 
a rengeteg tárcaközi egyeztetésről, 
komplex előkészítő munkáról és tár-
gyalásról, amely a mostani alapkőleté-

telig vezetett. Emlékeztetett a 2010-es 
nagy árvízre, amely – mint mondta – 
„elmosta még a 26-os út terveit is”. Tel-
jesen új tervet kellett készíteni, át kellett 
gondolni az árvízvédelmi rendszert. 
Mint mondta, a kormány az árvíz után 
azonnal intézkedett. Felsőzsolcát sike-
rült újraépíteni, és megépült a körgát. 
Az árvízi rendszer utolsó fázisa pedig 
a több funkciót is ellátó 26-os főút. – 

Az előző, szocialista kormányok fi-
gyelme nem terjedt ki az itt élők ilyen 
irányú helyzetének javítására. Ebben 
a nehéz gazdasági helyzetben, egy vi-

lágválság idején nekünk sikerült visz-
szafizetni tartozásainkat, csökkentjük 
a rezsit, és még egy ilyen út megépíté-
se is megkezdődhet. Ha együtt mun-
kálkodunk, akkor hegyeket tudunk 
megmozgatni – fogalmazott Csöbör 
Katalin. Loppert Dániel, a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommu-
nikációs vezetője ismertette a fejlesztés 

műszaki paramétereit. Kiemel-
te, olyan megoldást találtak, 
amely megoldást nyújt a térség 
komplex árvízvédelmében és a 
belváros átmenő forgalom alól 
való tehermentesítésében is. 
Az ünnepélyes alapkőletételen 
mások mellett jelen volt Sebes-
tyén László országgyűlési kép-
viselő, Pfliegler Péter és Zsiga 
Marcell alpolgármesterek, Vé-
csi György, a Miskolc Holding 
Zrt. igazgatóságának elnöke, 
Rostás László, Miskolc főépíté-

sze és Demeter Ervin kormánymegbí-
zott, valamint a tervező, kivitelező cé-
gek képviselői is.

KUJAN I. | FOTÓ: JUHÁSZ Á. 

Év végéig visszatér  
az éjjeli villamospótló!

Lakossági fórum Diósgyőrben

Lakossági fórumot tartott csü-
törtök délután Sebestyén Lász-
ló országgyűlési képviselő „A mi 
városunk” címmel a Diósgyőri 
Ady Endre Kulturális és Szabadidő 
Központban. A környéken élők fel-
vetéseire a képviselők, a hatóságok, 
valamint a szolgáltatók szakembe-
rei válaszoltak.

Sebestyén László az esemény előtt 
elmondta, azért hívta össze a fóru-
mot, mert kíváncsi az ott élők problé-
máira, gondjaira. Azokat az illetékes 
szakembereket hívta meg, akik meg-
felelő választ tudnak adni a felme-
rülő kérdésekre, felvetésekre. A kép-
viselő beszámolt az elmúlt három és 
fél év eredményeiről, fejlesztéseiről 
is. Megemlítette a diósgyőri stadion 
rekonstrukcióját, a miskolctapolcai 
strandépítéssel kapcsolatban pedig el-
mondta: az ötmilliárdos projektre két 
ütemben 420, majd 500 millió forin-
tot biztosít a kormány. A további for-
rásokról az építkezés előrehaladtával 
döntenek. Szólt még a lillafüredi füg-
gőkert átadásáról, a diósgyőri vár és 

környéke megújításáról is, a ter-
vek között pedig mások mellett 
megemlítette a diósgyőri uszoda 
és a Központi Leánykollégium jö-
vőbeli rekonstrukcióját is.

A lakossági hozzászólások között 
szóba került a Tiszai pályaudvar és 
az ahhoz tartozó aluljáró állapota, 
Miskolc közlekedési rendje, a diós-
győri traumatológia megszüntetése. 
Volt, aki a 15-ös buszútvonal árvíz 
után leszakadt partfalának helyre-
állítását szorgalmazta, más a lillafü-
redi függőkertet dicsérte, hozzátéve, 
hogy a Hámori-tó és környéke – a 
csónakházzal és a sétánnyal együtt 
– ugyancsak méltó lenne az odafi-
gyelésre.

A legtöbb felvetésre próbáltak hely-
ben felelni, az összetettebb, utánajárást 
igénylő problémákra pedig írásban vá-
laszolnak majd az önkormányzat, a 
hatóságok (Miskolci Önkormányzati 
Rendészet, rendőrség) és a szolgáltatók 
(MIK Zrt., MVK, MIVÍZ és a Miskolci 
Városgazda) szakemberei. A válaszok-
ból Sebestyén László is kért egy-egy 
példányt, hogy – mint hangsúlyozta – 
látható eredménye legyen a fórumnak.

S. P. | FOTÓ: JUHÁSZ Á.

Régi álom valósul meg
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„A mi városunk” 
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Miskolcra telepíti új légzsákgyártó 
kapacitását a Takata Corporation, a 
világ egyik vezető autóipari beszállító 
vállalata. A mintegy 68,3 millió euró, 
azaz több mint 20,5 milliárd forint 
értékű beruházás a Déli Ipari Park 
25 hektáros területén valósul meg, és 
első lépésben 1000 embernek ad majd 
munkát Miskolcon. A hírt Orbán 
Viktor kormányfő és Stefan Stocker, a 
Takata elnöke jelentette be november 
15-én, pénteken, Budapesten.

Stílszerűen úgy fogalmazhatnék, 
kapcsolják be a biztonsági öveket, mert 
a magyar gazdaság egy fokozattal fel-
jebb kapcsolt! – hangsúlyozta a sajtó-
tájékoztatón Orbán Viktor miniszter-
elnök, aki azt is elmondta, a Mercedes 
Kecskemétre települése óta ez a legna-
gyobb zöldmezős beruházás Magyar-
országon. A kormányfő köszönetet 
mondott mindenkinek, aki segített ab-
ban, hogy a Takata Miskolcot válassza 
új beruházása székhelyéül – külön is 
kiemelte a városvezetés és az országy-
gyűlési képviselők munkáját azért, 
hogy a lehető legjobb feltételeket biz-
tosítsák a cég letelepedéséhez. – Ez a 
beruházás azt üzeni a régióban élők-

nek, hogy Miskolcnak és környékének 
van jövője. És azt üzeni nekünk, hogy 
jó irányba indult az egyetem fejlesztési 
terve, hiszen az összetalálkozik az ipa-
ri fejlesztésekkel – hangsúlyozta a mi-
niszterelnök. 

Stefan Stocker, a Takata európai el-
nöke elmondta: örömteli esemény szá-
mukra, hogy belépnek a magyar piac-
ra, a Takata Safety Systems Hungary 

Kft. által. A cég komplett légzsákokat 
és légzsákalkatrészeket gyárt majd Mis-
kolcon. – Számítunk a képzett munka-
erőre, és fontos szempont számunkra 
az együttműködési lehetőség a Miskol-
ci Egyetemmel. Ezzel a beruházással 
szeretnénk hozzájárulni a régió fejlesz-
téséhez is, és úgy látjuk, hogy minden 
érintett fél érdekelt ebben – emelte ki a 
Takata elnöke.

A Takata Corporation, a világ egyik 
vezető, autóipari biztonsági rendsze-
reket gyártó beszállítója megalapította 
első magyarországi leányvállalatát Ta-
kata Safety Systems Hungary Kft. néven. 
A cég Miskolcon hoz létre gyártókapa-
citást: új légzsákgyártó üzemét telepí-
ti a Déli Ipari Parkba. A mintegy 68,3 
millió euró, azaz több mint 20,5 milli-
árd forint értékű beruházás 25 hektáros 
területen valósul meg, és első lépésben 
1000 embernek ad munkát Miskolcon. 
Ez a legnagyobb japán befektetés a régi-
óban. A jelenlegi ütemezési terv szerint 
a beruházás és annak előkészítése azon-
nal megkezdődik, a gyártás az ütemter-
vek szerint 2014 októberében indulhat 
majd, a Takata miskolci gyárában. A 
high-tech gyártókapacitás révén légzsá-
kok és annak tartozékai készülnek majd 
az európai autógyártó nagyvállalatok 
számára Miskolcon. Ez áttörést jelent 

a munkahelyteremtésben, alapjaiban 
meghatározva a város gazdasági életét 
és foglalkoztatottsági adatait a követ-
kező időszakban. A cég munkát kínál 
majd a szakmunkások, a szellemi mun-
kaerő és a magasan képzett mérnökök 
körében is. A beruházás annak nagy-
ságrendje és összgazdasági jelentősége 
miatt a magyar kormány támogatását 
is élvezi.

Elhangzott az is, a Takata vállalat el-
kötelezett a miskolci gyár megépítése 
mellett. Döntésében fontos szerepet ját-
szottak a kiváló logisztikai adottságok, a 
szakképzett munkaerő, valamint a ren-
delkezésre álló mérnökgárda, a Miskolc 
városával való kiváló együttműködés, 
illetve a Miskolci Egyetemben rejlő to-
vábbi kutatás-fejlesztési potenciál.

Az innovatív termékeiről, széleskö-
rű kutatás-fejlesztési tevékenységéről 
ismert cégcsoport hónapokon keresz-
tül folytatott intenzív tárgyalássoroza-
tot követően, kiélezett versenyben, jó 
néhány ország és helyszín közül tette le 
voksát Miskolc mellett.

MVK–Volán: újabb lépés az együttműködésben
November 18-ától Borsod Volán elővételi jegypénz-

tárral bővül az MVK és a Volán Szemere úti, közös kö-
zönségszolgálati irodája, így ezután már nem csak a 
Búza téren lehet majd helyközi buszbérleteket váltani. 
Mint ismeretes, az MVK Zrt., illetve a Borsod Volán 
Zrt. vezetői nemrégiben együttműködési megállapo-
dást írtak alá. Elsőként az ügyfélszolgálati tevékeny-

séget fejlesztették, hangolták össze: szeptember 4-től 
az MVK Szemere utca 5. szám alatt található közön-
ségszolgálati irodája helyet ad a Borsod Volán ügyfél-
szolgálatának is. Az újabb szolgáltatásbővítéssel a tár-
saság célja, hogy még jobban jelen legyenek Miskolc 
belvárosában, de cél a Búza téri autóbusz-állomás elő-
vételi pénztárainak forgalomcsökkentése is. 

A Déli Ipari Parkot kettévágó út 
megszüntetése kapcsán tartottak 
rendkívüli közgyűlést hétfőn Mis-
kolcon. A településszerkezeti terv- 
és rendeletmódosítást annak érde-
kében javasolták, hogy a területet 
sikeresebben tudják befektetőknek 
kiajánlani.

Rostás László főépítész elmondta, 
azért vált szükségessé a módosítás, 
mert jelenleg az ipari parkot a határo-
ló vasúttal párhuzamosan egy közút 
vágja ketté. Így nem valósíthatók meg 
a megfelelő technológiák, ezért az út 
kivételét kérték. A Miskolc – Buda-
pest vasútvonalat át fogják építeni, így 
a vasúti pálya mellett negyven méte-
res részt szabadon kell hagyni. Az ál-
lami főépítész kifogást emelt, a bio-
lógiai aktivitást kérve, ezt pótolták. 
Tompa Sándor (DK) szerint a Déli 
Ipari Park kijelölése is nagyon hir-
telen történt, ahogy ez az előterjesz-
tés is úgy került be a közgyűlés elé, 
hogy nem lehet róla érdemben dönte-
ni. Közúti kapcsolat és közút szerepel 
az eredeti tervben, ha most ezt kive-

szik, akkor nem lesz út az ipari park-
ban? – tette fel a kérdést. Jakab Péter 
(Jobbik) reményét fejezte ki, ezzel az 
utolsó akadály is elhárul, hogy befek-
tetők érkezzenek. Nem érti, miért volt 
szükség a sürgősségre, a miskolciak 
pedig szeretnék tudni, hogy lesz-e új 
munkahely a városban karácsony-
kor a fa alatt. A Jobbik természetesen 
meg fogja szavazni az előterjesztést 
ettől függetlenül, tette hozzá. Fedor 
Vilmos (MSZP) kérdezte, mi szükség 
volt egyáltalán az út kijelölésére az 

ipari park területén, ha tudták, hogy 
nem lesz rá szükség?

Rostás László elmondta, azt, hogy 
honnan lehet bejutni, a mellékelt tervek 
szerint látni lehet. Ezt a tervet már meg-
örökölte, de sokkal praktikusabb, ha a 
vasút melletti védműre fűzik fel az uta-
kat. A módosítással alkalmassá válik a 
terület nagybefektető számára is, tette 
hozzá a vita végén Kriza Ákos polgár-
mester. A szavazásnál az MSZP-frakció 
tartózkodása mellett fogadták el a mó-
dosítást.                 H. I. | FOTÓ: MOCSÁRI L.

November 15. és 2014. március 15. 
között ismét hóügyeleti diszpécser-
szolgálatot működtet a Miskolci 
Városgazda Kft.

A város kezelésében lévő, 430 ki-
lométernyi közúthálózat gépi hó-
eltakarítási munkáit az AVE Mis-
kolc Kft. látja el. 

A részletekről 
az AVE telephe-
lyén számoltak 
be kedden. Pintér 
Zoltán, a polgár-
mesteri hivatal 
városfejlesztési és üzemeltetési fő-
osztályának vezetője elmondta, idén 
is november 15-én indul a hóügye-
let. Kihelyezik a szóróedényeket is 
a frekventált helyszínekre. A védett 
helyeken – Miskolctapolca, Lillafü-
red, belváros, busz- és villamosmeg-
állók – minimális mennyiségben 
használnak vegyi anyagot. A kézi sí-
kosságmentesítés a Miskolci Város-
gazda Nonprofit Kft. feladata, amit 
a társaság kisgépekkel és közmun-

kaprogram keretében foglalkoztatot-
takkal lát el. Vendriczky Tibor, a tár-
saság szolgáltatási vezetője elmondta, 
a szükséges létszám vezérlését az idő-
járási előrejelzések alapján határoz-
zák meg. A hóügyeletet egy vezető-
vel és hat diszpécserrel irányítják. Ez 
– rendkívüli időjárási viszonyok ese-

tén – a tavalyi-
hoz hasonlóan 
a négyhónapos 
időszakon kívül 
is működhet.

Az önkor-
mányzat keze-

lésében lévő aszfaltozott úthálózat 
gépi síkosságmentesítését az AVE 
Miskolc Kft. végzi hat, szükség ese-
tén nyolc gépjárművel. Molnár Atti-
la ügyvezető igazgató hangsúlyozta, 
fontos, hogy felkészülve várják a te-
let, meglegyen a lakosság biztonság-
érzete ezzel kapcsolatban. A miskolci 
közgyűlés a 2013-as költségvetésben 
113 millió forintot különített el a fel-
sorolt munkák elvégzésére.

SOÓS P. | FOTÓ: F. KADERJÁK CS.

A Takata Corporation világszerte vezető autóipa-
ri beszállító vállalat, mely biztonsági rendszereket 
(kormánykerekeket, légzsákrendszereket, biztonsá-
gi öveket, elektronikai rendszereket, szenzorokat, 
és gyermekbiztonsági rendszereket) gyárt a legna-
gyobb autógyártó vállalatok számára. A cég 1933-
ban kezdte meg működését Japánban, azóta Euró-
pában, Amerikában és Ázsiában is jelen van. Jelenleg 
55 gyárat üzemeltet a világ 20 országában, több mint  

36 100 alkalmazottjával. A cégcsoport központja je-
lenleg is Japánban, Tokióban található. A cégcsoport 
új, miskolci gyárával lép be Magyarországra, mellyel a 
vállalat – a Közép-Kelet-Európában működő hat gyá-
ra mellett – európai beszállítói hálózatát kívánja to-
vább erősíteni, hogy kielégíthesse a légzsákok iránti 
növekvő igényeket. Ezt a célt szolgálta a nemrégiben, 
ez év augusztusában, az oroszországi Uljanovszkban 
átadott új gyár is.

RendKíVüli Közgyűlés

– rendkívüli időjárási viszonyok ese

KészülneK 
a télRe

KészülneK
elindult a hóügyelet

MISKOLCRA TELEPÜL A JAPÁN TAKATA!
A Takata Corporation, a világ egyik 

meghatározva a város gazdasági életét 

kező időszakban. A cég munkát kínál 
majd a szakmunkások, a szellemi mun

LCRA TELEPÜL A JAPÁN TATAT
első körben 1000 munkahely
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Pótolják a kivágott 
fákat az Avason

Megkezdték a héten a Miskolci 
Geotermikus Projekt távveze-
ték-építési munkái során kivá-
gott, közel ötven fa pótlását. Több 
helyszínen, összesen 126 fát ültet-
nek el az Avason.

Szerda délután tíz ezüstjuhar- és 
öt hegyi szilfát ültettek el a Miskolci 
Geo termia Zrt. és a MIHŐ Kft. mun-
katársai, kertész segítségével. Először 
a Szentgyörgy utca „kapta vissza” nö-
vényeit, majd a Szőlőskert sétány és 
az Egyetem út közti szakaszt, a Gesz-
tenyés utcát, illetve a Testvérvárosok 
útját és az Egyetem utat összekötő te-
rületet fásítják még novemberben.

Az eseményen részt vett Pfliegler 
Péter alpolgármester is, aki kiemel-
te: lényeges a környezet megóvá-
sa és az eredeti állapot visszaállítá-
sa. – Jóval több fa lesz a környéken, 
mint a munkák előtt volt. A kör-
nyezet szépülése mellett egészség-
ügyi szempontból is fontosak a nö-
vények, hiszen oxigént termelnek. 
Ígéretünknek megfelelően tovább 
zöldítjük a várost, nemrég negyven 

fát kapott a Petőfi utca, közel százat 
a sétáló a belvárosban, valamint hat-
van kúszónövényt adtunk át a városi 
zöldhomlokzat-pályázat keretében – 
emlékeztetett a városvezető. Csöbör 
Katalin országgyűlési képviselő ki-
emelte, a PannErgy beruházásának 
elkészültével húszezer lakásban lesz 
olcsóbb a fűtés, emellett szebb kör-
nyezetben élhetnek majd az Avason 
lakók. – Ahogy mondani szokás, 
egy kivágott fát kettővel kell pótolni, 
ez itt megvalósul a kivitelezőnek kö-
szönhetően – tette hozzá. 

A PannErgy vezetője szerint a 
környezet állapotának visszaállítá-
sa legalább olyan fontos számukra, 
mint maga a nagyberuházás meg-
valósítása.

– 46 fát kellett kivágnunk a munka 
során, s kötelességünk ennek duplá-
jával pótolni a növényeket, sőt 30-40 
csemetével többet ültetünk, összesen 
126-ot – mondta Tóth Péter, a Pann-
Ergy Nyrt. vezérigazgatója. A tervek 
szerint még ebben a hónapban befe-
jezik a faültetést az Avason.

S. P. | FOTÓ: JUHÁSZ Á.

Aki esetleg kíváncsi rá, hogyan is 
néz ki az „idő vasfoga”, a „halál 
fia”, a „fészkes fene” vagy éppen 
a „fűzfán fütyülő rézangyal”, az 
most Miskolcon megtekintheti az 
egyik bevásárlóközpontban nyílt, 
rendhagyó tárlaton. 

Buzás Mihály fiktív tárgyelem-
ző, az egyik ötletgazda elmondta: 
az 1990-es évek elején merült fel az 
ötlet, hogy a magyar nyelvben lé-
tező, de egyébként tárgyi mivolttal 
nem rendelkező szólásoknak, köz-

mondásoknak, szófordulatoknak 
kézzel fogható alakot adjanak.

Így öltött humorosan testet a 
„Deákné vászna”, a „sárga irigy-
ség”, az „eszem tokja”, és még sok 
más szólás, közmondás. Az 1995-
ös Mediawave Fesztiválra ösz-
szeállt, első alkalmat egy tárlat 
követte, ami mára vándorkiállí-
tássá alakult, mintegy 40 elem-
mel. Hozzánk Kaposvárról érke-

zett, hogy aztán 2014 januárjában 
majd a győriek arcaira csaljon mo-
solyt. A Nem létező tárgyak kiállí-
tásának anyaga folyamatosan bő-
vül, ugyanis a szervezők nyitottak 
az új ötletekre. Haba Lajos, a bevá-
sárlóközpont igazgatója örömét fe-
jezte ki, hogy a helyszín biztosításá-
val sikerült megadni a lehetőséget a 
miskolciaknak, hogy találkozhas-

sanak ezekkel a szellemes ötletek-
kel. – Remélem, mi is hozzá tudunk 
majd járulni valamivel a tárlathoz 
– mondta el, utalva rá, hogy a most 
bemutatott tárgyak között olyanok 
is találhatók, amelyekkel az előző 
állomáshelyeket biztosító bevásár-
lóközpontok egészítették ki a kiál-
lítás anyagát.

FOTÓ: MOCSÁRI L.

Miskolci siker született az Északer-
dő Kupa 2013 – I. Országos Tűzoltó 
Favágóverseny elnevezésű megméret-
tetésen. A B.-A.-Z. Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság, az Országos 
Katasztrófavédelmi Sportegyesület és 
az Északerdő Zrt. által szervezett vetél-
kedőn 15 csapat 60 versenyzője mérte 
össze tudását az ország minden részé-
ből a Fónagysági Oktatási Központ-
ban. A versenyt a Miskolci Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság csapata nyer-
te, és egyéniben is miskolci tűzoltó, 
Gerőcs János végzett az élen.

fákat az Avason

Aki esetleg kíváncsi rá, hogyan is 

Azt a rézangyalát!

-mel. Hozzánk Kaposvárról érke

Nem létező tárgyak kiállítása miskolcoN

miskolci tűzoltósikeriskolci tűzoltósiker

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda 
(FBI) két különleges ügynöke tartott 
kiképzést a héten Miskolcon. Grego-
ry Shaffer és Jack Martinelli azok-
ra a konfliktushelyzetekre adott 
speciális útmutatásokat, amikor a 
rendőrnek fel kell rá készülnie, hogy 
„bármikor megölhetik, és neki is 
bármikor ölnie kellhet”.

 
A kétnapos felkészítést elsősorban azon 

helyi rendőrök számára szervezték, akik be-
osztásuknál fogva leghamarabb kerülhetnek 
konfliktushelyzetekbe. Az elméleti előadás előtt Verec-
kei Csaba megyei rendőrfőkapitány felhívta a jelenlévők fi-
gyelmét: olyan dolgokat tanulhatnak, amelyek a hétközna-
pok során kulcsfontosságúak lehetnek. Gregory Shaffer, az 
USA Budapesti Nagykövetségének attaséja, az FBI különle-
ges ügynöke, aki korábban a Túszmentő Egység tagja volt, 
előadásában egyebek mellett kiemelte: ahhoz, hogy valaki 
készen álljon a helyes és jogszerű fegyverhasználatra, há-

rom fontos tényező szükséges: a megfelelő 
fizikai és mentális felkészültség, valamint 

a lőfegyver alapos ismerete. Kihangsú-
lyozta: el kell fogadni a tényt, miszerint 
„bármikor megölhetnek, és nekem is 
bármikor ölni kellhet”, aki pedig nem 
képes erre, „az keressen más munkát”.

Az előadás illusztrációjaként ameri-
kai rendőrségi járőrautók fedélzeti ka-

meráinak felvételeit mutatta be a hall-
gatóságnak az FBI különleges ügynöke. 

Olyan szituációkat, melyeken amerikai rend-
őrök kényszerültek fegyverüket használni – több-

nyire tragikus végeredménnyel. A néhol sokkoló hatású 
elméleti oktatást gyakorlati és taktikai kiképzés követte. A 
rend őrei konkrét szituációkat gyakorolhattak, melyekben 
nagyon gyorsan kell eldönteni, mi a helyes cselekvés. Grego-
ry Shaffer és Jack Martinelli többek között bemutatták a he-
lyes bilincselés módszerét, illetve, hogy hogyan kell reagálni, 
ha fegyvert fognak valakire – ezt követte az éles lőfegyverek-
kel történő gyakorlat.                                     k. cs. | fotó: Juhász á.

AZ FBI 
készíti 

FEL
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Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda rom fontos tényező szükséges: a megfelelő 

FEL
a miskolci reNdőröket
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Miskolc első csokoládéfesztiválját rendezték 
meg az elmúlt hétvégén. A helyszínen el-
készült Magyarország legnagyobb, édes-
ségből készült tornya, és a város csoko-
ládéja is: az aszalt szilvás, keserű csokis 
bonbon, amelyre a legtöbben szavaztak.

Miskolc csokoládéját Pfliegler Péter al-
polgármester vette át. – Büszke vagyok 
rá, hogy én kóstolhattam meg elő-
ször Miskolc csokiját. Biztos voltam 
benne, hogy a mester nagyon fi-
nom édességet készít majd nekünk 
– mondta el az alpolgármester, meg-
köszönve a szavazatokat, hiszen így 
valóban az a finomság lehet Miskolc 
csokoládéja, amelyet a legtöbben 
szerettek volna.

A fesztivál második napján csoko-
ládé-designer versenyt is rendeztek, 

ahol a vendégek táblás csokikat gyárthattak, díszít-
hettek saját ízlésük szerint. Ezúttal is nyeremény járt 

mindazoknak, akik a csokievő-, illetve ízfel-
ismerő versenyen eredményesen szere-

peltek, s tucatnyi stand is várta az ér-
deklődőket a Csokoládé Múzeumtól 
a szerencsi csokin, a kreatív dobozos 
táblásokon át, egészen a csokimanu-
faktúrákig. Délután érkezett Király 

Viktor, majd Sebestyén István, a 
Magyar Rekordok Szövetségé-

nek elnöke, aki bejelentet-
te az új, hivatalos rekor-
dot. Hazánk legnagyobb, 
édességből készült tornyát 
ezután megbontották, az 
1500 doboz Mese kekszet 

a GYEK és a Gyermekváros 
fiataljai kapják meg.

KISS J. | FOTÓ: F. KADERJÁK CS.

Miskolcon, pontosabban Miskolctapolcán rendezheti meg a Miskolci 
Egyetem az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Talál-
kozóját (EFOTT) jövő nyáron. Harminc éve – 1984-ben – szintén itt 
rendezték az ország hallgatói buliját.

– Már régóta gondolkodtunk azon, hogy megpályázzuk az EFOTT 
rendezését. Az, hogy idén nyertünk, nem a mi győzelmünk, hanem el-
sősorban azoké, akik ránk szavaztak – mondta el Konyári György, a 
Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzatának általános alelnöke. 
A fesztivál egyik legfőbb célja, hogy megismertesse Magyarországot a 
fia talokkal, ezért is vándorol évről évre, már 1976 óta. A szervezők ki-
emelték, a pályázatok elbírálásakor fontos szempont volt, hogy a hely-
szín könnyen megközelíthető legyen, jó infrastruktúrával rendelkezzen, 
s a fesztiválozók turisztikai programokkal is találkozzanak a régióban. 
– Célunk bebizonyítani, hogy térségünk rengeteg értékkel bír, színes ki-
kapcsolódási lehetőségeket nyújt. A fesztiválhelyszín közelében található 
például a miskolctapolcai Barlangfürdő és a hangulatos csónakázótó is 
– nyilatkozta Maszlavér Gábor fesztiváligazgató.

Nyolc zenei színpad, tizenhat hektáros terület, tíz kilométer kábel, há-
rom kilométer kerítés és egy nagyjából ezerkétszáz fős stáb – és persze a 
közönség – foglalja majd el a jövő évi rendezvény területét, amely a ter-
vek szerint a campus területén kezdődik, és Tapolca felé terjeszkedik.

T. Á.–CS. M.

Egészségmegőrző rendezvényt 
szervezett a Miskolci Gráciák 
Egyesülete a Tiszáninneni Re-
formátus Egyházkerület Püspö-
ki Hivatalában. Az eseményen a 
bükki füvesember, Szabó Gyuri 
bácsi tartott előadást. 

Pelczné Gáll Ildikó, az egyesület 
elnöke elmondta, kiemelten fontos 
számukra a jótékonyság, az egész-
ség megőrzése. A Három királyfi, 
Három királylány mozgalom pedig, 
amelyhez három éve csatlakoztak, 
szintén kiemelten fontos célt szolgál: 
azt, hogy megszülessenek a kívánt, 
tervezett gyermekek. – Emellett egy 

új programot is szervezünk. A ka-
rácsony közeledtével egy betlehemi 
jászolkészítő pályázatot hirdetünk 
iskolások és hagyományőrző cso-
portok részére. Cél, hogy a hagyo-
mányok megtartása mellett kreatív 
alkotások készüljenek. Ezeket de-
cember 13-án, a Gárdonyi művelő-
dési házban bemutatjuk, értékeljük. 
A közönség szavazatára is számí-
tunk, s 14-én kikerülnek a város for-
galmas pontjaira a győztes alkotá-
sok – mondta el Pelczné Gáll Ildikó, 
hozzátéve, hogy a jelentkezési határ-
idő november 30. December 13-ára 
az elkészített alkotásokat várják.

KISS J. | FOTÓ: MOCSÁRI L.

Az egri bazili-
kában léptek fel 
miskolci művészek 
halottak napján, 
november 2-án, 
ahol több mint 
kétezer ember 
hallhatta – a vilá-
gon először – Ver-
di Requiemjének 
orgonára kompo-
nált átiratát.

Giuseppe Verdi Requiemjét Király Csaba Liszt-díjas or-
gonaművész írta át orgonára. Egerben, halottak napján 
mutatták be a különle-
ges alkotást, amely-
ben a Cantus Agri-
ensis Kamarakórus 
és a Miskolci Cardi-
nal Mindszenty Kó-
rus közreműködött. 
A koncert a város el-
hunytjaiért szólalt meg 
olyan szólisták segít-
ségével, mint Eper-
jesi Erika (szoprán), 
Bakos Kornélia (mez-
zoszoprán), Balczó Pé-
ter (tenor) és Tóth Já-
nos (basszus).

Az előadást vezénylő Gergely Péter Pál el-
mondta, nagy megtiszteltetés számára, hogy 
ezt az előadást vezényelte.

– Kivételes előadás volt, amiről egész Eu-
rópa beszél. Ritka alkalom, hogy a művészek 
között nagyon erős, mély művészi kapcsolat 
volt. Különleges érzelmi, lelkiállapotban di-
rigáltam. Az első hang előtt érezte mindenki, 
itt valami nagy dolog történik – mondta.

Eperjesi Erika, a 
Miskolci Nemze-
ti Színház művésze 
elárulta, régi vágya 
volt, hogy szólista-
ként énekelhesse a 
művet.

– Az érzés, az elő-
adás, a körülmény, 
amit a helyszín 
okozott, szavakkal 
leírhatatlan. Ehhez 
a feladathoz lelkileg 

és technikailag is fel kell nőni. Nagy munka volt, és kevés 
idő a felkészülésre. Voltak félelmeim, de a nagy erőfeszítés 

meghozta az eredményt. 
Úgy vélem, sikerült ki-
hozni magamból a ma-
ximumot – mondta a 
szólista Eperjesi Erika.

A koncert karitatív 
célt is szolgált, a Szent 
István Rádió működé-
sét támogatják a befolyt 
összegből.

K. J.

5  

T. T. T Á.–CS. M.

A Gráciák az egészségért,  
a gyermekvállalásért

Világpremier miskolci művészekkel

EFOTT 2014
Miskolcon, pontosabban Miskolctapolcán rendezheti meg a Miskolci 

FÖLÉNYESEN NYERT MISKOLC!
Csokoládéfesztivál

REKORDDAL ÉS FINOMSÁGOKKAL ÉS FINO SÁGOKKALOKKA
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Téliesítés fagykárok ellen
Kiemelten fontos a vízmérőakna és a házi vízvezetékek fagy elleni védelme

A MIVÍZ Kft. évről évre felhívja a Tisz-
telt Felhasználók figyelmét a vízveze-
tékek és vízmérők fagy elleni védelmé-
nek fontosságára.

Közeledik a tél, a fagypont alatti hő-
mérséklet pedig jelentős károkat okozhat 
a szabadon hagyott vízvezetékekben. A 
csövekben megfagyó víz szétrepesztheti a 
vezetéket, így csőtörést, vízelfolyást okoz-
hat a talajban vagy fűtetlen pincékben ta-
lálható vízmérőkben, sőt, a falakon belüli 
vízvezeték-hálózatban is.

Érdemes a lakosságnak idejében meg-
tennie a szükséges óvintézkedéseket, 
hogy elkerüljék a hideg hatására bekövet-
kező mérőmeghibásodást, vagy a helyre-
állítás, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező 
magasabb vízdíjszámla költségeit.

A fagy leginkább a néhány milliméteres 
vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket 
veszélyezteti, ezért ezek védelme különö-
sen fontos!

Mit tehetünk a fagykárok elkerüléséért?
A zord időjárás beköszönte előtt célsze-

rű elvégezni a kertekben, udvarokban a 
vízvezetékrendszer víztelenítését, téliesí-
tését, tanácsos a vízmérő aknát, az udvari 
kifolyót és a lakatlan ingatlanok vezeték-
rendszerét is védeni. Mindez azért is fon-
tos, mert évről évre visszatérő problémát 
jelent a vízmérők szétfagyása, miközben 
a tönkrement szerkezetek cseréje több-

letkiadást és sok gondot jelent a felhasz-
nálónak.

Az akna fagy elleni védelméhez szigetel-
ni kell az akna tetejét, melyet érdemes hő-
szigetelő anyaggal – hungarocell, nikecell, 
stb. – beborítani. A vízmérők leolvasása 
miatt arra azonban mindenképpen figyel-
ni kell, hogy a vízmérő számlapja szaba-
don maradjon, illetve az akna lefedése is 
mozgatható legyen. A kerti vízóraakna tö-
rött vagy hiányzó fedlapjának pótlásáról a 
felhasználóknak kell gondoskodnia.

Az udvari kifolyók víztelenítése is elen-
gedhetetlen a fagyok beálltával. Ugyanígy 
gondoskodni kell a hétvégi házak, üdü-
lők, fűtetlen garázsok, lakatlan ingatlanok 
rendszereinek víztelenítéséről is.

A MIVÍZ Kft. kéri a lakosságot, rendsze-
resen ellenőrizzék, hogy nincs-e víz az ak-
nában, valamint figyeljenek arra is, hogy 
a vízóraakna fedele mindig lehajtott álla-
potban legyen.

A fagy elleni védelem a felhasználó fel-
adata és érdeke! A mérő elfagyása miatt 
felmerülő költségek a felhasználót terhe-
lik.

A világhírű Kiev City Balett 
Közép-Európában! 
A Hattyúk tava – A balett-történelem legnagyobb klasszikusa Miskolcon is!

A Kiev City Balett számos elismerést tudhat ma-
gáénak. A közel kétszáz évvel ezelőtt megalakult 
Kиевськй Mуниципапьний Tеатр / Kijevi Állami 
Színház kiváló táncművészei évről évre kiemelkedő 
és profi produkciókkal örvendeztetik meg a közön-
séget. 

A méltán híres társulat Magyarországra látogat és a balett- 
történelem legnagyobb klasszikusában, a Hattyúk tavában 
láthatjuk kiteljesedni a felülmúlhatatlan táncművészek tánctu-
dását. A több mint 40 főből álló csapat ebben az évben közel 
50 alkalommal lép fel Közép-Európában. Az együttes egy rövid 
bemutatkozás erejéig már 2012-ben látható volt Magyaror-
szág 5 nagyvárosában, de a hatalmas sikernek köszönhetően 
most újra megtisztelnek minket jelenlétükkel. A táncművé-
szek szakmai tudását mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, 
hogy Oroszország és Ukrajna legjobb mestereinek tanítványai 
alkotják a csapatot, akik csak egy hosszas előválogatás után le-
hettek tagjai ennek a neves együttesnek. A tánctársulat hazai 
szereplői mellett a külföldről (Japán, USA, Grúzia,) érkezett leg-
kiválóbb táncos szólisták közreműködnek az együttesben, akik 
nívós nemzetközi balettversenyeken is bizonyították rátermett-
ségüket. A balettegyüttes élén 1998-tól 2005-ig Valery Kovtun, 
majd a későbbiekben Victor Litvinov állt. Jelenleg a híres, kitün-
tetett ukrán táncművész, Tatjana Borovik igazgatja a világhírű 
társulatot. A nemzetközi palettán is óriási sikert aratott együt-
tes fesztiválokon, és Németország, Franciaország, Olaszország, 
Spanyolország, Portugália, Svájc, az Egyesült Királyság, Szlové-

nia, Románia, Japán, Kanada legnagyobb színpadai után most 
Magyarországon teszi ismét tiszteletét. Biztosak lehetünk ab-
ban, hogy nem mindennapi, hagyományőrző, eredeti klasszi-
kus balettelőadás részesei lehetünk, ahol a legjobban képzett 
táncművészek kalauzolnak el minket a Hattyúk tava varázsla-
tos birodalmába. Az előadás a Miskolci Nemzeti Színházban lesz 
látható 2013. november 24-én, 15.00 és 19.30 órai kezdettel.

A megyei Prima Díj váromá-
nyosai ezúttal is három kategó-
riában indultak. Magyar képző-
művészet kategóriában Zajácz 
Tamás kapta meg az elismerést. 
Az iparművész a bőrművesség-
gel főiskolai tanulmányai alatt is-
merkedett meg. Egyedi bőrmeg-
munkálási eljárására az Országos 
Találmányi Hivatal szabadalmi ol-
talmat adott. 1980 óta rendszeresen kiállít hazai és külföldi galériák-
ban, részt vesz nemzetközi képző- és iparművészeti bemutatókon.

– Már a jelölés is megtisztelő volt számomra, hiszen rengeteg kép-
zőművész él és alkot a megyében. A kategóriában is két idősebb, ran-
gos képzőművész neve szerepelt az enyém mellett. Én magam an-
nak tulajdonítom az elismerést, hogy a bőrképkészítéssel mintegy 
30 évvel ezelőtt új műfajt teremtettem a szakmában, lassan beépült 
a köztudatba, és talán ezután több figyelmet is kap majd. A VOSZ az 
innováció, az új szellemi értékek felkutatását segíti, véleményem sze-
rint ennek köszönhetem a jelölést. Meglepett, hogy én vehettem át 
a díjat, de természetesen nagyon örültem az elismerésnek – mondta 
 Zajácz Tamás, aki elárulta, az elismerések mellett nagyon fontos szá-
mára, hogy változatlanul azt csinálhatja, amit szeret.

A Magyar tudomány kategória 
idei győztese dr. Lakatos István, 
aki a díjjal járó nettó egymillió fo-
rint pénzjutalmat fele-fele arány-
ban felajánlotta az Erzsébet Hos-
pice Alapítványnak, illetve a Fiatal 
Tehetségekért Alapítványnak. Az 
akadémikusnak a mostanin kívül 
is számos elismerése van már.

– Nagyon örülök a díjnak, ki-
tüntető számomra, hogy én kaptam meg. A Prima Díjnak az a kü-

lönleges sajátossága, hogy ezt éppen az a szervezet adja, amelynek 
a magyar társadalom számára rendkívül fontos szerepe van, neveze-
tesen a kutatás-fejlesztés, az innováció támogatása, hiszen e nélkül 
nincs társadalmi felemelkedés. A VOSZ az innováció iránti elkötele-
zettséget testesíti meg – mondta dr. Lakatos István.

Magyar sport kategóriában 
Mészáros László végzett az élen. 
A fekvenyomó 18 éves korában 
kezdett a testépítésbe. Hét évvel 
később első magyar bajnokságán 
országos csúcsot döntött. 2004-
ig amatőr versenyzőként ötszörös 
világ- és négyszeres Európa-baj-
nok lett. Az ezt követő időszak-
ban hét profi világszövetségnél is 
világ- és Európa-bajnoki címet szerzett.

– Úgy gondolom, ez a díj a húszéves munkámnak a megkoronázá-
sa. 1998 óta minden versenyt megnyertem, amiben elindultam, vé-
leményem szerint ezt díjazták. Az elismerés nagy értéke számomra, 
hogy olyan emberektől kaptam meg, akik nem a sportban, hanem 
a gazdasági életben és Miskolc közéletében dolgoznak és tevékeny-
kednek. Ez egy olyan elismerés, amire nem számítottam, azt hittem, 
hogy a tőlem idősebb Bogár János hosszútávfutó fogja megkapni. 
Végül rám esett a választás, aminek természetesen nagyon örülök, 
jól esett az elismerés. Szeretném ezúton is megköszönni Jánosik La-
josnak azt, hogy a többéves pályafutásomat végigkísérte – mondta 
Mészáros László fekvenyomó.

A Prima Gála közönségdíjasa Kun Ádám, 2013. BMX Flatland vi-
lágbajnoka lett. Tizenkét éves korában ismerkedett meg a BMX-
szel. 1999-ben, első világbajnokságán már a középmezőnyben zárt. 
2002-ben, Kölnben világbajnok master kategóriában. 2010-ben a 
profik között megnyerte a Kölnben megrendezett Suzuki Mastert, 
amelyet nem hivatalos vb-nek tekintenek. 2013-ban újra világbaj-
nok, Kölnben.

– Nagyon megtisztelő volt szá-
momra már az is, hogy egyáltalán 
jelöltek, nem gondoltam volna. 
Óriási érzés volt átvenni a közön-
ségdíjat több száz ember előtt. 
Nem számítottam rá egyébként, 
hogy bármilyen díjat is nyerek, de 
nagyon pozitív az is, hogy a kö-
zönség elismerte az eddigi telje-
sítményemet. A jelölést az ered-
ményeim miatt kaphattam meg, s amiatt, hogy az extrém sportok 
is egyre inkább kezdenek előtérbe kerülni, a fiatalok körében nagy 
népszerűségnek örvendenek – mondta a közönségdíjas Kun Ádám.

A gálaesten kiosztották az Év Vállalkozója Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyében címeket is, mellyel azokat ismerték el, akik vállalkozásuk-
ban maradandót alkottak a térségben.

1. Az év informatikai vállalkozása: Szinvanet Kft. (Ügyvezető: Vin-
nai János)

2. Az év műanyagipari vállalkozása: Ongropack Kft. (Ügyvezető: 
Szabó Gyula)

3. Az év szállítmányozási vállalkozása: Csősz-Trans Kft. (Ügyveze-
tő: Csősz Géza)

4. Az év fémipari vállalkozása: Phönix-BRV Kft. (Ügyvezető: Vin-
cze Tamás)

5. Az év építőipari vállalkozása: T & P Beton Kft. (Ügyvezető: Gu-
lyás László)

6. Az év élelmiszer-ipari vállalkozása: Tokaji Borecet Manufaktú-
ra (Tulajdonos: Formanek Ferenc)

7. Az év könyvkötészeti vállalkozása: Veres ‚98 Bt. (Üzletvezető: 
Veres Attila József)

8. Az év közlekedési vállalata: Borsod Volán Zrt. (Vezérigazgató: 
dr. Sárközi György)

9. Az év szállodatulajdonosa: Tógyer & Son Kft. (Ügyvezető: Tó-
gyer Lajos)

Átadták az idei Prima Díjakat
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége megyei szervezetének elnöksége és a Prima Primissima kuratórium 
tagjainak közös döntése alapján Prima Díjat vehetett át szombaton a Miskolci Nemzeti Színházban Zajácz Tamás, dr. Laka-
tos István és Mészáros László, a Prima Gála közönségdíjasa pedig Kun Ádám lett.
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A szociális munka napján, no-
vember 12-én idén is azokat a szo-
ciális dolgozókat ünnepelték és 
ismerték el, akik munkájuk során 
sokszor saját ünnepeiket is felál-
dozzák másokért.

A városháza dísztermében ked-
den megtartott városi rendezvé-
nyen a szociális ellátásban dol-
gozók mellett az egyházak és a 
területen tevékenykedő hivatalok, 
intézmények és szervezetek képvise-
lői is megjelentek.

– A városnak ki kell mondania, 
hogy milyen fontos lakói számára ez 
a munka. Azoknak a gyermekek-
nek, akik nem tudnák másképp ki-
bontakoztatni a tehetségüket, akik-
nek sokszor a mindennapi étkezés 
is gondot jelentene. A családoknak, 
amelyek krízishelyzetben, egzisz-
tenciális gondokban kapnak segítő 
kezet. Az időseknek, akiknek nem 
adatik meg a féltő családi gondos-
kodás, de így figyelmet és támo-
gatást kapnak. Ugyanilyen fontos 
azonban, hogy a szociális terüle-
ten dolgozók is tisztában legyenek 
hivatásuk értékével, és büszkék is 
legyenek rá. Csak így lesz erejük 
holnap és holnapután is ugyanilyen 
lelkiismeretesen ellátni szakmai fel-
adataikat. A városnak az a felelőssé-
ge, hogy olyan rendszert hozzon lét-

re, amelyben jó szakemberek magas 
színvonalon tudnak dolgozni. Most 
elismerjük a legjobbakat, de mind-
annyiuknak szívből jövő köszönetet 
mondunk – emelte ki ünnepi beszé-
dében Kiss Gábor alpolgármester.

Köszöntötte a résztvevőket Asz-
talosné Zupcsán Erika, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának szo-
ciálpolitikáért felelős helyettes állam-

titkára is. – Azt kérem mindenkitől, 
tegyük azt hangsúlyossá, amiből a 
mindennapokban „élünk” – a szere-
tetet, amit adunk és amit kapunk – 
hangsúlyozta egyebek mellett beszé-
dében, majd emlékplaketteket adtak 

át. Elismerésben részesült Bacskai 
Józsefné, Duberné Dunaveczki 
Éva, Gál Vanda, Gáspár Lászlóné, 
Györkei Lajosné, Kiss Krisztina, 
Matiscsák Emilné, Nagy Bélá-
né, Pintérné Kállai Henrietta, Rajt 
Andrásné, Sopronyi Mária, Szakos 
Istvánné. 

A szociális munka napja alkalmá-
ból Miskolcon – hagyományosan – 
egy héten át foglalkoznak a témával. 
A rendezvények keretében a szakem-
berek betekintést adnak munkájuk-
ba, konferenciát tartanak, elismeré-

seket adnak át, most először volt civil 
börze, és ismét megtartották a szocio-
túrát is.  

CS. M. | FOTÓ: F. KADERJÁK CS.

SZERETETET ADNAK ÉS KAPNAK
„Mindannyiuknak 

köszönetet 
mondunk!”

Ismét százéves miskolciakat köszöntöttek a napokban. Dávid Vendel-
nek Kriza Ákos polgármester, Szombathy Dánielnének pedig Zsiga 
Marcell alpolgármester és Szabó Sándor önkormányzati képviselő 
adta át az önkormányzat és Orbán Viktor miniszterelnök üdvözletét, 
jókívánságait. 

Dávid Vendel 1913-ban született 
Besenyőteleken, majd 13 évesen, 
1926-ban költözött Miskolcra. Há-
zasságot 1945-ben kötött, ami 65 
évig, felesége elhunytáig tartott. Há-
rom lánya született, akik öt unoká-
val ajándékozták meg. Egész életé-
ben cipészként dolgozott, megjárta 
a Don-kanyart is. Mint elmondta, jó 
egészségnek örvend, egyedül a vér-
nyomására szed gyógyszert. Ami-
kor arról kérdeztük, hogy mi a hosszú élet titka, úgy nyilatkozott: min-
dig rengeteg tejet ivott és iszik, emellett mindig tiszta fejjel gondolkodott. 
Összegzésként hozzátette: „én csak jót tudok mondani mindenről”.

Szombathy Dánielné Miskolcon 
született és nevelkedett két lány-, 
valamint egy fiútestvérével. Elmon-
dása szerint valamennyien jó tanu-
lók voltak, ám ő maga a nyolc (elemi 
és polgári), zárdában töltött osztály 
után nem tanult tovább, mert bete-
geskedő édesanyját kellett gondoz-
nia. Később is a háztartásban tevé-
kenykedett, két lánya született, s két 
unoka büszke nagymamája.

– Szép gyermekkorunk volt, so-
kat gondolok rá – emlékezett vissza az ünnepelt, akit az utóbbi időben 
nyugdíjas tanárnő lánya gondoz, a nap 24 órájában. Bár a hallása és lá-
tása már nem a régi, Joli néni elmondta, jó szellemi egészségnek örvend.

 S. P.–K. CS.

„ISTEN ÉLTESSE!”
Akik megélték az elmúlt századot

SZERETETET ADNAK ÉK ÉK S KAPNAK

né, Pintérné Kállai Henrietta, Rajt 
Andrásné, Sopronyi Mária, Szakos 
Istvánné. 

ból Miskolcon – hagyományosan – 
egy héten át foglalkoznak a témával. 
A rendezvények keretében a szakem
berek betekintést adnak munkájuk
ba, konferenciát tartanak, elismeré

Apróhirdetés
Ne dobja ki, érték! Megunt, elrom-
lott, használt játékvasútját megvá-
sárolom. Tel.: 06-20-444-8560.
3 szoba (63 m2) + terasz (24 m2)-
es egyedi lakás a megyei kórház-
nál eladó! Infó: szentpeteri-kapu.
blogspot.hu

Hi-Sec és MEGA acél bizton sá gi 
ajtók már 54 900 Ft-tól, továbbá 
nyílászárók (műanyag, fa, alumí-
nium) cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolástechni-
kával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: 
h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes áron a Miskolci 
Naplóban hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Széchenyi u. 40. Fax.: 46/501-428
Tel.: 46/501-420 E-mail: info@mikom.hu

Cím: Miskolc, Arany János u. 19., fszt. 2. Tel.: 46/344-454

WWW.KORUTAK.HU

ADVENTI AJÁNLATAINK:
l  ADVENTI ELŐKÉSZÜLET KASSÁN (BORSIVAL): november 30. – 3000 Ft 
l  ADVENT ZAKOPANÉBAN: december 7. – 7000 Ft
l  ADVENT POZSONYBAN: december 7. – 7000 Ft
l  ADVENTI HANGULAT BUDAPESTEN: december 14. – 4000 Ft

SÉRVPANASZOK
Műtét nélküli kezelése!

Ha sérve van, forduljon cégünkhöz, mi közel 100 éve  
specialistái vagyunk a köldök-, hasi és lágyéksérv ellátásának.

EGYEDI MÉRETRE KÉSZÜL, TÖKÉLETES  
VÉDELMET NYÚJT MINDEN SÉRVRE!

Rendszeres fogadóórát tartunk  
Miskolcon, Szemere B. u. 14. és Uitz B. sarok. 

Fehér Holló patika
November 28-án és december 19-e, csütörtökön, 14–15.00 között.

Információ levélcím: Spranz Kft. 2097 Pilisborosjenő, Fő út 3.
Tel.: 26/336-122 v. 26/336-322

E-mail: info@spranz.hu l www.spranz.hu



80 éve, 1933. november 10-én nyílt meg Miskolc 
harmadik filmszínháza, a Corsó. Emeletén büfét, s a 
modern épülethez néhány év múlva még télikertet is 
alakítottak. 1948-ban még ez a neve, az 1958-as tele-
fonkönyv már új névvel tünteti fel. Ez volt a Fáklya 
mozi (Hadirokkantak u. 48. szám). 

169 éve, 1844. november 13-án fogadták el az azévi 
II. törvényt, amely a magyart államnyelvvé nyilvá-
nította, az országgyűlés nyelve kizárólag magyar 
lett. Az országgyűlés jegyzőkönyvébe először Pa-
lóczy László írt magyarul, s mint Borsod megyei kö-
vet, ezért aranytollat kapott a megyegyűlés tagjaitól. 
2011-től ez a dátum a magyar nyelv napja. 

22 éve, 1991. november 14-én Vermontban 96 éves 
korában meghalt dr. Szentpáli István, az egykori 
polgármester Miskolcon született fia, aki 1956-ban 
hagyta el Magyarországot és az Egyesült Államok-
ban ismert filmproducer és kiadó lett. A New York-i 
Magyar Ház örökös igazgatója volt.

HÉTFORDULÓ

Múlt és jelen

A Széchenyi I. – Kossuth L. utcák sarkán 1894-ben avatták fel a Pannónia 
Szállodát. Építtetője és tulajdonosa a miskolci építész, Blau Gyula, első bérlője 
a fővárosból elszegődött Hipsch Nándor volt. Tőle származik az elnevezés is. 
A városban állomásozó katonaság és a civilek itt ünnepelték óriási lelkesedés-
sel az első világháború kitörését. Ausländer Gyula, majd Davidek Gyula volt 
az üzemeltetője az 1949-ben történt államosításig. A 40 szobás szálloda meg-
maradt az államosítás után is, de a homlokzatot „letisztították”, a földszinti 
traktusokban pedig kialakították az Állami Áruházat, amely 1970-ben költö-
zött ki az akkor megnyíló Centrum Áruházba. 
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Névadó – Lónyay Menyhért
Diósgyőrben az Ógyár térről nyíló, kelet–nyu-

gat irányú utcánk, amelyet nyugatról a Glan-
zer Miksa utca határol. A kolónia két utcája a 
vasgyár megtervezőjének és a megbízást adó 
pénzügyminiszternek állít emléket.

A névadó Bereg vármegyei születésű, apja és 
testvérei a közigazgatásban és az országos poli-
tikában is meghatározó feladatokat vállaló, jeles 
személyiségek voltak. Pesten kapott bölcsészdip-
lomát, 1839-ben bölcsészdoktorrá avatták. Európai 
utazásai során közgazdasági tanulmányokat végzett, tu-
datosan készült közéleti pályára. 1843-tól országgyűlési 
képviselő, a szabadságharc alatt már a pénzügyminisz-
tériumban dolgozott. Mint a Szemere-kormány állam-
titkára 1849-ben emigrált, 1850-ben hazatért, s pénz-

intézetekkel, biztosítással, Tisza-szabályozással, 
iparegyletekkel foglalkozott. A kiegyezés után 

pénzügyminiszter, s ebben a pozíciójában 
adott megbízást a diósgyőri vasgyár telepítésé-
re, a perecesi bányászat beindítására, munkás-
lakások építésére. Az erről szóló megbízatásai 
1867 novembere és 1868 februárja között ké-

szültek. Politikai tevékenysége során, 1871–1872 
között miniszterelnök is volt. A politika után és 

mellett tudományos tevékenysége is számottevő. Neki 
köszönhető Széchenyi István gróf hagyatékának rende-
zése. (1822–1884 között élt, Budapesten temették el. Ér-
demi szerepet vállalt a Magyar Tudományos Akadémia 
munkájában. Annak levelező tagja, majd különböző 
tisztségviselője, végül elnöke volt.)                                    D. I.

Anno írták…  
A Californiai Amerikai Magyar Hírlap 1991. november 

29-ei száma „Meghalt dr. Szentpáli István, az elismert kiadó 
és filmproducer” címmel hosszú méltatást jelentetett meg 
Miskolc egykori polgármestere és országgyűlési képviselője 
fiáról, munkásságáról. Ifj. Szentpáli István 1895-ben Miskol-
con született, felesége egy budapesti neves orvosprofesszor 
leánya lett. Az ügyvédként ismert ifj. Szentpáli az 1930-as 
évek elején Budapestre költözött, a Filmforgalmazók Szövet-
ségét képviselte Ausztriában és az akkori Jugoszlávia terüle-
tén. Tíz sikeres filmet is forgatott, elindította a Mozi Újságot. 
A háborút Budapesten élte át, majd Szentendrére költözött. 
Felesége 1949-ben, ő az 1956-os forradalom idején kisebbik 
lányával Ausztriába „disszidált”. 1958-ban vándorolt ki az 
Egyesült Államokba, New Yorkba. Élete a kinti magyarság 
és a Magyar Ház ügyeinek intézésével telt. U Thant ENSZ 
főtitkárnál közbenjárt azért, hogy a forradalom idején el-
menekült szülők magyarországi gyermekeit kiengedjék. A 
Kádár–U Thant-„egyezmény” eredménye 178 „családegye-
sítés” volt. Mint a New York-i Magyar Társaskör örökös igaz-
gatójától búcsúztak.                                            DOBROSSY ISTVÁN

AKKOR...

...ÉS MOST

Miskolci Napló

Megalapításának 50. évfordulóját ünnepel-
te hétfőn a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Az 
együttes különleges ünnepi, jubileumi hangver-
senyt adott, a régi tagok a jelenlegi zenészekkel 
együtt emlékeztek az eltelt évtizedekre.

A zenekar hivatalos története 1963. november 
1-jén, 60 fővel kezdődött. A jubileumra egy kötet 
is készült a zenekar s a miskolci zenetörténet ide 
kapcsolódó múltjáról.

A könyv az alakulást megelőző évekről, évtize-
dekről is számot ad, de kitér arra is, hogyan ke-
rült a zenekar a jelenlegi székházába, a Malomba. 
Az induláskor még a Miskolci Nemzeti Színház 
adott otthont a zenekarnak, majd a Déryné utcá-
ra költöztek.

– Kezdetben két dolog volt biztosan kijelenthe-
tő: az, hogy a miskolci a legjobb vidéki szimfoni-
kus zenekar, illetve, hogy megoldatlan az elhelye-
zése – idézte Sziklavári Károly igazgatóhelyettes 
a könyv bemutatásakor, amely Sir László egykori 
igazgató szakértői gondozásával készült.

A zenekart az évek során számos világhírű ha-
zai és külföldi karmester dirigálta (Kocsis Zoltán, 
Oliver von Dohnányi, Jurij Szimonov, Kobayas-
hi Ken-Ichiro, Kesselyák Gergely, Marco Balderi, 
Rico Saccani, és mások). A legnevesebb magyar 
és külföldi szólisták állandó résztvevői a ze-
nekar koncertjeinek (például Ránki Dezső, 
Piotr Anderszewski, Miklósa Erika, Shlo-
mo Mintz és a következő évadban Patricia 
Kopatchinskaja).

A szimfonikusok jelenlegi otthonuk-
ba, a Malomba 1984-ben költöztek be. 
Épp akkor, amikor Kovács László 27 
évesen, frissen végzett karmesterként 
az együtteshez került. 

– Harminc év alatt számtalan jó 
koncertet játszottunk a zenekarral, 
sokfelé jártunk, s voltak kiemelkedő 
fellépéseink. A külföldi koncertjeink 
mindegyike nagy siker volt. Számos 

helyre visszahívnak minket, nagyon sok jó él-
ményem van – fogalmazott Kovács László, aki a 
velük fellépő szólistákat említve elmondta: a kö-
zös munka lehet „nehéz út”, de ugyanakkor ön-

feledt szórakozás is. Felidézte mások mellett 
a világhírű hegedűssel, Kopatchinskajá-
val való fellépéseiket is a közelmúltból – 
mint mondta, a művésznő elárulta neki, 

hogy nagyon sok emberrel, zenekarral, 
karmesterekkel, a legnagyobbakkal 
játszotta már el a darabot, de soha, 
sehol nem érezte magát olyan sza-
badnak, mint miskolci szimfoniku-
sokkal.

– Tudta, hogy bármit megtehet, 
hisz’ ez a 80 ember úgy fogja kísérni, 
hogy biztonságban leszünk együtt. 

Eddig minden vendéget levett a lábá-
ról az a hozzáállás, ahogyan a Miskolci 

Szimfonikus Zenekar dolgozik. Érezték, hogy az 
együttes együttműködő, és magas művészi tel-
jesítményre képes – hangsúlyozta a karmester, 
művészeti vezető. – Nyilvánvalóvá kell tenni ezt 
a jeles dátumot, hiszen vannak 
hétköznapok és „piros betűs” 
ünnepek, amikor emlékeztet-
ni kell mindenkit arra, hogy itt 
nagyon komoly munka 
folyik. Az elmúlt ötven 
év alatt már a máso-
dik generáció áldoz-
za az életét ennek a 
szent tevékenységnek. 
Annak, hogy a város 
számára magas szín-
vonalú szimfonikus ze-
nét tegyen elérhetővé – 
emelte ki Kovács László. 

A Miskolci Szimfonikus Zenekar Filmfónia 
című produkcióját Miskolc városa 2010-ben Ní-
vódíjjal tüntette ki.  Évente jelenik meg CD-jük 
a Hungarotonnál, legutóbb, 2010 januárjában a 

különlegesnek számító Weiner-
sorozat utolsó darabja látott 
napvilágot. A zenekar Weiner: 
Toldi című felvételét 2009-ben 
Arany hangvilla elismerés-

ben részesítette a Diapason 
francia zenei folyóirat. 
A zenekar 2012. április 
elsejétől nonprofit kft.-
ként folytatta tovább 
működését és próbálja 

kicsik és nagyok életébe 
csempészni, és megszeret-

tetni a szimfonikus zenét.
KISS J.

Miskolci Napló8
SZIMFONIKUS ZENE

Harminc és 
ötven év 
távlatából
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Labdarúgás
Pécsett döntetlent játszott a Di-

ósgyőr, a világbajnoki pótselejtezők 
miatt a bajnokság a héten szünetel, 
a Ligakupa azonban folytatódott: 
az MTK otthonában 2–0-s vere-
séget szenvedett szerdán a DVTK. 
Amennyiben Tomiszlav Szivics 
csapata győz a Kisvárda ellen az 
A-csoport 6., utolsó fordulójában, 
jövő szerdán, akkor a másik mér-
kőzés eredményétől függetlenül to-
vábbjut.

NB I, 14. forduló:
PMFC – DVTK 1–1 (1–0)
Gól: Grumić (3. p.), illetve Bacsa 

(58. p.).
Ligakupa A-csoport, 5. forduló:
MTK – DVTK 2–0 (1–0)
Gól: Horváth Zs. (45. p.), Horváth 

P. (59. p.).

Kosárlabda
Ugyancsak két mérkőzést ját-

szott egy hét alatt az Aluinvent-
DVTK. Vasárnap a Közép-euró-
pai Ligában a PEAC-Pécs fogadta 
a diósgyőri kosaras lányokat, és 
győzte le őket több mint 20 pont-
tal. Szerdán hazai pályán is be-
mutatkozott az Európa Kupában 
a csapat, esélyt sem adva a f la-
mand Lotto Young Cats fiatal-
jainak. 

Közép-európai Liga 9. forduló
PEAC-Pécs NKK – DVTK 78–54 

(19–15, 15–15, 25–8, 19–16).
Európa Kupa, 2. forduló
Aluinvent DVTK Miskolc – Lotto 

Young Cats 106–60 (27–13, 22–17, 
31–14, 26–16).

Futsal
Háromgólos győzelmet aratott 

vasárnap este az Univerzum ellen 
a DVTK-Vénusz a női futsal NB I 
10. fordulójában. – Az eredménnyel 
elégedett vagyok, a játékkal nem 
maradéktalanul, számunkra ez egy 
nagyon fontos mérkőzés volt – nyi-
latkozta Sárréti Géza vezetőedző. 

Röplabda
A pénteki vereség után vasár-

nap is pályára lépett az Albrecht-
MVSC-MVSI NB I-es női röp-
labdaegyüttese. Ellenfelük az 
MTK-Budapest gárdája volt, mely 
játszmát sem hagyott a vasutasok-
nak. Toma Sándor vezetőedző el-
mondta: sok a fiatal játékos a csa-
patban, ráadásul több sérültet is 
nélkülöznek.

Női röplabda NB I
Albrecht-VSC-MVSI – Újpesti TE 

1–3 (–24, 18, –18, –17).
MTK-Budapest – Albrecht-

MVSC-MVSI 3–0 (14, 12, 10).

Hírek, eredmények
Sport

1–1-es döntetlent játszott Pécsett, 
így a negyedik helyen áll a bajnok-
ságban a DVTK, melyre ősszel még 
három nehéz bajnoki, egy Ligaku-
pa-találkozó és egy Videoton 
elleni Magyar Kupa-pár-
harc vár. Tomiszlav Szi-
vics vezetőedző szerint 
olyan sorozat előtt áll-
nak, melyet ellenségé-
nek sem kívánna.

– Hogyan látta a Pécs el-
leni mérkőzést?

– Volt egy sikeres soroza-
tunk, melybe a főszereplők ki-
csit belefáradtak, így a pihentebb já-
tékosoknak adtam lehetőséget, hogy 
újra eredményesek legyünk. Ha ki is 
kapunk, fő, hogy legyen küzdés, ami 
a debreceni meccs kivételével mindig 
megvolt idén. Pécsett is odatettük a 
száz százalékot, de hibák előfordulnak. 
Eddig a védelem teljesített kiválóan a 
kapott gól nélküli sorozattal, most sem 
dől össze a világ.

– Milyen pozitívumokat látott a ta-
lálkozó során?

– Felálltunk a korán bekapott gól 
után, nem történt sérülés, s új rendszer-

ben léptünk pályá-
ra. Elek Ákos jól tel-
jesített, Futács Márkó 

hozta a szokásosat, Ba-
csa Patrik gólt lőtt, Vadász 

Viktor az ősz legstabilabb 
formáját mutatja, Zoran Kostić is 

jól játszott, de kimaradt a ziccere, akár-
csak Augusto Batiojának, aki küzdött, 
hajtott, Gosztonyi András pedig sérülé-
se után először játszott végig mérkőzést.

– Az FTC elleni mérkőzés azt érezte-
ti, hogy a DVTK ellen felszívják magu-
kat az ellenfelek.

– A Fradi elleni mérkőzést mi veszí-
tettük el, magunkat vertük meg, s ami 
furcsa, hogy őket dobta fel a közönség. 
Az viszont jó jel, hogy felszívják magu-
kat a csapatok ellenünk. Ezt is meg kell 
szoknunk, erre is választ kell találnunk.

– A héten a világbajnoki pótselej-
tezők miatt szünetel a bajnokság, a 
DVTK két Ligakupa-találkozót játszik: 
szerdán az MTK otthonában kikapott, 
majd egy héttel később a Kisvárdát 
fogadja. A bajnokságban itthon a Vi-
deotonnal, a Győrrel, majd idegenben 
az MTK-val, a Magyar Kupa nyolcad-
döntőjében pedig ugyancsak a fehérvá-
riakkal mérkőznek meg a diósgyőriek.

– A Ligakupa után nem mindenna-
pi sorozat, élet-halál széria jön, melyet 
azoknak sem kívánnék, akiket nem sze-
retek, de a nehézségekben kell megmu-
tatnunk igazi arcunkat. Szerencsére tu-
dom, mi az a döntő és kupagyőzelem, de 
a Videotont a legkevésbé sem akartam. 
Szívesen kaptam volna viszont a Fradit, 
hogy visszavágjunk, és megmutassuk, 
csak egy rossz nap volt.                         S. P.

„Élet-halál sorozat” előtt  
a DVTK

Megvédte bajnoki címét
A Citroën WRC-vel autózó Kazár 
Miklós, Szőke Tamás kettős nyer-
te az idei Országos Rally Bajnok-
ságot, miután a negyedik helyen 
végzett a Mecsek Ralin, s meg-
őrizte előnyét a pontvadászatban.

A miskolci pilóta harmadszor 
szerzett abszolút bajnoki címet: 
Kazár Miklós 2008-ban navigátor-
ként, tavaly és idén pedig pilótaként 
nyert, navigátora pedig először áll-
hatott a szezon végén a dobogó leg-
felső fokára.

– Kilencpontos előnnyel vág-
tunk neki a versenynek, rajtunk 

kívül egy páros volt még esélyes a 
bajnoki címre. Nagy volt az előny, 
de el lehetett volna veszíteni – ér-
tékelt Kazár Miklós. – Egerben 
és Miskolcon tökéletes hétvégét 
zártunk, Veszprémben viszont a 
computer-probléma miatt csupán 
az utolsó szakaszért járó ponto-
kat tudtuk begyűjteni – tekintett 
vissza a pilótaként immár kétsze-
res magyar bajnok rallys. – Innen-
től kezdve inkább a taktika került 
előtérbe. Nagyon szerettük volna 
megnyerni a pontversenyt, ezért 
mindent ennek rendeltünk alá. A 
célba érkezés után fél órával tud-

tam csak elhinni, hogy megvan – 
tette hozzá.

Hogy milyen lehetőségek lesz-
nek a következő szezonban, mi-
lyen szabályok, milyen autóval in-
dul, lehet-e WRC-vel menni, még 
a jövő kérdése. Így egyelőre csak a 
jelennel foglalkoznak Kazár Mik-
lósék, de időben reagálnak majd az 
újításokra.

Az Országos Rally Bajnokság vég-
eredménye:

1. Kazár Miklós, Szőke Tamás 
(Citroën Xsara WRC) 103 pont

Megvédte bajnoki címétMegvédte bajnoki címétMegvédte bajnoki címétMegvédte bajnoki címét
tam csak elhinni, hogy megvan – 

Kazár
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Felszívják magukat a csapatok ellenünk

Miskolcra igazolt  
a szlovák hátvéd
Megerősítette védelmét a Miskol-
ci Jegesmedvék csapata, ugyanis 
aláírta szerződését Juraj Durco, 
aki az elmúlt három idényben 
a Sapa Fehérvár EBEL csapatát 
erősítette – közölte a klub.

Talán nem túlzás kijelenteni, 
nagy „halat” fogtak a Miskolci Je-
gesmedvék. A csapathoz ugyan-
is aláírt a kitűnő szlovák hátvéd, 
Juraj Durco. A remek játékos nem 
akármilyen pályafutással büszkél-
kedhet, hiszen 422 szlovák Extra-
liga-, 147 norvég elsőligás, és 44 
észak-amerikai, CHL-es mérkő-
zés után az elmúlt három szezon-
ban 139 alkalommal húzta magára 
a Sapa Fehérvár EBEL-csapatá-
nak mezét, ahol a szurkolók egyik 
nagy kedvence lett. A 36 éves hát-

védnek szlovák extraligás, angol és 
dán ajánlata is volt, ám ő végül a 
Miskolci Jegesmedvéket választot-
ta, ahol – ha minden papírmunkát 
sikerül addig elintézni – pénteken 
akár be is mutatkozhat a Dab.Doc-
ler elleni mérkőzésen.

Drog vagy sport, döntés kérdése
Legyetek jók, ha tudtok! címmel 
tartottak nemrégiben bűnmeg-
előzési rendezvényt a Fazekas Ut-
cai Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményben. 

A programsorozat célja, hogy a 
neves miskolci sportolók és a drog-
prevencióval foglalkozó szakembe-
rek segítségével felhívják a figyelmet 
a kábítószer-fogyasztás sokszor em-
beréleteket követelő veszélyeire, és 
alternatívát kínáljanak a fiataloknak 
a szabadidő hasznos eltöltésére.

Az intézmény tornatermében 
Földessy Judit, a Miskolci Egye-
sített, Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekvédelmi Központ – Mód-
szertani Központ igazgatója kö-
szöntötte a jelenlévőket, elmond-
va: a program gazdájaként nagyon 
örülnek, hogy ilyen keretek között 

is példát mutathatnak a fiatalok-
nak. A város önkormányzatát Óvá-
ri Zsuzsa főosztályvezető képvisel-
te, aki megnyitóbeszédében szólt az 
olasz filmről is, amelyről a program 
a nevét kapta. A program elején 
Zsebeházi Ferenc beszélt múltjáról, 

annak tanulságairól,  majd a spor-
tolók vették át a terepet. Mellik Béla 
6 dan Nihon ju jitsu mester tartott 
bemutatót Képes vagy rá! címmel, 
bemutatkoztak a gyerekeknek a fo-
cisták és a DVTK Vénusz csapata is.

KISS J. | FOTÓ: JUHÁSZ Á.

Legyetek jók, ha tudtok!
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Forgalmazza a Miskolci Agrokultúra Kft.  
Kapható az UNIÓ COOP Zrt. üzleteiben.

Miskolczi

Ínyenc kolbász

Hazai és európai projektek megvalósításához

műszaki menedzser és projektmenedzser
munkatársakat keres a Miskolci Városfejlesztési Kft.

Általános elvárás a szakirányú felsőfokú végzettség,
továbbá legalább 3 éves munkatapasztalat.

Részletek a társaság honlapján:
www.varosfejlesztes.miskolc.hu 

Jelentkezési határidő: 2013. november 25.

Az akció érvényes: 
2013. 11. 16-tól 2013. 11. 22-ig 

Silan öblítő, 1 l 499 Ft
Silan öblítő, 2 l, 500 Ft/l 999 Ft
Coccolino öblítő, classic, 4 l, 349 Ft/l 1399 Ft
Domestos Zéró vízkőoldó, 750 ml, 665 Ft/l 499 Ft
Ultra Daisy mosogató ut., 500 ml, 400 Ft/l 199 Ft
WU 2 sampon 3 féle, 1 l 499 Ft
Silkylux mosógél, color, fehér, 4 l, 275 Ft/l 1099 Ft
Vanish folteltávolító, 1 l 799 Ft
Ariel mosópor, 2 kg, 780 Ft/kg 1559 Ft

Kozmetikai ajándékcsomagok, karácsonyi dekorációk 
széles választékban kaphatók.

AKCIÓ! AKCIÓ!
MOSTANTÓL HETENTE FANTASZTIKUS ÁRAK! 

VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN  
NOVEMBER 13–19-IG:

Búza finomliszt 1 kg  95 Ft
Koronás porcukor 500 g  149 Ft

Egységár: 298 Ft/kg
Vénusz napraforgó étolaj 1 l  415 Ft
Rama kocka margarin 250 g  219 Ft

Egységár: 876 Ft/kg
Delikát ételízesítô 75 g  169 Ft

Egységár: 2253 Ft/kg
COOP Zala felvágott rúd 1 kg  1099 Ft
COOP sóspálcika 50 g  69 Ft

Egységár: 1380 Ft/kg
COOP alufólia 10 m  139 Ft

Egységár: 13,90 Ft/m
Coca-Cola, Fanta narancs 2 l PET  349 Ft

Egységár: 174,50 Ft/l
D. E. Omnia Silk ôrölt vák. kávé 250 g  599 Ft

Egységár: 2396 Ft/kg
Eko Tento kéztörlô 2 tek. 169 Ft

Egységár: 85 Ft/tek.
…és még számos akciós termék.

„Töltse fel a családi kasszát” nyereményjáték indult 2000 Ft  
feletti vásárlóinknak december 31-ig, Erzsébet utalványokért! 
CSAK COOP SZUPER ÁRUHÁZAKBAN: 50% KEDVEZMÉNY 
COOP KLUB TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL OKTÓBER 30 – 
DECEMBER 31-IG. GYÛJTSE A PONTOKAT NOVEMBER 4 –  

DECEMBER 31-IG BERGHOFF SÜTÔTÁLAKÉRT!
RÉSZLETEK AZ ÜZLETEKBEN KIHELYEZETT PLAKÁTOKON,  

VALAMINT A SZÓRÓLAPOKBAN!

2013. november 22., péntek, 19 óra, Művészetek Háza



A miskolc televízió műsorA
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Miskolci Napló – A város lapja

November 16. | SZOMBAT
16.00 | Családi délután.  

Nyilas Misi Ház.
19.00 | 35 éves az I�úsági Ház Köd-

mön formációs táncegyüttese, gá-
laműsor. Művészetek Háza

20.00 | Kiscsillag-koncert. Helynekem.
22.00–00.00 | Elemlámpa party. Éj-

szaka a színházban. Miskolci Nemze-
ti Színház.

November 17. | vAsárNAp
10.30 | A kiskakas gyémánt félkrajcárja. 

Csodamalom Bábszínház.

November 20. | szerdA
18.00 | Belvárosi zenei esték. Ács Gyula 

szerzői estje. Zenepalota.

November 21. | csütörtök
18.00 | Alapkérdések a Bibliában. Reisin-

ger János előadása. II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtár.

November 22. | PÉNTEK
19.00 | BARILET–GRÉDY: A KAKTUSZ VI-

RÁGA. Zenés komédia a Bánfalvy Stúdió 
előadásában. Művészetek Háza.

November 24. | vAsárNAp
10.30 | Fülenagy, a kíváncsi kiselefánt. 

Csodamalom Bábszínház. 

KIÁLLÍTÁSOK
TRÓPUSI DÍSZMADÁR- ÉS HÜLLŐKIÁLLÍTÁS. 

November 7–17. H–P:  8–18 óráig,  SZ–V: 
10–18 óráig. Ady Endre Művelődési Ház.

November 18. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegye-
tem 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

November 19. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 
Sportközvetítés felvételről 20.30–06.00 Képújság.

November 20. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Úton-útfélen 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem 20.00 
Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

November 21. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV program-
ajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Úton-útfélen 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 
Képújság.

November 22. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Játék-szín 20.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

November 23. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–07.00 
Képújság.

November 24. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 
18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 
19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.30 Egészségpercek (ism.) 20.00 Krónika, 
hírösszefoglaló 20.30 Honvéd7 21.00 Fim 22.30–07.00 Képújság. 

A diósgyőri kolping-csa-
lád egyesület a Hit évében 
előadássorozatot szervez. A 
soron következő program 
címe: Hit és ész. Előadó: Lóczi 
Tamás, a Fráter György Kato-
likus Gimnázium igazgatója. 
Helyszín: Diósgyőri plébánia 
hittanterme. Időpont: novem-
ber 19., kedd, 18 óra.

A Hit éve befejezése alkal-
mából ünnepi gálaműsort 

rendez a miskolci espereske-
rület papsága november 23-
án, szombaton, 19 órától a 
Művészetek Házában. Jegyek 
a plébániákon igényelhetők. 

vasárnap, 18.30 órai kez-
dettel ünnepi szentmisével 
zárják le a Hit évét a mind-
szenti templomban, amelyet 
Palánki Ferenc püspök mu-
tat be a miskolci papság kon-
celebrálásával.

HArANg-HírekprogrAmAjáNló

Közmeghallgatást tart Miskolc közgyűlése december 5-én, 
csütörtökön délelőtt 9 órától a polgármesteri hivatal közgyűlé-
si termében (Hunyadi u. 2., tetőtér). A város polgárai és a hely-
ben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű ügyben szólal-
hatnak fel, egyedi hatósági ügyekben nem kaphatnak szót. A 
közmeghallgatás előtt a kérdéseket Csiszár Miklós jegyzőhöz le-
het eljuttatni. Felszólalásra jelentkezni személyesen a Városház 
tér 8. szám alatt, az önkormányzati referensek irodájában (Jegy-
zői Kabinet, II. emelet) lehet ügyfélfogadási időben, december 
4-én délután 4 óráig, illetve a közmeghallgatás napján, december 
5-én délelőtt 9 órától a helyszínen, felszólalási jegy kitöltésével.

közmegHAllgAtás

bartha györgy önkormányzati képviselő lakossági foga-
dóórát tart november 18-án (hétfőn) 16.30 órától a Szent 
Ferenc Általános Iskolában (Móra Ferenc u. 1/A.), és no-
vember 20-án (szerdán) 17.00 órától a Könyves Kálmán Általános Is-
kolában (Könyves K. u. 2.), melyre minden érdeklődőt szeretettel vár.

Fodor zoltán önkormányzati képviselő lakossági fogadó-
órát tart november 25-én, 17 órától a Széchenyi István Ál-
talános Iskolában (Hajós u. 5.).

lAkossági Fórum, FogAdóórA

Hirdetés

A miskolci Nemzeti színház műsora
November 19. | kedd | J | 19.00 

LEZÁRATLAN AKTÁK.
November 20. | szerda | N | 

19.00 MY FAIR LADY / Egyetemi 
bérlet | K | 14.00 OPERÁCSKA – 
CARMEN / Papageno bérlet | J | 
19.00 C’EST LA VIE / Bérletszü-
net.

November 21. | csütörtök | N | 
14.00 A PADLÁS / Bérletszünet | 
K | 14.00 OPERÁCSKA – CAR-
MEN / Nemecsek bérlet | J | 10.00 
HOVÁ LETT A CIPELLŐM? 
19.00 A GÉZAGYEREK / Bérlet-
szünet | CS | 19.00 MÉDEIA / Bér-
letszünet.

November 22. | péntek | N | 19.00 
MY FAIR LADY / Bérletszünet | K 
| 19.00 AZ EMBER, AZ ÁLLAT 
ÉS AZ ERÉNY / Bérletszünet | J | 
9.00 WEÖRES-JELENETEK – 
Diákszínjátszó verseny / Az évad 
drámája és a SZiVi program kere-
tében, jegyek nem válthatók.

November 23. | szombat | N 
| 17.00 MY FAIR LADY / Csi-
ky (Alap, Arany, Ezüst) bérlet | K | 
11.00 OPERÁCSKA – CARMEN 
/ Zerlina bérlet; 19.00 AZ EMBER, 
AZ ÁLLAT ÉS AZ ERÉNY / Eg-
ressy (Arany, Ezüst) bérlet | J | 17.00 
A NAGY CASTING.

A Miskolci Kulturális Központ  Nonprofit Kft.
(3531 Miskolc, Győri kapu 27/A. sz.) 

gazdasági vezetőt keres
a központi gazdasági és igazgatási feladatok munkaviszonyban történő elvégzésére.

A munkaviszony létesítése, megszüntetése, valamint a 
munkabér megállapítása tekintetében a ügyvezető gyako-
rolja a munkáltatói jogot.

Munkakör megnevezése: központi gazdasági-igazgatási 
vezető [Mt. 208. § alapján]

A jogviszony időtartama: 5 éves határozott időre szól, 3 
hónapos próbaidő kikötésével. A munkakör betölthető, a 
munkáltatói döntését követően azonnal.

A gazdasági vezető feladata: a szervezet működésével 
összefüggő gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer 
stratégiájának kialakítása és működtetése, ellenőrzése a 
mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, tel-
jes munkaidőben történő munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
egyéb feladatok:

A gazdasági és igazgatási szervezet irányítása, ezen belül 
többek között: 

l  a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgál-
tatási és beszámolási feladatok ellátása,

l  a társaság telephelyeinek, intézményeinek működé-
sével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok 
felelős irányítása,

l  az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, 
 a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsola-
tos feladatok ellátása,

l  az intézmény éves üzleti tervének és az előírt éves 
beszámolónak, az üzleti terv és beszámoló adatai 
valódiságának biztosítása,

l  a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulaj-
don védelmére vonatkozó előírások érvényesítése.

Munkabér:
A gazdasági igazgató munkabére az Mt. 204. §-ra tekin-

tettel a munkáltatóval történő megállapodás alapján kerül 
megállapításra. 

Az állás betöltésének feltételei:
l  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felső-

fokú iskolai végzettséggel és emellett mérlegképes 
könyvelő vállalkozási szakon vagy ezzel egyenértékű 
szakképesítéssel

l  legalább hároméves – gazdasági, pénzügyi szakmai 
területén szerzett – vezetői gyakorlattal rendelkezik,

valamint:
l  a jelentkező szerepel a könyvviteli szolgáltatás 

körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiak-
ban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartás-
ban, és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel 
rendelkezik,

l büntetlen előéletű.

Az állásra történő jelentkezéshez benyújtandó szükséges ira-
tok, igazolások:

l végzettséget igazoló okiratok másolatai, 
l  a pályázó személy adatait, telefoni elérhetőségét is 

tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
l  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány, illetve annak megkéréséről az igazolás,
l  a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban 

szerzett gyakorlat igazolása,
l  a tevékenység ellátására jogosító engedély.

Az elbírálásánál előnyt jelent:
l  gazdasági társaságok működésében, működtetésé-

ben szerzett vezetői tapasztalat, 
l  széleskörű informatikai ismeretek,
l  közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illet-

ve gyakorlat,
l  idegen nyelv ismerete.

A jelentkezés  benyújtásának határideje: 2013. november 25. 
Az állásra történő jelentkezés benyújtásának módja:  

elektronikus úton a munkaugy@ifihazmiskolc.hu  e-mail 
címre.

Az állás betöltésének elbírálási módja, rendje:
A munkáltató a benyújtott jelentkezések alapján a meg-

ítélése szerint csak az állás betöltésére  alkalmas jelentkező-
ket folyamatosan hívja be – előzetesen telefonon történő 
egyeztetett időpontban –  személyes interjúra.  Az állás be-
töltésével kapcsolatban a döntést követően a jelentkezők 
írásbeli értesítést kapnak.

Apróhirdetés
Németjuhász felnőtt és kö-
lyökkutyák eladók. Üzletek, la-
kások, objektumok, személyek 
védelmére. Nyugdíjasoknak 
házőrzésre, védő, jelző kutyá-
nak. Rendszeres az idős embe-
rek elleni támadás. Nemzetközi 
adatok bizonyítják, ahol kutyát 
tartanak, kevesebb a lopás, be-
törés, az élet elleni bűncselek-
mény. Gondoljon a szüleire, csa-
ládtagjaira. Vásároljon részükre 
hű társat +  biztonságot. Aján-
dékba szakkönyv + póráz. Ár: 
30-40-60 E Ft. Érd.: 20/411-2526.

Selyemréti, I. emeleti, gázkon-
vektoros, erkélyes, zöldövezeti, 
36 m2-es, 3 szintes társasházban 
lévő ingatlanért kb. 10 m2-el na-
gyobb, belvárosi, I. emeleti, gá-
zos lakást keresek, ráfizetéssel. 
Tel.: 06-46/749-495, 06-30/360-
5502.

Ágyi poloska!!! Kiugróan fon-
tos az irtása!!! Csótány, hangya, 
molylepke, poloska menjen 
a pokolba, egér, patkány utá-
na!!! Rovarirtást vállalok HACCP 
programon belül, teljes objek-
tumirtás esetén garanciával. 
Hudákné Vetési Margit 20/225-
2241; 30/473-0268; 70/506-
7889.

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják 
rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, amelyre üzene-
teiket, problémáikat elküldhetik: info@mikom.hu. Dr. Strass-
burger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

miNdeNkit érHet jogeset



Veszélyes anyag az úton
Szalagkorlátnak haj-

tott egy fokozottan tűz- és 
robbanásveszélyes anya-
got – sztirolt és gyantaola-
jat – szállító lengyel kamion november 11-én kora hajnalban az 
M30-as és az M3-as autópálya elágazásánál, Emőd közelében. A 
rakományból egy tartály megsérült, a benne tárolt anyag a ka-
mion alá szivárgott. A kamion rakományát átrakták egy másik 
járműre, majd levontatták a szalagkorlátról, hogy a közútkezelő 
munkatársai perlittel fel tudják itatni a kifolyt veszélyes anya-
got. A több órás műszaki mentés idejére elterelték a forgalmat 
az érintett útszakaszról. 

Útonállók
Egy hét alatt elfogták a rendőrök azt a négy útonállót, akik 

egy napon két személyt kiraboltak Miskolcon. A nyomozás ada-
tai szerint a Szeles utcában október 31-én este egy hajléktalan 
férfit támadtak meg, akitől erőszakkal elvették az értékeit. Egy 
órával később a helyszín közelében egy másik sértett mobiltele-
fonját és nadrágját vették el. A rendőrség november 7-én bűn-
ügyi őrizetbe vette a 19 éves V. Márkot és három fiatalkorú fiú 
társát, akik megalapozottan gyanúsíthatóak a bűncselekmé-
nyek elkövetésével.

Szeméremsértő
Lakossági bejelentés alapján a rendőrök szinte azonnal elfog-

ták azt a helyi férfit, aki Miskolcon, a Jókai utcában november 
7-én kora reggel szeméremsértő módon mutogatta magát egy nő-

nek. A Miskolci Rendőr-
kapitányságra előállított, 
majd bűnügyi őrizetbe vett 
60 éves R. Árpád büntető-
ügyét a hatóság gyorsított 

eljárás keretében, bíróság elé állítási javaslattal zárta le.

Reggeli ütközés
Két autó ütkö-

zött november 12-
én reggel Miskol-
con, a József Attila 
utcai Sajó hídon, a 
baleset miatt nagy 
dugó alakult ki. A 
baleset során egy 
Suzuki terepjáró 
csúszott bele hátul-
ról az előtte haladó teherautóba a városból kifelé tartó oldal kül-
ső sávjában. A helyszínelés idejére mindkét sávot lezárták, a bal-
esetben a rendőrség tájékoztatása szerint egy személy sérült meg.

Bomba az Avason
Második világháborús magyar repeszromboló gránátot talál-

tak az Avason, a Sályi István utcán november 12-én délelőtt, 
földmunkák közben. A környéket lezárták, amíg a honvédsé-
gi tűzszerészek dolgoztak, a környéken 100 méteres körzetben 
mintegy 140 lakónak kellett elhagynia az otthonát. Késő dél-
után szállították el a robbanószerkezetet, s mivel sérült volt a 
gyújtószerkezete, fel is robbantották.

12 Mozaik

Miskolc testvérvárosai

Négyrészes rejtvényünkben Miskolc testvérvárosainak ne-
veit rejtettük el. A megfejtéseket együtt, legkésőbb de-
cember 4-én éjfélig juttassák el a MIKOM Miskolci Kom-
munikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad 
u. 9. vagy e-mailben: info@mikom.hu. A helyes megfejtők 
között két-két kiló Miskolczi Ínyenc kolbászt sorsolunk 
ki, a Miskolci Agrokultúra Kft. díjazott termékéből.

Győzelemmel kezdte meg szereplését a 2013/2014-es világliga-sorozatban a magyar férfi vízilabda-válogatott: Benedek Tibor vi-
lágbajnoki címvédő együttese három góllal nyert a görögök ellen kedd este Miskolcon. Az új vl-széria nyitómeccse egyszersmind az 
utolsó hivatalos mérkőzése is volt a magyar válogatottnak 2013-ban. A csoport harmadik tagja az olimpiai bajnok horvát válogatott, 
amellyel a magyar csapat január 14-én, vendégként mérkőzik meg először. A trióból a körmérkőzéses, oda-visszavágós rendszerű so-
rozat győztese jut tovább az úgynevezett szuperdöntőbe. Magyarország – Görögország 8–5 (1–1, 4–1, 2–1, 1–2).           FOTÓ: MOCSÁRI L. 

HETI HOROSZKÓP
Kos (03. 21–04. 20.) Itt az ideje egy régebben húzódó ügy lezá-
rásának, még ha nehezére is esik. A céltudatosság hozza meg Ön-
nek az igazi sikert. Kedvesével apróbb vitákba bonyolódhat, de az 

ezeket követő kibékülés emlékezetessé teheti ezt a hetet.

Bika (04. 21–05. 21.) Próbáljon meg olyan takarékossági dönté-
seket hozni, amik hosszabb távon, folyamatosan megtérülnek. 
Akár egy kisebb, munkahelyéhez közelebbi lakás gondolata is 

életképes lehet. Kapcsolatában bizalommal kapcsolatos problémák adódnak.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Konstruktív ötleteire főnökei is felfigyel-
nek, munkaszervezés terén is számíthatnak Önre. Viszont kezd 
kimerülni a sok stressztől. Ha teheti, utazzon el jó messzire, vagy 

legalább kiránduljon családjával a közelben található szép helyekre. 

Rák (06. 22–07. 22.) Kisebb konfliktusai előfordulnak a kollégái-
val, de új lehetőségek is várják e jegy szülötteit üzleti téren. Szeren-
csés döntéseket hozhat a következő napokban, ha megfelelően vé-

giggondolja a lehetőségeket. Kapcsolatában feszültségek várhatóak.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) A határidőkkel harcol mostanában, 
jobban kellene beosztani az idejét. De lehet, hogy csak lelkiálla-
pota miatt van szétesve.  Olyan valaki iránt kezd érdeklődni, akit 

eddig szinte ki nem állhatott, így még Ön is meglepődik érzésein. 

Szűz (08. 24–09. 23.) Új kihívásokat keres, és már az örökös vál-
tozásokhoz is jobban tud alkalmazkodni, mint régebben. Ez elő-
segíti fejlődését. Mivel Ön a rendteremtés nagymestere, nem 

okoz problémát saját életében, családjában is rendet raknia.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Látszik, hogy szívesen jár be munkahe-
lyére, és jó kedvvel, lehetetlent nem ismerve végzi számos teen-
dőjét. Teljesítménye szinte utolérhetetlen. Párkapcsolatára vi-

szont jobban oda kellene figyelnie, ne kergessen új, hiábavaló ábrándokat.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Próbálja meg értékelni az apróbb dol-
gokat, örüljön a kisebb sikereknek is. Ezzel kollégáit is motiválhat-
ja. Szerelmi életét is az anyagiak befolyásolják, párjával több ösz-

szezördülése is lehet a túlzott költekezése miatt. 

Nyilas (11. 23–12. 21.) Munkája, pénzügyei terén sikeres hete 
ígérkezik, nyugodtan adja elő terveit, most jó eséllyel sikerül meg 
is valósítani őket. Felettese nyitott az ötleteire. Egy régi ismerős-

sel találkozik, akitől olyan híreket kaphat, amik felkavarják.

Bak (12. 22–01. 20.) A szokottnál magasabbak a követelmé-
nyek a munkahelyén, de sikeresen helytáll így is, sőt, még el is is-
merik teljesítményét. Csak akkor induljon hosszabb útra, ha elke-

rülhetetlen és akkor is csak nagyon körültekintően vezessen.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Fontossá válik a karrierje, mivel eddig 
csak a háttérből irányította az eseményeket, most végre megmu-
tathatja az igazi tudását. Kedvese elhalmozza minden jóval, teljes 

az otthoni harmónia, de nem árt, ha döntéseibe is bevonja.

Halak (02. 20–03. 20.) Sok kreativitás rejlik Önben, így sokan 
fordulnak ötletért, tanácsért a következő időszakban Önhöz, és 
támaszkodnak szakmai tudására vagy csak a jó ízlésére. Figyeljen 

oda az étkezésére, az egészségesebb életmód fontos lenne.

Miskolci Napló

FORRÓ NYOMON

con, a József Attila 
utcai Sajó hídon, a 
baleset miatt nagy 
dugó alakult ki. A 
baleset során egy 
Suzuki terepjáró 
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Győzelemmel rajtoltak 
A MAGYAROK!

Fotók: juháSz á., mocSári l.

A  hét  fotója
F. kaderják cS. 
FELVÉTELE

ÖKO- NAP GYEREKEKNEK
Mi mindent lehet készíteni zöldségekből? Erre is választ kaphat-

tak azok, akik részt vettek a fennállásának félévszázados jubileu-
mát ünneplő Könyves Kálmán Általános Iskola öko-szombatján. 
Az intézményben évek óta kiemelt hangsúlyt kap az egészséges 
életmódra történő nevelés. A rendezvényre a Miskolc Holding két 
EU-s programja is meghívást kapott, a A2M és ATTAC pályázat, 
amelyek több szálon kapcsolódnak a környezetvédelemhez. 

Hirdetés


