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ÉVÉRTÉKELŐ INTERJÚ KRIZA ÁKOS POLGÁRMESTERREL
ÚJRA BEKÖSZÖNT A TÉL

Miskolcon is többször havazott az elmúlt napokban. A gyerekeknek nagy örömet okozott a téli időjárás, amely azonban veszé.
lyeket hordoz. Ezek elhárításán több száz hómunkással, száo l d al
mos munkagéppel dolgozott a Városgazda Kft.
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MISKOLC MOTORJA: 14 MILLIÁRDOS BERUHÁZÁS
ÉS 200 MILLIOMODIK TERMÉK A BOSCHNÁL
Új generációs termékek gyártósorait, új tesztberendezéseket
telepít Miskolcra a Robert Bosch Energy and Body Systems
Kft. Elkészült a gyár 200 milliomodik terméke is, egy iBooster fékrásegítő motor – jelentették be pénteken.
A miskolci Robert Bosch
Energy and Body Systems Kft.
gazdasági ügyvezető igazgatója
köszöntőjében emlékeztetett, cégük 16 éve települt le a régió szívében, Miskolcon. Frank-Stephan Kupfer ismertette, a termelés
volumenét folyamatosan bővítik, erős a kapcsolat a Miskolci
Egyetemmel és a duális képzésben is jelentős eredményeket értek már el, jelenleg közel 170-en
vesznek részt benne.
– A mostani beruházásnak
köszönhetően tovább erősödik
a miskolci autóipari gyár stratégiai fontossága és globális viszonylatban is kiemelt pozíciója
– hangsúlyozta az igazgató, hozzátéve, hogy az új fejlesztés 2021re fejeződik be. – Hiszünk a városban, a régióban, forrásainkat
a műszaki fejlesztésre és a bővítésre fordítjuk. Sikerünk persze
az elkötelezett és képzett munkavállalóinknak is köszönhető,
együtt írjuk a Bosch jövőjét Miskolcon – tette hozzá Frank-Stephan Kupfer.

Miskolc motorja
14,1 milliárd forint, 200 milliomodik termék – két fontos
számmal kezdjük az évet – ezt
már a gyár műszaki ügyvezető igazgatója mondta. Jochen
Limberger kiemelte, a hatékony
gyártáshoz elengedhetetlen a
magas szintű termékismerettel
rendelkező mérnökök helyszíni támogatása. Az elektromos
járművek esetében a megnövekedett elvárások miatt, magasabb szintű lesz az új gyártósorok automatizáltsága, ami új
beruházást és képzettebb munkaerőt igényel – hangoztatta a
műszaki ügyvezető igazgató, aki
„Miskolc motorjának” nevezte a
Boscht.
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő úgy fogalmazott:
a beruházási, termelékenységi
adatok is azt bizonyítják, hogy
a Bosch jól érzi magát nálunk. A
német vállalat jól döntött, amikor Miskolcot választotta, a nehézipar megszűnése utáni nehéz
időkben, a munkavállalóknak is

kitűnő lehetőséget biztosított. –
Azt kívánom, hogy minél több
hazai beszállító tudjon együttműködni a nagyvállalattal. A
kölcsönösen előnyös együttműködés mindenki fejlődését biztosítja – hangoztatta a politikus.
Szijjártó Péter:
új dimenzióba léptünk
Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter elmondta:
a több mint 14,1 milliárd forint
összköltségű miskolci beruházáshoz a magyar állam, egyedi
kormánydöntés alapján, mintegy 2,7 milliárd forint vissza
nem térítendő támogatást biztosít. Hozzátette: a viharos világgazdasági és világpolitikai
körülmények közepette, tavaly
egyedülállóan jó teljesítményt
nyújtott a magyar gazdaság.
Ebben a magyar emberek szorgalma, kreativitása, munkaszeretete és hozzáértése is ugyanúgy benne van, mint a kkv-k és
a nagyvállalatok csúcsra járatott
teljesítménye.
2018 több szempontból rekordév volt, közel száz nagyberuházásról született megállapodás, 1380 milliárd forint
értékben. Ezekhez a kormány
135 milliárd forint vissza nem
térítendő támogatást biztosított.
Új dimenzióba léptünk azzal is,
hogy ezeken a munkahelyeken
egy év alatt 40 százalékkal növekedtek a bérek, az átlagfizetés
meghaladta a 420 ezer forintot.
A Bosch-fejlesztéssel kapcsolatban Szijjártó Péter kihangsúlyozta: a világ egyik legnagyobb
és legmodernebb vállalata folyamatosan bővíti magyarországi

tevékenységet, újabb beruházásokat hoz hazánkba. A jelenlegi
fejlesztés is a legmagasabb technológiai színvonalat képviseli,
hozzájárul ahhoz is, hogy a magyar autóipar még jobb teljesítményt nyújtson.

rülne fel helyszínként Miskolc
neve.

A külgazdasági és külügyminiszter azzal zárta beszédét: nem
múlik el úgy hónap, hogy Miskolcon ne jelentenének be egyegy jelentős beruházást. Nem
tudnak leülni úgy tárgyalni külföldi beruházókkal, hogy ne me-

egler Péter érdeklődésünkre elmondta, ahogy a Bosch hazánk
stratégiai partnere, úgy a miskolci gyárak is partnerei a városnak. Sok miskolci és környékbeli
embernek, családnak adnak biztos és innovatív munkahelyet.

Biztos megélhetés,
fejlődési lehetőség
Az eseményen jelen volt Miskolc két alpolgármestere is. Pfli-

– Itt el tudnak helyezkedni a
Miskolci Egyetem hallgatói, illetve a középfokú oktatásban
végzett diákok. További fejlődési lehetőséghez is jutnak, a legfejlettebb technológiákat ismerhetik meg. Miskolc élen jár a duális
képzésben, a Bosch pedig évek
óta lehetőséget kínál erre.
Kiss János úgy fogalmazott, a
mostani Bosch-beruházás a jövőről is szól; azt mutatja, hogy
Miskolcot komolyan veszik a
vállalatok. – Olyan csúcstechnológiát telepítenek a városban,
ami tovább növeli a termelékenységet és a hatékonyságot,
tovább húzza a miskolci gazdaság növekedését. Fontosnak tartom azt is, hogy folyamatosan
frissítsük a meglévő termelőkapacitásokat. Mindezekből az is
következik, hogy nőnek a bérek,
s tovább fejlődik Miskolc, jóléti
értelemben is – mondta el az alpolgármester.

„Büszkén tekinthetünk vissza az elmúlt esztendőre”
IDÉN IS EGYÜTT KÖSZÖNTÖTTE AZ ÚJ ÉVET A KORMÁNYHIVATAL ÉS A BOKIK
Újévköszöntő rendezvényt
tartott hétfőn délután a
megyei kormányhivatal,
valamint a B.-A.-Z. Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
(BOKIK). A jelenlévők összefoglaló kisfilmeket tekinthettek meg az iparkamara
és a kormányhivatal elmúlt
évéről, majd Demeter Ervin
kormánymegbízott és Bihall
Tamás BOKIK elnök mondott köszöntőt.
Demeter Ervin a 2018-as
év legfontosabb eseményeiről
szólva kiemelte a Mezőkövesdi Közigazgatási Központ átadását – amelyet a szervezeti integráció mintájaként említett
– majd az ötödik alkalommal

megrendezett Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár jelentőségét hangsúlyozta. – A rendezvény nemcsak megmutatta
a közfoglalkoztatásban előállított értékeket, hanem arra is
rávilágított, hogy a közfoglalkoztatás révén egyre több ember kerülhet vissza a munkaerő-piacra – hangsúlyozta a
kormánymegbízott, hozzátéve,
hogy a közfoglalkoztatás beváltotta a hozzá fűzött reményeket.
Míg két éve 33 400-an dolgoztak közfoglalkoztatottként,
addig tavaly 7000-rel kevesebben, 26 400-an. – Korábban
az volt a feladat, hogy munkát találjunk az itt dolgozó
embereknek, ma viszont már
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munkaerőt kell keresnünk és
találnunk a megye vállalkozásainak. Ez óriási különbség
– hangoztatta Demeter Ervin,
aki szólt még egyebek mellett
a 2018-as borárverésről. A rendezvényen 6 millió 278 ezer forintot gyűjtöttek össze a Csíksomlyói Csibész Alapítvány
részére. Tavaly – 3 fővárosi
étterem mellett – egy borsodi étterem, az encsi Anyukám
mondta is felkerült a világ legjobb éttermeinek listájára. A
kormányhivatal elsődleges célja idén a minél hatékonyabb
működés.
Bihall Tamás, örömét fejezte
ki, hogy immár 18. éve szervezik meg ezt a programot, néhány éve pedig a kormányhivatallal közösen. – A gazdasági
élet szereplői, a kormány, illetve az önkormányzatok együttműködése a siker legnagyobb
záloga – hangsúlyozta a BOKIK elnöke, aki arról is szólt,
hogy a munkaerőpiacon komoly szakemberhiánnyal kell
szembenézni, ami egyre komolyabb kihívást jelent. – Az
ipar 4.0 kellős közepén fontos
feladat, hogy komoly, a dig-

italizációval együtt élni tudó
szakembereket képezzünk –
húzta alá. Bihall Tamás szerint
2018 rendkívül sikeres gazdasági év volt, s jó alapul szolgál a
2019-es év hasonló sikereihez.
Pfliegler Péter alpolgármester érdeklődésünkre megerősítette: büszkén tekinthetünk
vissza az elmúlt évre, remek
eredményeink vannak: a gazdasági teljesítmény mind hazánkban, mind Miskolcon folyamatosan nő; új befektetők
jelentek meg, amelyek innovatív és értékteremtő munkahelyeket kínálnak. Az alpol-

gármester úgy fogalmazott:
„egyedül is megy”, de együtt
könnyebb. A kormányhivatal, a vállalkozások, az önkor-

mányzatok és Magyarország
kormányának összefogásával
a kitűzött célok megvalósítása
sokkal könnyebbé válik.
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„A miskolciak a stabilitásra és a kiszámíthatóságra szavaztak”

KRIZA ÁKOS SZERINT A POLITIKAI
KALANDORKODÁS NEM LEHET JÖVŐKÉP
Az elmúlt évek során eljutottunk odáig, hogy Miskolc ismét
a magyarországi nagyvárosok élvonalába került és ezt az itt
élő polgárokkal közösen értük el. Természetesen szükség
volt a miskolciak támogatására ahhoz, hogy tavaly folytatni
tudtuk megkezdett programjainkat. A nyomortelepek felszámolását, a stadion megépítését, a város rehabilitációt éppen ezért, közös sikernek tartom – nyilatkozta Kriza Ákos.
Miskolc polgármestere az elmúlt év eredményeit összegző
interjút adott lapunknak.
Korábban úgy fogalmazott,
hogy Miskolcon lehet nagyot álmodni, de az álmok
igazán csak akkor számítanak, ha megvalósulnak.
Nos, ezekből az álmokból
sok minden megvalósult
2018-ban.
– A diósgyőri stadion megépítése fontos mérföldkő.
Küzdelmes utat jártunk be,
míg idáig eljutottunk, mert
először csak a régi stadion felújításáról volt szó. De megszereztük a kormánytól Miskolcnak és Diósgyőrnek azt
az elismerést, hogy 21. századi minőségű stadionja legyen a városnak. Az volt a
célunk, hogy ne csak egy stadion épüljön meg, hanem egy
egész sportcentrumot tudjunk létrehozni. Végül, mindent egybevetve, több, mint
14 milliárd forint sportcélú
támogatás érkezett a városba
– a diósgyőri projekt értékéhez hozzászámítva a DVTK
Akadémia fejlesztéseit és az
MVSC sportcentrum felújítását is el tudtuk végezni. Soha,
semmikor nem fordult még
elő Miskolc város történetében, hogy ekkora, ilyen óriási
állami erőforrásokat koncentráljanak itt, nálunk, sportlétesítmény építésére. Mindez
azt jelenti, hogy jó úton vagyunk afelé, hogy Miskolc a
turizmus mellé a sport város
rangot is elnyerje.
Nemrég bíróság ítélte el a
városvezetés és talán személyesen az Ön módszereit,
amiért összehangoltan, túl
keményen léptek fel a hatóságok a számozott utcák lakóival szemben. Ezt kudarcnak tartja?
– Egyáltalán nem tartom
annak, hiszen ezt a programot
nem csak támogatják az itt
élők, hanem el is várják tőlünk.
A bíróság első fokon kimondta, hogy diszkriminatívak voltunk, alapjogot sértettünk és

ha a TASZ és a Másság Alapítvány a feje tetejére is áll.
A nyomortelepek felszámolása ad lehetőséget a városrészek rehabilitációjára.
– Valóban, hiszen új területek szabadulnak fel, ahol minden értelemben rendet kell
tennünk. A 2014-ben meghirdetett nyomortelep felszámo-

A valósággá váló álomberuházás a nemzetközi fürdővilág elitjébe
emeli Miskolctapolca nevét

10 millió forintra bűntette az
önkormányzatot a cigány emberek jogainak megsértéséért.
A per valójában a TASZ és a
Másság Alapítvány valamint
Miskolc egésze között zajlik,
mert a per tárgyában megkérdeztem a miskolciakat és
35 ezer aláírás gyűlt össze a
fészekrakók hazaküldése és a
nyomornegyedek felszámolása mellett. Álláspontunk a következő: fellebbezünk, mert az
említett fészekrakós lakások,
valamint a számozott utcák
kapcsán nem származás alapján történtek az ellenőrzések,
hanem a közösségi viselkedés
normáit rendszeresen és súlyosan megsértő személyek,
családok irányában, akiknek
gyakran súlyos tartozásai halmozódtak fel a várossal szemben. Vagyis, álláspontunk
szerint nem a diszkrimináció
volt a vezérelve az ellenőrzéseinknek, hanem a mindenkori rend fenntartása és a törvények betartatása. És van
egy rossz hírem a TASZ-nak
és a Másság Alapítványnak:
Ahogy eddig, úgy ezután sem
ők fogják megmondani, hogy
hol, mikor milyen mértékben
lépünk fel mi miskolciak saját városunkban, a saját biztonságunk érdekében. Ahogy
eddig, ezt továbbra is mi, itt
Miskolcon, miskolciak saját
hatáskörben fogjuk eldönteni,

A diósgyőri stadion megépítése fontos mérföldkő volt

lási programunk minden külső
akadályoztatás ellenére sikeres, és tavaly is nagyot léptünk
előre. 173 fészekrakós lakásból ma már csak 8 van az Avason, ezek is végrehajtási eljárás
alatt állnak. A fészekrakók helyett egyetemisták, és egyete-

számolása ad lehetőséget arra,
hogy rehabilitáljuk városrészeinket. Megkezdődött a diósgyőri városrész megújítása. A
miskolci önkormányzat 2010
óta – a várépítéssel, stadionépítéssel együtt – a diósgyőri
városrész fejlesztésére fordított
több mint 17 milliárd Ft után
a következő két évben újabb
mintegy 10 milliárd Ft-ot költ
Diósgyőrre. 2010 és 2020 között Miskolc diósgyőri városrészében valósul meg az egyik
legnagyobb értékű városszépítési program. Terek, utcák, és
számos épület újul meg, több
ponton már megkezdődött a
kivitelezés. A diósgyőri újjászületés egyik első lépése, a
Táncsics Mihály tér, és az Árpád úti szolgáltatóház előtti tér
átépítése. Mindkét helyszínen
elkezdődtek már a munkák. Az
1970-ben épült Árpád úti szolgáltatóház előtti terület teljesen
átalakul, igazi több funkciós
közösségi térré alakul. Nő a pihenő és a parkolóhelyek száma.
Megépül egy látványszökőkút,
ami a nyári időszakban kellemes klímát, víz közeli élményt
biztosít majd. A Táncsics Mihály téren, az emlékmű kör-

Megkezdődött a diósgyőri városrész megújítása

mi oktatók költöztek be többségében a felújított lakásokba.
A számozott utcákban 270 lakás volt, 128-at elbontottunk,
32 üres, 42-t pedig közösségi
hasznosításba adtunk. Emellett, a város több pontján zajlik a nyomornegyed felszámolási programunk. Megígértük
a miskolciaknak, erre kaptunk
felhatalmazást. A bűnözési
mutatóink pedig folyamatosan
javulnak, az elmúlt öt évben a
felére csökkent a közterületen
elkövetett bűncselekmények
száma. A nyomortelepek fel-

nyékének rendezése történik
meg. Ezek a munkálatok már
megkezdődtek. A Táncsics tér
várhatóan az év végére elkészül, az Árpád úti szolgáltatóház előtti területen pedig a
munkálatok várhatóan késő
tavaszig tartanak.
A választásokon a Fidesznek sikerült elhódítani az
MSZP-től a 2. választókerületet, az 1-esben pedig
megőrizni a mandátumot.
Akkor az ellenzéki lapok is
azt írták, hogy Miskolcon
megszűnt az ellenzék. Most,
hogy látja a helyzetet a városban?
– Legyen az elemzés a politológusok dolga. Mindig a
munkára koncentráltam és a
jövőben is arra fogok figyelni. Persze tisztségem politikai
tisztség, így nem hagyhatom
figyelmen kívül az ellenzék
mozgásait. Egy azonban biztos, a Miskolcon élők a stabilitásra és a kiszámíthatóságra
szavaztak tavasszal, és a politikai kalandorkodást nem
tartják jövőképnek.
Az év végére viszont a tüntetések összehozták az ellenzéki pártokat.
– Maradjunk annyiban,
hogy a pártvezetőket hozta
össze némi álcivil összefogással. De azt nem tudom hová

Évértékelő interjú Miskolc
polgármesterével
tenni, amikor az LMP és a
Jobbik együtt vonul Gyurcsány Ferenccel. De ez tényleg
legyen az elemzők dolga.
Rég várta a város a tapolcai kettes ütemét a strandfejlesztésnek. A kormány az
évvégén már a forrásokat is
biztosította.
– Sőt, a héten már a munkafelvonulás is megkezdődött
a területen. Magyarországon
egyedülálló fürdő épül Miskolctapolcán. 12,7 milliárd forintból Miskolcon épül meg az
ország egyik legnagyobb wellness központja. A beruházás
a miskolctapolcai strand fejlesztésének második ütemeként valósul meg 2019-2020
során. A valósággá váló álomberuházás a nemzetközi fürdővilág elitjébe emeli majd be
Miskolctapolca nevét és egyedülálló kínálata lesz a magyarországi turizmusnak. A szinte
futurisztikus fürdőkomplex
umban 8 beltéri és 2 kültéri medencét álmodtak meg a
tervezők. Az új létesítmény
szerves egységet alkot majd a
strandfürdő 2015-ben átadott
első ütemével. Magyarország
kormánya a Modern Városok
Program keretén belül a beruházásra 12,7 milliárd forintot biztosít három ütemben.
Nyolc évvel ezelőtt Miskolctapolca egy feledésbe merült városrész volt. Lepusztult terüle-

lió forintból megújul ugyanis
a barlangfürdő melletti, sétányokkal tarkított őspark is
a csónakázótóval együtt. Az
idevezető utak mindegyikét
korszerűsíti az önkormányzat és kerékpárút is épül. Így a
fürdőkkel, valamint a magánberuházásokban megvalósult,
és a további, tervezett fejlesztésekkel együtt egy turisztikai
kuriózumokat kínáló városrész jön létre, ami kiváló lehetőséget jelent a szállodaipar és
a vendéglátók számára is.
Milyen évet zárt a város
gazdasági értelemben?
– A konkrét záró számokat
még nem látják a kollégák, de
az évközi eredményeink igencsak biztatóak. Ahogy az intézményi gazdálkodásunknak
is nagyon komoly eredményei
vannak. 2010-ben a Miskolc
Holding szitokszó volt Miskolcon és a régióban. És most
hogy állunk? A Holding a
HVG listája szerint Magyarország 500 nagy nyereséges
cége között van. Nem is akármilyen helyen! De a konkrét
tavalyi számokról majd részletesen beszámolok a miskolciaknak februárban, az évértékelőmön.
Mi lesz a 2019-es év legnagyobb kihívása?
– Nyilván a választások.
Nincs mese, el kell számolnunk a munkával és világos,

A nyomortelepek felszámolása ad lehetőséget a városrészek rehabilitációjára

tekkel és épületekkel, a fürdő
helyén romokkal és derékig
érő gazzal. Ma pedig Miskolctapolca az ország egyik legkeresettebb, megállíthatatlanul
fejlődő turisztikai célpontja.
A fürdőkomplexum megépülésével 2020-tól egy kisvárosnyi terület szolgálja majd a
fürdőzni, kikapcsolódni vágyókat. Több mint 600 mil-

tiszta jövőképet kell kínálnunk újabb tíz esztendőre a
miskolciaknak. Az előző kilenc év munkája remélem
megalapozta a bizalmat irántunk, s így közösen folytathatjuk majd a munkát. Remélem, ősszel a város újra
azt üzeni a választások eredményváróiba: „Kalandorok
kíméljenek!”
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Ifjú kadétoknak rendeztek
honvédelmi életmentő versenyt a közelmúltban a Miskolci Szakképzési Centrum
Bláthy Ottó Villamosipari
Szakgimnáziumában.

Honvédelmi
életmentő
verseny
A rendezvény célja a honvédelem népszerűsítése, valamint a fakultatívan választható
honvédelmi ismeretek tantárgy gyakorlati oktatása volt.
A Kadét Junior Pilot programban résztvevő diákok a versenyszámok során szimulált
terep mozgások, a sebesültellátás, sebesült szállítás és újraélesztés gyakorlati feladataiban
mérték össze tudásukat.
A verseny fővédnöke Takács Attila dandártábornok,
a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és kiképző
Parancsnokságának vezetője
érdeklődésünkre elmondta: a
fiatalok az iskola keretei között vesznek részt egy honvédelmi programban, amelyben
olyan ismereteket szereznek,
amelyek nemcsak a honvédségben fontosak, hanem magánemberként, állampolgár-

ként is nagyon hasznosak
lehetnek. Ilyenek például az
egészségügyi ismeretek, életmentés, az elsősegély-nyújtás. Fontos, hogy felismerjék
ezeket a helyzeteket, tudjanak
határozottan reagálni és szakszerűen, a saját szintjükön ellátni a sérülteket.
A honvédelmi ismeretek
oktatásának célja a pályára
irányítás is. Azok a fiatalok,
akik megismerkednek a katonai-honvédelmi pálya lehetőségeivel, szépségével és
megszeretik ezt, felnőtt korukban akár hivatásként is
választhatják a Magyar Honvédséget. Olyan állampolgárokká válnak, akik tudatosak
abban a tekintetben, hogy
ennek az országnak védelemre van szüksége és meg
tudják állni a helyüket – zárta szavait Takács Attila.

Több mint kétszáz hómunkás,
számos munkagép az utakon
Miskolcon is többször havazott az elmúlt napokban, a
Városgazda Kft. valamennyi
készenlétben lévő hómunkása, és teljes gépparkja részt
vett a hó eltakarításában.
A hóügyeleti diszpécserszolgálathoz érkező bejelentések,
lakossági észrevételek kezelése a kiemelt autóbuszvonalakon és nagy forgalmú utakon
elvégzett munkák után kezdődött meg – tájékoztatott szerdán a miskolci városháza sajtóközleménye.

Mint írják, az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ)
időjárás-előrejelzése alapján,
időben megkezdődött a felkészülés, a Városgazda Kft.
készenlétet rendelt el a kézi
és gépi síkosság-mentesítési,
hó-eltakarítási munkákhoz.
Az autóbusz- és villamosmegállók, járdák, lépcsők, gyalog
átkelőhelyek tisztításán átlagosan 226 hómunkás, kilenc
kisteherautó, öt nagy tehergépjármű és öt kis hótoló dolgozott. Az utak síkosság-mentesítését hat szórógép végezte
(Három kalcium-kloridos szó-

róanyaggal, a másik három pedig szilárd szóróanyaggal).
A városháza közleménye kihangsúlyozza: az OMSZ vá-

Ismét meghirdették a különleges versenyt a diákok számára

Ki lesz Miskolc Város Ifjú Szónoka?
lelkiismeretesen készülnek,
így a verseny magas színvonalat képvisel.
2017-ben Szlifka Anna, a
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákja nyert – ezzel lehetőséget kapott arra, hogy a
Kossuth-szónokversenyen is
megmérettesse magát. Kitűnő eredménnyel zárt, a zsűri és a közönség különdíját is
megkapta.

Tizenegyedik alkalommal
hirdette meg az elmúlt évben a Miskolc Város Ifjú
Szónoka című versenyt az
önkormányzat, valamint a
Miskolci Egyetem Államés Jogtudományi Kara.
Decemberben a városházán
mérték össze tudásukat középiskolás végzős diákok.

A miskolci jogi kar 2019ben ünnepi megemlékezés-sorozattal emlékezik az
Eperjesi Evangélikus Jogakadémia 100 évvel korábbi Miskolcra költözésére. Ennek
volt nyitórendezvénye a múlt
év végi szónokverseny, melynek mottója ezúttal ez volt:
„Az eltiport nemzet újjászületik, de öngyilkos nemzetnek
nincs feltámadás.”

A verseny alapítója úgy fogalmazott: 11 évvel ezelőtt
termékeny talajba hullott a
mag, amit elvetettek. Szitás
Benedek egyetemi docens,
ügyvéd kifejtette, a szónokverseny lehetőséget biztosít
arra, hogy a fiatalok összemérjék tudásukat az élőszóban való jártasságukból.
– Mindenkinek kötelessége az édesanyánktól megta-

nult nyelvet szépen, helyesen
használni. Nehéz a nyilvánosság előtt megszólalni, de
a szónoklás igenis megtanulható. Persze sok gyakorlás,
tapasztalat és elméleti tudás
kell hozzá – sorolta Szitás
Benedek. Kiemelte: az eddigi
versenyeken is bebizonyosodott, hogy a miskolci végzős
diákoknál megvan a készség,
a hajlam, az adottság arra,
hogy megfeleljenek a követelményeknek.
A szónokversenyt a jogi
karral közösen a miskolci önkormányzat rendezi.
Menyhárt Szabolcs alpolgármesteri kabinetvezető érdeklődésünkre úgy fogalmazott:
a fiatalok évről évre nagyon

A verseny végeredménye:
I. helyezett: Harsányi Milán (Lévay József Református Gimnázium, felkészítő tanárai: Vonáné Vincze
Viktória és Lukács Ákos).
II. helyezett: Czipa András (Fényi Gyula Jezsuita
Gimnázium, felkészítő tanára: Löveiné Árva Melinda). III. helyezett: Tóth Csaba (MSzC Andrássy Gyula
Gépipari Szakgimnázium
és Szakközépiskola, felkészítő tanára: Tatárné Cselei
Csilla). A Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány különdíjasa:
Fenyvesi Tamás (Földes Ferenc Gimnázium, felkészítő
tanára: Pólik Magdolna).

rosi ügyeletesével folyamatos
az egyeztetés, a várható hóesés előtt órákkal elkezdődik
az előszórás a város magasabban fekvő területein, illetve az
autóbuszvonalakon, hogy ne
alakuljanak ki jeges, csúszós
útszakaszok. Emellett folyamatosan dolgoznak a Városgazda útellenőrei, és azonnal
jelzik, ha valahol beavatkozás
szükséges.
Január 6-án reggelig átlagosan 3, helyenként 5-10 cm hó
hullott Borsod-Abaúj-Zemp-

lén megyében, hófúvásokkal
tarkítva. Dojcsák Dávid, a B.A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője
érdeklődésünkre
elmondta:
több helyen kellett járműveket
menteniük a hóhelyzet miatt
a megyében az elmúlt napokban.
Január 5-én, Miskolcon a
Tetemvár alsó soron a hóban
elakadt jármű miatt vonultak
a tűzoltók. A 37-es főút tokaji elágazásánál személygépjármű csúszott az árokba, Mezőcsát és Igrici között szintén
árokba csúszott személygépjárművet kellett mentenie a
katasztrófavédelemnek. A 3-as
főúton Ináncsnál kamion csúszott az árokba, hosszabb ideig forgalmi torlódást okozva.
Sátoraljaújhelynél szintén személygépkocsi csúszott meg és
sodródott az út menti árokba
– személyi sérülés információink szerint egyik esetben sem
történt.

Idén is gyűjtik
a használaton
kívüli elemeket
A 2018/2019-es tanévben is
meghirdette immár több,
mint tízéves múltra visszatekintő, szárazelem-gyűjtési akcióját Fodor Zoltán
önkormányzati képviselő.
Lapunknak elmondta, 12
évvel ezelőtt úgy gondolta,
ilyen módon is sokat lehet
tenni a környezettudatos
nevelés, a természet védelme érdekében, ezért hirdette meg a szárazelem-gyűjtési versenyt általános és
középiskolai tanulók számára.
Valamennyi intézetbe speciális gyűjtőládákat helyeztek ki, ezekbe dobhatták bele
a diákok az összegyűjtött,
használaton kívüli elemeket.
– Úgy véltem akkor lehet
igazán hatékony a felhívás,
ha megfelelő motiváció is
van, azaz díjazzuk a versenyben jól szereplő iskolákat,
diákokat. Nyerhettek ingyenes balatoni üdülést és értékes műszaki cikkeket is. A
gyűjtési akció nagyon nép-

szerű volt a gyerek között,
ezt bizonyítja, hogy a verseny résztvevői az elmúlt 12
évben több mint 42 ezer kiló
használaton kívüli elemet
gyűjtöttek össze és adtak le.
Gondoljunk bele, mekkora
szennyezést okozhatott volna a vízbázisunkban, a környezetünkben ez a 42 tonna elem, illetve káros anyag,
ha nem a megsemmisítő állomásra kerül, hanem a talajba! – hangoztatta a képviselő. Fodor Zoltán felhívta
a figyelmet, hogy ebben a
tanévben is meghirdette az
akciót, s az idei gyűjtés a félidejéhez érkezett. – Az iskolákba eljuttatott, felhívó
plakátokon részletesen fel
vannak tüntetve a szükséges
tudnivalók. Mindenki tegye
meg, amit tud környezetünk
védelme érdekében – jelen
esetben adja oda a használaton kívüli elemeket a gyerekeknek, bízom benne, hogy
a diákok most is kitesznek
magukért – zárta szavait a
képviselő.
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TERMELŐI NAP,
A MAGYAR KULTÚRA
JEGYÉBEN
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A DAL 2019

A legjobb 30 között a miskolci
The Sign zenekar
Január 19-én startol majd el A Dal 2019, a hazai eurovíziós
válogató, amelyen a miskolci The Sign zenekar is színpadra
lép, az „Ő” című dalával. Úgyhogy telefonokat a kézbe: szavazzunk, hogy a srácok képviselhessék hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon! Czinke Máté énekes, gitárossal a versenydal szerzőjével beszélgettünk.

Kölcsey Ferenc legnagyobb
munkásságára, a Himnusz
megírására emlékezve rendezik január 20-án vasárnap a Miskolci Termelői
Napot. Az Erzsébet teret
nem csupán a vásárhangulat, hanem a magyar
kultúra szelleme is betölti
majd. Zenés programok és
szépirodalmi könyvvásár
várja a kilátogatókat.
„A Magyar Kultúra Termelői Napja” címmel rendezik megszokott módon a
hónap harmadik vasárnapján Miskolc kedvenc belvárosi piacát. A rendezvényt a
magyar kultúra napja köré
építik, amelyet már 30 éve
ünneplünk január 22-én.
Kölcsey Ferenc ezen a napon

tisztázta le a Himnusz kéziratát 1823-ban.
A jól megszokott termelők
széles kínálatából válogatva
pótolhatjuk az ünnepek alatt
elkopott éléskamránkat. Vásárlás mellett pedig kikapcsolódhatunk különböző kulturális programok kíséretében.
11 órától fellép a Diósgyőri
Kocsis Pál Kertbarát Kör kórusa, akik népszerű magyar
dalokkal és versekkel hozzák
közelebb hozzánk a kultúra
szellemét. Természetesen a
népzene sem maradhat ki a
sorból ezen a napon. 11.30tól a Számadó Zenekar szórakoztatja az érdeklődőket
ismert népi dallamokkal. A
vásár ideje alatt szépirodalmi
és más magyar könyvekből
válogathatnak a kilátogatók.

– Ki az az Ő?
– Igazából a szövegben sincs
erre egyértelmű válasz. Az emberek általában különbözők,
azt viszont mindenki szeretné,
hogy szerethessen. Ez jelenik
meg igazából ebben a dalban,
az „Ő” az a személy, aki által ez
a szeretetközösség teljesül.
– Kinek az ötlete volt, hogy elküldjétek a dalotokat?
– Minden évben küldtünk
egyet. Ránk általában az jellemző, hogy az utolsó pillanatban
vagyunk készen a zenéinkkel,
és eddig félkész verziókat adtunk be, mivel A Dalnál nem
kikötés, hogy egy kész számmal
kell nevezni. Ez szerencsésen sikerült, most készülünk az új albummal, február-március környékén fog megjelenni, így pont
befejeztük ezt a dalt.
– Mit tartasz fontosnak elmondani erről a szerzeményről?

Placido Domingót kíséri
a Miskolci Nemzeti Színház
Zenekara
A Miskolci Nemzeti Színház zenekara kíséri Placido
Domingo dániai koncertjét
Aarhusban, a Musikhusetben. A koncerten közreműködik Rost Andrea és
Camila Titinger, a karmester pedig
Eugene Kohn
lesz.
A miskolci
színház együttese a MÁV
Szimfonikus
Zenekart helyettesíti Placido Domingo január 14-i
koncertjén, Dániában. Zeneigazgatójuk, Cser Ádám
számolt be arról, mit is jelent

egy
ilyen
felkérés. –
Ez egy igen
ritka lehetőség, a zenekar nagy
odaadással készül
a koncertre, ahol egy
világsztárt kísérhetnek. Ez
valóban életre szóló élmény
lesz – fogalmazott Cser
Ádám. Mint mondta, ez egy

olyan zenei adalék és együtt
zenélés lesz, amire sokáig
fognak emlékezni. – Büszkeséggel tölti el a zenészeket és biztos, hogy a későbbi
években is szívesen mesélnek majd másoknak, zenésztársaknak erről az élményről – tette hozzá. A zenekart
rendkívül nagy megtiszteltetésként érte a felkérés, nagy
lelkesedéssel várják, hogy
színpadra léphessenek a világsztárral.

Változás a Herman Ottó
Múzeum vezetésében

A Herman Ottó Múzeum
igazgatója, Tóth Arnold
2019. január 31-ével saját kérésére távozik az intézmény
vezetői posztjáról és tudományos szakmai munkakörben folytatja munkáját a
múzeumban.

A vezetőváltást Kiss János
alpolgármester és a múzeumigazgató közösen jelentették be az intézmény munkatársainak január 10-én - írta
pénteki közleményében a
miskolci Városháza.
A váltás oka, hogy Tóth Arnold (képünkön) aki hat évig
igazgatóhelyettesként,
két
évig igazgatóként dolgozott
a múzeum vezetésében, saját
döntése alapján nem az intézménymenedzsment, hanem
tudományos, kutatói pályán
szeretné folytatni Miskolc város és a régió kulturális életének szolgálatát. A városveze-

tés megköszönte az igazgató
eddigi munkáját, hangsúlyozva a múzeum elmúlt években
elért kimagasló eredményeit.
Tóth Arnold pedig kifejezte
köszönetét azért, hogy a fenntartó önkormányzat vezetése
elfogadta és tiszteletben tartja
döntését.
Február 1-től átmenetileg, a vezetői pályázat lebonyolításának
időtartamára
Szolyák Péter őstörténész, a
Pannon-tenger Múzeum korábbi vezetője, általános igazgatóhelyettes veszi át a múzeumigazgatói
feladatokat
– zárul a közlemény.

– Az Ő sok szempontból
formabontó, van benne egy
keringős lüktetés. A szöveg két
éve született meg, apa szobájában. Emlékszem, teljes sötétség volt és csak egy asztali lámpa égett. Egy kis színes
post-it-re írtam fel a szöveget
nagyon pici betűvel. Ez az első
olyan dal, melynek a zenei és
szövegi része is egy helyen,
egyszerre született. Azóta hozzá sem nyúltam.

– Tavaly sikerült szerződést
kötnötök az ország egyik legnagyobb kiadójával.
– Igen, 2018 a lehető legjobb forgatókönyv szerint alakult. Nemcsak a kiadós történetre gondolok, hanem arra
is, hogy volt egy tavaszi turnénk a Honeybeast-tel. Hab

volt a tortán, amikor múlt év
decemberében kiderült, hogy
bejutottunk A Dalba. Nagyon
régóta nézzük ezt a műsort,
sokszor elképzeltük magunkat ott, a színpadon. Komoly
mezőnyben mérettethetjük
meg magunkat, nagyon igazgatottak vagyunk!

A The Sign Miskolcon alakult 2012-ben. Az alapítók, Czinke Máté, Czinke Dani és Török Dani
gyerekkori barátok, hozzájuk csatlakozott Kollár Ábel és Szentpétery Mózes. Együtt járták végig a
zenekarrá válás útját. Kezdetben iskolai fellépéseik voltak, majd zenekaros versenyeken és fesztiválokon léptek fel. Máté zenei producer képzést végzett, Dani szóló és csapatos vb-nyertes hiphopper. Ábel
videós (ő vette fel például az „Egyetlen”-hez készült klipet is), Mózes dobol, basszusgitározik, zongorázik és szaxofonozik is. A csapat háromszor volt a Margaret Island előzenekara; 2018-ban a Honeybeast tavaszi turnéjának előzenekaraként léptek fel. Egy felkérésre ők írták a Családháló-program
hivatalos dalát Családod visszavár címmel. Az együttes az EMMI támogatásával dolgozik első, „Többet mond itt minden rólad” című albumán. Készülő albumukról az első megjelent dal, az „Egyetlen”
2017 augusztusában megnyerte a Petőfi Rádió „Saját zenéd” versenyét.

SZAVAZTAK AZ ANGYALKERT
LEGSZEBB KARÁCSONYFÁJÁRA
Idén az Önálló Másság
Életminőség Fejlesztő Alapítvány fenyőjét találták
a legszebbnek a látogatók,
a miskolci polgármesteri
hivatal udvarán megnyílt
„Angyalkertben”, a civil
szervezetek által díszített
karácsonyfák kiállításán.
A díjátadót hétfőn délután
tartották.
A civil szervezetek karácsonyfáinak kiállítását Miskolc önkormányzata, valamint az Esély és Részvétel
Közhasznú Egyesület – Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Civil Információs Centrum
szervezte, az Advent Miskolc rendezvénysorozat keretében. A fenyőket a városi
önkormányzat biztosította.
Idén 34 karácsonyfát díszített fel 34 civil szervezet és
alapítvány.
A látogatók szavazhattak
a legszebbekre, nehéz volt
választani, volt olyan szavazólap, amelyen ez szerepelt:
„Minden karácsonyfa nagyon szép!”.

Miklós Béláné aljegyző a
hétfői díjátadó-ünnepségen
köszöntőjében
kihangsúlyozta: Miskolc nagyra becsüli a városban, a városért
tevékenykedő civil szervezetek, egyesületek és alapítványok munkáját. Ezek a közösségek értéket teremtenek,
gazdagítják az életünket.
A legtöbb szavazatot ezúttal az Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány
karácsonyfája kapta. Az önkormányzat díját, az 50 ezer
forintos támogatást Miklós

Béláné adta át, az Esély és
Részvétel Közhasznú Egyesület – Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Információs Centrum által biztosított
nyereményt pedig Palik Zoltán, a szervezet szakmai vezetője.
Az Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány
2008 óta működik. Lakatosné
Pethő Tímea szakmai vezető
egyebek mellett elmondta:
rehabilitációs fejlesztő központot működtetnek, amely
a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek ellátását, fejlesztését
és foglalkoztatását biztosítja.
Nappali intézményükben 80
személyt gondoznak, segítik
a fogyatékkal élők önálló életét, tevékenységeket szerveznek számukra.
Céljuk a társadalmi kohézió erősítése, a fogyatékos
emberek társadalmi, munkaerő-piaci integrációjának
előmozdítása. A karácsonyfájuk díszeit is autista gyermekek készítették, a vezetők
segítségével.
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„Miskolc megkerülhetetlen a magyar grafikatörténetben”

NEMZETKÖZI SZINTRE
LÉPNE AZ ÚJ IGAZGATÓ
Január 1-től új igazgató irányítja a Miskolci Galériát.
Kónya Ábel legfőbb célkitűzése, hogy az intézmény
értékes hagyományait követve és ápolva, ugyanakkor új,
nemzetközi szintre léptesse
azt. Ennek érdekében együttműködne többek között a
krakkói grafikai művészeti
élettel is. Emellett nemzetközi hírű alkotókat hívna
Miskolcra és igazi közösségi
teret szeretne létrehozni a galériában.
Kónya Ábel a Krakkói Képzőművészeti Akadémián szerzett diplomát, két évig élt
Németországban. 2005-ben
költözött vissza Debrecenbe,
ahol művészeti iskolában tanított, később kurátora majd ve-

zető kurátora lett a debreceni
MODEM Modern és Kortárs
Művészeti Központnak. Innen
pályázott a Miskolci Galéria
igazgatói posztjára. – Miskolc
nem új hely számomra. Grafikusként,
képzőművészként
számos alkalommal jártam
már itt. A magyar grafikatörténetben ez egy megkerülhetetlen helyszín – nyilatkozta
portálunknak. Mint mondta,
mások mellett ide kötődnek
a legnagyobb képzőművészek
közül Kondor Béla, Szalay Lajos, Feledy Gyula. A Miskolci
Galéria az egyik legszebb kiállítótér az országban, az első,
Budapesten kívüli kortárs galéria, amely már ötven éve létezik. A képzőművész-szakma
nagyon sok, Miskolcon működő modellt vett át – így pél-

dául a Nagy Kunsztot, a művésztelepet és az alkotóházat
is. A Miskolci Galéria elmúlt
fél évszázados működése során jelentős szerepet játszott
a magyar művészeti szcéna
alakításában és elsősorban
grafikai hagyományai által az
ország vezető művészeti műhelyei között jegyezték. Ezt
az örökséget kell továbbvinni,
gazdagítani, ami mindenképpen szép kihívás. Megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek – hangsúlyozta az újonnan
kinevezett igazgató.
Kónya Ábel arról is szólt,
hogy az utóbbi évtizedekben
számos kortárs kiállítóhely
jött létre illetve nyerte el végleges helyét, formáját Magyarországon. Ennek következtében most már jóval erősebb

Kónya Ábel képzőművész, kurátor, tervezőgrafikus 1975-ben született Debrecenben. 1998-től
2003-ig a Krakkói Képzőművészeti Akadémia grafika szakán tanult 2003-2005 között a Batuz
Alapítványnál volt szakmai gyakorlaton, Németországban. 2005-ben intermédia szakiránnyal
szerzett diplomát a Krakkói Képzőművészeti Akadémián.
2006-tól tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének (MAOE, grafika szekció)
és a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének. 2006-2016 között a debreceni Medgyessy
Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium művésztanára, 2013-tól a MAOE területi
választmányi tagja.
2016-2018 között a MODEM vezető kurátora, a Déri Múzeum MODEM igazgató helyettese.
2019-től a Miskolci Galéria igazgatója.

konkurens közegben kell megtalálnia a Miskolci Galériának
azt a karaktert és koncepciót,
ami lehetővé teszi, hogy szélesebb összehasonlításban is
újra bekerüljön Magyarország
kortárs kiállítóhelyeinek élvonalába. – Miskolc a magyar
grafika fővárosa. Ezt az alapvetést szükséges a mai körülmények között újraértelmezni és a műfaj tudatos erősítése
mellett, a galéria elsődleges
karaktereként meghatározni. A grafika és az ahhoz jól
köthető műfajok – például
a plakátművészet, a rajz és a
fotó (annak kortárs művészeti értelmezésében) valamint
a médiaművészet adhatják a
gerincét annak a programnak, amivel a Miskolci Galéria egyértelmű karaktert nyer,

korábbi tradícióira alapozva.
A legfontosabb hazai grafikai
esemény a Miskolci Grafikai
Biennálé – aktuálisan Triennálé – biztosítja a keretet a tárlatrend közép- és hosszú távú
tervezéséhez. A jelenlegi kiállítási struktúrában nem esik
megfelelő hangsúly a műfajra,
így ennek a helyzetnek a megváltoztatása kulcsfontosságú –
mondta el az igazgató.
– A Miskolci Galéria és a
debreceni Modem által, a fontosabb hazai szakmai szervezetek támogatásával elindított
Grafika Hónapja rendezvény
egy olyan országos megjelenés
lehetőségét biztosítja, amivel a
Miskolci Galériának élnie kell.
A szervezési és szakmai kapacitást felhasználva el kell érni,
hogy pár éven belül ez egy régi-

ós szinten is észrevehető, képzőművészeti megmozdulás legyen – tette hozzá.
– Az idei év programja már
tavaly elkészült, így nem feltétlenül fedi majd az elképzeléseimet, de a következő évtől
szeretném újrafogalmazni a
Galéria szerepét. Felvesszük a
kapcsolatot a krakkói triennálé, a katowicei grafika és a
székely grafikai biennálé alkotóival, akik olyan természetes
partnerek, akiket érdemes lesz
bemutatni Miskolcon. Szeretném, ha a Miskolci Galéria bekerülne egy európai körforgásba. Ezen túl fontos lenne, hogy
közösségi térként is működjön,
hiszen van egy alkotóháza,
ahová rendszeresen és szeretettel térnek vissza művészek –
zárta szavait Kónya Ábel.

MEGEMLÉKEZÉS A MEGYEHÁZÁN

„Wass Albert következetesen
és megalkuvás nélkül magyar volt”
Wass Albert, erdélyi magyar író
és költő születésének 111. évfordulójára emlékeztek kedden
délután Miskolcon, a megyeházán és az udvaron található
Wass Albert domborműnél.
Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Közgyűlés alelnöke Wass Albertet méltatva úgy fogalmazott: ember volt, költő és hazafi.
A magyar nemzeti öntudat elhivatott szószólója, magyar örökségünk kiszakíthatatlan része, az
Erdélyi Világszövetség társelnöke. Egy olyan egyéniség, akinek
rendíthetetlen jelleme szilárd
bástyául szolgált a nemzeti identitásunk megtartásáért folytatott, történelmi harcban.
Wass Albert egy ízben így vallott magáról: „Egy összekuszált
világ emberiségének lelkiismerete vagyok” – Valóban ő volt a
lelkiismeret, egy elnyomó világ
bátor koronatanúja, a magyar
nép távolból hallatszó, hangos
szócsöve. Wass Albert egy olyan
ember volt, aki háborúban ka-

tonatisztként fegyverrel, íróként
pedig szavakkal rakta le a hazánkért folytatott küzdelem alapköveit. Mindezt félelem nélkül, páratlan karizmával és az Istenbe
vetett, megingathatatlan hittel.
Nagy Réka polgármesteri biztos arról szólt, hogy a fiatal gróf
számára az első, nagy írói sikert
az 1934-ben megjelent A farkasverem című regénye hozta meg,
melynek köszönhetően Baumgarten-díjban részesült. Wass
Albert következetesen és megalkuvás nélkül magyar volt. Minden leírt mondatában, minden
kimondott szavában ott sütött
a nemzete iránti elkötelezettsége. Kikezdhetetlenül és eltántoríthatatlanul erdélyi, magyar író
maradt – mondta el a polgármesteri biztos.
Wass Albert hamvai a marosvécsi kastély kertjében nyugszanak. A Kárpát-medence magyarok lakta területein csaknem 100
emlékhelye van, köztük Miskolcon három.
Az ünnepi beszédeket követően, elhelyezték a kegyelet és a

megemlékezés virágait, koszorúit
Wass Albert emlékművénél.
Gróf szentegyedi és cegei
Wass Albert erdélyi magyar
író és költő 1908. január 8-án
született a Kolozsvár melletti
Válaszúton, a Bánffy-kastélyban. Műveit Magyarországon
a rendszerváltás óta jelentetik
meg. Népszerűsége az 1990-es
évek végétől az erdélyi mellett
a magyarországi olvasóközönség körében is folyamatosan
növekszik, politikai felhangoktól sem mentes kultusz alakult
ki körülötte. 2005-ben A Nagy
Könyv című magyarországi felmérésben a közönségszavazatok alapján az egyik legkedveltebb magyar írónak bizonyult:

A funtineli boszorkány című
művét a szavazók a legnépszerűbb 12 magyar regény közé választották, az 50 legnépszerűbb
magyar regény között pedig további két műve is szerepel: az
Adjátok vissza a hegyeimet! valamint a Kard és kasza. Ebben
több generáción keresztül tekinti át a magyar történelmet, 1050től, a saját, ősi nemzetségének
történetén keresztül.
Wass Albertet katonatisztként
érte a háború vége, 1944-től Németországban, majd 1952-től haláláig az Amerikai Egyesült Államokban élt. A román hatóságok
„háborús bűncselekményekre”
hivatkozva, többször is kérték kiadatását, 1979-ben az USA Igazságügyi Minisztériuma többszöri
átvizsgálás után, nem kellő megalapozottságára hivatkozva elutasította a kérelmet. Amikor a
clevelandi Magyar Kongresszus
létrehozta az Erdélyi Világszövetséget, két társelnököt választottak Wass Albert és Zolcsák
István személyében. Munkásságuk felbecsülhetetlen volt Erdély
ügyének a világ előtt való megismertetésében-képviseletében.
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Kezdődik a miskolctapolcai élményfürdő bővítése:
átadták a munkaterületet
A miskolctapolcai élményfürdő fejlesztésének első lépéseként, január 7-én megtörtént a munkaterület átadása a nyertes kivitelezőnek - tájékoztatott keddi közleményében a miskolci városháza.

Mint írják, a munkaterületen
található a jelenlegi strand parkolója is, amelyet január 14-től
nem használhatnak a vendégek.
A területre akkortól tilos lesz a
behajtás. A Miskolctapolcai
Strandfürdő ugyanakkor egy
új, a Görömbölyi utcáról megközelíthető parkolót nyit a fürdővendégek részére, az Aradi
sétány – Görömbölyi utca sarkán, a meglévő fürdő területén.
A munkálatok előrehaladtával
később az Aradi sétányt is lezárják majd; először a gépjármű-, majd, várhatóan tavasszal,
már a gyalogosforgalom elől is.

Mint arról korábban már
hírt adtunk, Miskolcon épül
meg az ország egyik legnagyobb wellness központja 12,7
milliárd forintból. A beruházás
a miskolctapolcai strand fejlesztésének második üteme-

ként valósul meg 2019-2020
során. A futurisztikus fürdőkomplexumban 8 beltéri és 2
kültéri medence megépítését
álmodták meg a tervezők.
Az új létesítmény szerves egységet alkot majd a strandfürdő
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2015-ben átadott első ütemével.
A valósággá váló álomberuházás a nemzetközi fürdővilág elitjébe emeli Miskolctapolca nevét és egyedülálló kínálata lesz
a magyarországi turizmusnak –
zárul a közlemény.

Miskolctapolca múltjától a jelenéig (1. rész)

„AHOL A VÍZ AZ ÚR!”
Kevés olyan település van
a mai Magyarországon,
melynek történetében
olyan hangsúlyos szerepet
játszott a víz, mint a ma
már Miskolc részét képező
Tapolcának. A természeti szépségekben bővelkedő
tájat meleg- és hidegvizes
források egyaránt formálták az évezredek alatt, majd
az ember megjelenésével létrejött az a páros kapcsolat,
ami meghatározta Tapolca
rendeltetését.
Ha a víz és az ember kapcsolatához társítjuk az időt is,
akkor kapunk képet igazán a
„világfürdőnek” is nevezett
terület történetéről. Amíg a
meleg vízű források az őskorban a védelmet és az életben
maradást, úgy a későbbi korok látogatóinak a pihenést,
kikapcsolódást, vagy éppen a
gyógyulást jelentették. Csak
egyetlen példa szolgáljon erre
bizonyítékként: azokban a víz
által kivájt barlangrendszerekben fedezték fel az ősember nyomait, amelyeknek egy
részét ma már a barlangfürdő vendégeként csodálhatjuk
meg.
Ha mindez még mindig
nem lenne elég bizonyíték,
nézzük meg mit jelent maga
a helynév: a délszláv Toplica szóból származó Tapolca
ugyanis „meleg vizet” jelent
(érdekesség, hogy a hasonló adottságokkal rendelkező,
egykori diósgyőri strandfürdő
területét is sokáig Diósgyőrta-

polcának nevezték). Ugyanígy
a tapolcai források vizeit ös�szegyűjtő és azt elvezető Hejő
patak elnevezése is önmagáért
beszél, a Hejő ugyanis a „hévíz” és a „folyó” szócskák ös�szeolvadásából
keletkezett,
így jelentése „meleg folyó”.
Túlzás nélkül kijelenthető tehát, hogy Tapolcán a víz az
úr, amihez a különböző korok
embere előbb alkalmazkodott,
majd igyekezett azt kihasználni.
A Miskócok temetkezési
helye
Régészeti feltárások igazolják, hogy Miskolctapolcát a
neolitikum, a késő bronzkor
és a késő keltakor embere is
lakta, a közeli Várhegy elnevezése is beszédes, ugyanis itt,
illetve a szomszédos Szentkereszt-hegyen „több katasztrális holdra terjedő földvárra
akadtak”.
A fentiek alapján talán
nem véletlen, hogy ezt a területet jelölte ki városunk
névadója, a Bors-nembeli
Miskóc (Miskolc) nemzetségük központjának, ahol monostort is létesített. Az épület
közös temetkezési helyként
szolgált a 13. század végéig
a tíz ágra szakadt nemzetségnek, a hamvakat és a Miskócok legfontosabb dokumentumait az ide telepített
bencés szerzetesek őrizték.
Bár a monostor és a hozzá
tartozó gazdaság fölötti kegyúri jog többször gazdát
cserélt ezt követően, az itt

élő szerzetesek továbbra is
folytatták tevékenységüket,
egészen az 1530-as évekig.
A mohácsi csatavesztés utáni zűrzavaros időkben többször is támadás érte a bencés
apátságot, helyrehozhatatlan
károkat okozva. Valószínűsíthetően ekkor veszhettek
oda a Miskolc nemzetség
azon iratai is, amelyek a városalapításra vonatkoztak. Ez
az oka annak, hogy Miskolc
nem ünnepelheti alapításának évfordulóját, így a május

11-én megrendezett, ún. város napja az önálló törvényhatósági jog elnyerésének és
az új címerhasználatot magában foglaló adománylevél
1909-es aláírásának évfordulója.
A fürdő „őstörténete”
A monostor pusztulását
követően Tapolca elnéptelenedett, azt visszahódította a természet. A bencések a
szomszédos Mindszentre, valamint Miskolcra telepedtek

át, így több évszázados tevékenységük emlékei nyomtalanul eltűntek az elmocsarasodó
területen. Sokáig csak Görömbölyhöz tartozó pusztaként
(Pusztatapolca elnevezéssel)
jellemzik a korábbi nemzetségi
központot, „aminek vize soha
nem fagy be”, a környező dombok pedig „különösen jó bort
teremnek”. A szomszéd települések asszonyai hol mosni,
hol különböző betegségeiket
kúrálni jártak ide.
Egyes 16. századi leírások
szerint a melegvizes forrásokat használták a törökök fürdőzésre, ahogy később az itt
megforduló császári csapatok
vagy a környéken megtelepedő görög kereskedők is.
A források által táplált fürdővel kapcsolatos legkorábbi
említés 1711-ből származik.
Ekkor Kollonich Zsigmond
váci püspök, egyben tapolcai apát levélben hívja fel a
vármegye figyelmét a fürdő
leromlott állapotára. „Mindenekelőtt ennek a tekintetes vármegyének – amelynek
magam is tagja vagyok – a figyelmébe ajánlanám a tapolcai fürdőt már csak a közjó és
a jótékonyság miatt is; mely
dologra úgy kell alkalmassá
tenni, hogy egyrészt a hideg

vízű patakokat el kell vezetni onnan, másrészt pedig valamely házakat kell építeni
mindazoknak a nagyobb kényelméhez és használatára,
akik hosszabb időt szándékoznak ott tölteni.” Az apátság 1717-es összeírásában
olvashatjuk, hogy „E pusztán
van egy természetes melegvizes fürdő. Ha a földből felbugyogó forráshoz fürdőépület
létesülne, nem megvetendő
haszonnal járna”.
Gyógyhatású volt a víz
Nem is kellett sokat várni
az első fürdőépület megépülésére. „Azelőtt egyetlen tó volt
ott, amelybe a szemben lévő
szikláról folyt a víz. A püspök
parancsára a vizet három tavacskába vezették, és ugyanennyi kamrácskát építettek
hozzájuk, hogy ki-ki státuszához és rangjához méltóan
egyedül, vagy az övéivel külön medencében folytathassa
vagy élvezhesse a fürdőzést.
[…] A víz színe áttetsző, nitrátos szagú, ereje a bőrt összehúzza, és a lázat lehúzza, az étvágyat meghozza. A közelben

van egy forrás, amely segít a
szembajon.” – írja Bél Mátyás
1723-ban, hozzátéve, hogy a
fürdő közvetlen közelében a
püspök egy hat szobás fogadót is építtetett.
Hogyan nézhetett ki egy
18. századi fürdőépület? Szerencsére egy 1743-as apátsági összeírás ezt is szépen
részletezi. Az építmény egy
nagyobb, két kisebb gőzfürdőből állt, melynek teteje
zsindellyel volt fedve. A fürdő mellett „két tractus épületek” vannak, melyben 4 szoba
„közönséges veres kályhával”
szolgált a vendégek elszállásolására. Emellett 2 konyha
és egy külön lakrésze volt a
fogadósnak. Bár az összeírás
felsorolja a helyiségeket, kiemeli azok rendkívül rossz állapotát.
Ezek alapján joggal merülhet fel a kérdés az olvasóban,
hogy ilyen állapotok mellett
hogyan lett végül „világfürdő”
Miskolctapolcából. A következő részből mindez kiderül.
(Folytatjuk)
NAGY ATTILA
TÖRTÉNÉSZ
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Négyszeres telt házzal
ünnepeltek
Négyszeres telt házzal ünnepelték az újévet a Miskolci
Szimfonikusok. Ahogy a zenekar kommunikációs menedzsere fogalmazott: „Fantasztikus hangulatban telt
mind a négy hangverseny,
hála a nagyszerű közönségnek és a vendégművészeknek, ennél szebb születésnapi ajándékot és évindítást
nem is kaphattunk volna,
köszönjük!”
A Miskolci Szimfonikusok
újévi hangversenyeire mindig
nagy az érdeklődés, de idén
először a három koncert mellé egy negyediket is tartottak,
hogy kiszolgálják közönségü-

ket, így több mint 2500 ember
tapsolhatott nekik a hétvégén.
A nagyszabású gálahangversenyek műsorán népszerű
polkák, opera áriák és operett
– és világzenei slágerek szerepelnek, amelyek tolmácsolásához idén Horti Lillát, Szappanos Tibort és a Four Fathers-t
hívták vendégül. A szervezők a
látványnak is kiemelt szerepet
szántak, így ezúttal is volt tánc,
a Szinvavölgyi Néptáncműhely

művészeinek jóvoltából, illetve
a színpad teljes szélességében
vetítés is kísérte a koncerteket.
A koncertek háziasszonya a
Bartók rádió műsorvezetője,
a Muzsikáló reggel című műsor hangja, Becze Szilvia volt.
A négy nagysikerű hangversenyt a Miskolci Szimfonikusok művészeti vezetője, Antal
Mátyás Liszt Ferenc és Bartók-Pásztory-díjas karmester
dirigálta.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
A Miskolc Televízió HívőSzó című műsorában január 13-án, 17 órai kezdettel a
Szent Anna templomból közvetítenek szentmisét felvételről, a Don-kanyarban elesettek emlékére. A szentmisét
bemutatja: Szarvas Péter esperes, plébános.
Újévi koncert lesz a minorita templomban január 13-án,
vasárnap 12 órakor. Köszöntés és útravaló: Szalkai József
minorita szerzetes, plébános.

Közreműködik Balázs István
vers, Kolozsi Balázs ének és
Vihula Mihajlo gitár, majd a
Kelemen Didák – a Tiszavidék apostola című film készítéséhez adományok átadása.
A Keresztény Pedagógiai Műhely előadássorozat következő előadását Pehm G. Antal
ferences kistestvér tartja január 16-án, szerdán, 17 órától a mindszenti millenniumi
teremben. Az előadás címe:
„Hogyan lép Isten kapcsolat-

ba az emberrel? Január 20–27
között lesz az ökumenikus
imahét a keresztények egységéért. Vasárnap, 20-án, a Deszkatemplomban 17 órakor kezdődik a megnyitó alkalom,
ahol Sándor Frigyes evangélikus lelkész lesz az igehirdető.
A záró találkozót idén nem az
egyetemen, hanem a belvárosi
evangélikus templomban tartják 26-án, szombaton, amelyen részt vesznek a felekezetek püspökei is.

„Ez nemcsak egy templom,
ez egy közösségi ház”
Csaknem egy év alatt épült
fel az Avas-Dél Lakótelepi
Missziói Református Egyházközség új temploma.
Az intézmény alapkövét
2018. április 15-én rakták
le. A gyülekezet gondnokának elmondása szerint
legkésőbb márciusban már
az új templom falai között
szeretnének hálát adni az
épület létrejöttéért.
A kívülről vörös téglával
borított épület nem klas�szikus formájú, leginkább a
skandináv országokban látható templomokhoz hasonlít.
Boda József gondnok, presbiter kiemelte: ez nemcsak egy
templom, ez egy közösségi
ház. – Fontos volt számunkra, hogy az épület szolgája legyen az embereknek és Istennek – hangoztatta.

Az épületben van egy
nagyterem, ami alapvetően gyülekezeti funkciót tölt
be. Ez további két kisebb teremmel bővíthető, amelyeket önállóan is lehet majd
használni. Van még egy lelkészlakás is az emeleten, az
alagsorban pedig olyan tereket alakítottak ki, amelyek
kifejezetten ifjúsági programokra alkalmasak. Ide pénteken szállították a biliárd- és
a csocsóasztalt. Az alagsori
tér kinyitható, ide szabadté-

ri programokat is lehet majd
szervezni.
A nagyterem körülbelül
250 férőhelyes, van egy galériája, valamint baba-mama
szobával is felszerelt. Ez külön, elzártan működik, innen
láthatják az istentiszteletet is
az anyukák. A két kisterem
kétszer 25 férőhelyes, egybenyitható az előtte lévő nagy
térrel, így akár 350 ember
is elfér majd a templomban
vasárnaponként. A szakemberek véleménye szerint az
épületet februárban, legkésőbb márciusban vehetik
birtokba a gyülekezet tagjai.
Mint megtudtuk, 2000
decemberében 30-40 fővel
kezdte meg „működését” az
Avas-déli református gyülekezet, amely mára csaknem
200 főt számlál. Hamarosan
már az új templomban vehetnek részt az istentiszteleten. A templom és közösségi
ház több mint 400 millió forintból épült fel.

Megjelent a Miskolci Keresztény Szemle legújabb száma
A Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége (KÉSZ) negyedéves miskolci folyóiratának friss száma a napokban
került ki a nyomdából. A
borítólapon az „ökumenikus kulturális folyóirat” felirat hirdeti, hogy a megjelent írások nemcsak a város
keresztény közösségeinek
eseményeiről és a helyi társadalom érdekében végzett
elkötelezett tevékenységéről kívánnak beszámolni,
hanem a tágabb értelemben
vett hagyományőrzést és a
kulturális értékeink ápolását is vállalják.
A folyóirat 56. számának
élén álló versrovatot Hevesi Attila „Ha nincs Ötvenhat”
című verse vezeti be, majd Lévay József halálának 100 éves
évfordulójáról a szülőföld és a
haza szeretetéről tanúskodó
versei közlésével emlékezünk.
Az „Ünnepek – alkalmak”
rovatban jelentek meg a 2018.
évi Miskolci Nemzeti Estélyről tudósító írások. A hagyományteremtő
rendezvény

keretében nyújtották át Kartal-Veczán díjat, melyet ez évben Majorosné dr. Hortai Rita
gyermekorvos érdemelt ki.
Dr. Várhelyi Krisztina laudációjának és a díjazott köszönő szavainak közlése mellett
helyet kapott Szakács Árpád
ünnepi előadása is, amely
„1956 üzenete az elfogadhatatlan realitás” címet kapta. Herpainé Velkey Klára az
ősszel megrendezett 25. jubileumi Veczán Pál Énekzenei Kórustalálkozó alkalmából publikálta a rendezvény
szereplőinek és szervezőinek
emlék- és élménytöredékeit.
A szeptemberi tanévkezdéshez kapcsolódóan közöljük a
városunkban tevékenységét
ez évben megkezdő Pethő Judit iskolalelkész prédikációját,
valamit Freund Tamás akadémikus előadását a tanuló agy
előtt álló jelenkori kihívásokról. Az előadás témájához
kapcsolódik az „Egyházak és
társadalom” rovatban található írás is Bányainé Rónai
Tímeától, amely az okos telefon és a közösségi médiumok

használatáról keresztény nézőpontból tudósít.
Az „Egyházak – teológiák
– hitvallások” rovatban helyet kapott Kocsis Fülöp görög-katolikus érsek-metropolitával készült interjú a XV.
püspöki szinódusról, melynek
egyik központi témája az ifjúság körében végzendő lelkipásztori munka új stílusának
kialakítása volt. Dobos Marianne írása a negyven évvel
ezelőtt megválasztott Szent
II. János-Pál pápáról, illetve
a vele kapcsolatos személyes
találkozás emlékeiről tudósít.
Löffler Erzsébet Pyrker János
László érsek egri pályafutása
előzményeinek állít emléket.
Gecse Attila kórházlelkész
írásában – a MTA miskolci székházában is elhangzott
azonos című előadása nyomán – választ keresett a kérdésre: „Hova tűnt gyermekeink spiritualitása?
Az „Egyházak és társadalom” rovatban Török László írását olvashatjuk, mely az
egyházközségi munkatársak
találkozóján elhangzott előa-

dását tartalmazza „Az apostolok munkatársai az újszövetségben” címmel. A Szerző
részletesen szól a nők szerepvállalásának lehetőségeiről a
gyülekezetek szolgálatában.
Az „Egyházak és történelem” rovatban Székely János
püspök a környező népekkel
való történelmi megbékélés
keresztényi kötelességének
kérdését veti fel. Tóth Ádám
jezsuita gimnáziumi tanuló
OTDT- helyezést elért dolgozatában Miskolc történetének emlékezésre méltó fejezetét dolgozta fel, amely az első
világháború végétől a trianoni békekötésig tartott. Szarvas Péter írása az 1938. évi
Eucharisztikus
Világkongresszusnak állít emléket. Lengyelország függetlenségének
100. évfordulójára Wojciech
Topolinski lengyel szerzetes mártíriumáról szóló, Dobos Marianne szerzőségében
megjelent könyvet ismertető
írással emlékezünk.
Az „Egyházak és kultúra”
rovat középpontjában ezúttal Hamvas Béla halálának

50. évfordulója áll. A Fabiny
Tibor professzorral készült
interjú kapcsán a keresztény
ember nyitottságával kapcsolatos gondolatokat ismerhetjük meg. Kordokumentumként közöljük Keken András
evangélikus lelkész Hamvas
Béla temetésén elhangzott
halotti beszédét.
A keresztény értelmiség
kulturális nyitottságáról tanúskodik a Martin Luther
King életének eseményeit
ragtime-operában feldolgozó Ittzés Tamás zeneszerzővel készült beszélgetés, mely
a tavalyi Miskolci Operafesztiválon bemutatott mű további sorsáról is tájékoztat. Tóth
Sándor szobrászművész írása
a mindszenti temetőben lévő
Medgyessy Ferenc alkotás
megmentésére biztatja a művészetkedvelő miskolci közvéleményt, míg a borsodgeszti
népdalünnepről szóló tudósítás Boncsér Gábor népzenész
hagyományőrző és közösségteremtő tevékenységéről szól
egy Miskolc környéki falucska életében.

KEZDŐDIK A KIDOBOTT FENYŐK GYŰJTÉSE
A BMH Nonprofit Kft. a társasházi övezetekben, ebben a
hónapban összesen három alkalommal gyűjti a kidobott
fenyőket: január 12-én, 19-én és 26-án. A családi házas
övezetekben a megszokott szemétszállítási rend szerint
szállítják el a hulladékgyűjtő edények mellé kihelyezett karácsonyfákat.
Január 6. vízkereszt napja,
ezzel lezárul a karácsonyi ünnepkör. Sok helyen hagyomá-

nyosan ezen a napon bontják le a karácsonyfákat is. A
BMH Nonprofit Kft. arra kéri

a társasházak és lakásszövetkezetek képviselőit, hogy a
gyorsabb és hatékonyabb
munkavégzés érdekében egy
helyre gyűjtsék össze a fenyőket. Lázár Dorina PR és kommunikációs vezető elmondta, családi házas övezetben a
kidobott fenyőfákat a vegyes
hulladékgyűjtéssel egy napon

szállítják el. A fenyőfákat úgy
kérik kihelyezni a hulladékgyűjtő edények mellé, hogy
ne akadályozzák a gyalogos
és autós forgalmat. A begyűjtött fenyőket a Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központba szállítják, egy részüket
pedig
komposztanyagként
hasznosítják.

Az immár másfél évtizedes
múlt kötelezi a lap kiadásáért felelős Eszmék és Értékek
Alapítványt, hogy gondoskodjon a lap üzenetének olvasótáborához megújult formában történő eljuttatásához.
Ennek érdekében jött létre a
keresztenyszemle.hu honlap,
melyen a folyóirat valamen�nyi korábbi száma elektronikus formában is hozzáférhető.
A lap hagyományosan a miskolci történelmi egyházakon
és az egyházi fenntartású iskolákon keresztül jut el olvasóihoz. Kívánatos azonban,
hogy az egyházakhoz közvetlenül nem kötődő érdeklődők is hozzájuthassanak a
laphoz, ezért a Miskolci Galériában (Rákóczi u. 2. – bejárat
a Széchenyi utca felől), illetve a Hermann Ottó Múzeum régi épületében (Papszer
1.), valamint a Miasszonyunk
kegytárgy boltban (Széchenyi u. 2.), illetve a Gloria Vera
kegytárgy boltban (Széchenyi
u. 88.) is megvásárolhatók a
2018. évi számok.
DR. ZSUGYEL JÁNOS

2019. január 12. | 2. hét | XVI. évfolyam 2. szám
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HÍREK, EREDMÉNYEK
Benczés újra Miskolcon
Benczés Miklós lett a
DVTK regionális utánpótlás
szakmai igazgatója. Salgótarjánban született, Miskolcon
nőtt fel, a DVTK-ban lett elismert edző, miközben végigjárta a ranglétrát az utánpótlástól az első csapatig.
Dolgozott vezetőedzőként,
sportigazgatóként, nyáron a

DVTK Labdarúgó Akadémia
igazgatói posztjáról csábította el a Puskás Akadémia FC.
Mostantól regionális utánpótlás szakmai igazgatóként a
DVTK Labdarúgó Akadémia,
a Salgótarjáni BTC, az Eger
SE, és az előkészítés alatt álló
Felvidéki Labdarúgó Akadémia munkájáért felel.

Tipsport Liga
Hat győztes hazai mérkőzés után kapott ki január 4-én
este a Miskolci Jégcsarnokban
a DVTK Jegesmedvék csapata. Somogyi Balázs szerezte
meg az első találatot, de előbb
Chovan egyenlített, majd a
záró harmadban Surový is
betalált Vay kapujába. (DVTK
Jegesmedvék - HC 07 Detva
1-2). Két nappal később viszont, küzdelmes mérkőzésen, be tudták gyűjteni a Macik a három pontot. (DVTK
Jegesmedvék - MHk 32 Lip-

tovský Mikuláš 3-2) Január
8-án, a Tipsport Liga 49. fordulójában a találkozó első két
harmadában nem született
gól Gyetván, majd Kulmala
megszerezte a vezetést az 53.
percben. A rendes játékidő
vége előtt Hodgson egyenlített, miután a játékvezetők
végül érvényesnek találták a
gólját. A büntetőlövéseknél a
12. körben Valent döntötte el
a plusz egy pont sorsát. (HC
07 Detva - DVTK Jegesmedvék 2-1)

Női Kosárlabda NB I.
A ZTE NKK csapatának
vendégeként lépett pályára
az Aluinvent DVTK január
6-án, a bajnokság 12. fordulójában, és szoros mérkőzésen végül 80-71 arányú ve-

reséget szenvedett riválisától.
Január 13-án, délután fél öttől
rangadót játszik az Aluinvent
DVTK, az ellenfél a bajnoki
címvédő Sopron gárdája lesz,
a Generali Arénában.
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„Sípmesterek” a pályán

Játékvezetők mérték össze
tudásukat Miskolcon
Miskolcon rendezték meg
január 5-én és 6-án, a soron
következő Sípmester Fesztivált. A hazai labdarúgó
játékvezetők tizennegyedik, sportos találkozóján,
amelyet minden évben más
megyében rendeznek meg,
kispályás focitorna és gálavacsora is várta a 430 résztvevő „sípmestert”.

A labdarúgó-mérkőzéseknek az egyetemi körcsarnok
és a Herman Ottó Gimnázium tornaterme adott otthont.
A korhatár nélküli tornán, természetesen komoly előny volt,
ha valaki például labdarúgóból lett játékvezető, de a sípo-

sok ezúttal a másik, vagyis a
játékosok oldalára átlépve is
igyekeztek példát mutatni. (Információink szerint egyetlen
alkalommal sem volt vitatott
játékvezetői ítélet).
Tatárka József, a Magyar
Labdarúgó Szövetség B.-A.-Z.

Megyei társadalmi elnöke az
eseménnyel kapcsolatban elmondta: a játékvezetők egész
évben komoly feszültségben
élnek, nagyon kell készülniük minden egyes mérkőzésre.
Nagy nyomás van rajtuk mindkét oldal részéről, ugyanakkor
és elsősorban viszont a szakmai elvárásoknak is meg kell
felelniük. Örök igazság, hogy
egy-egy rossz döntésre a szurkolók sajnos hosszabb ideig
emlékeznek, mint a jó ítéletekre
– emelte ki a társadalmi elnök,
hozzátéve: fontosak az ilyen
alkalmak, amikor a játékvezetők személyesen is megismer-

hetik egymást, felszabadultan
játszhatnak, szórakozhatnak,
belekóstolva kicsit a „másik
oldal”, a labdarúgók szerepébe. – Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ennyien eljöttek
– zárta szavait Tatárka József.
Miskolcon mind a 19 megye és
Budapest csapata is megjelent,
több mint 400-an vettek részt a
sporteseményen.
Az egész hétvégés programban egy gálamérkőzés is szerepelt, ahol a Magyar Labdarúgó
Szövetség megyei igazgatóságainak vezetői és a profi magyar
játékvezetők ezúttal játékosként
léptek a pályára.

„AZ EGYETEM ÉS A VÁROS EGYÜTT GONDOLKODIK A SPORTBAN”

Vasárnap Miskolc lesz a cyclocross kerékpározás fővárosa
Miskolcon, az Egyetemvárosban, a Körcsarnok környékén
rendezik meg január 13-án, vasárnap a kerékpárosok cyclo
cross szakágának idei országos bajnokságát. A borsodi
megyeszékhely első alkalommal lesz helyszíne a látványos
eseménynek. Az elit kategória bajnokai itt kvalifikálhatják
magukat a február elejei, dániai világbajnokságra.

Nagy öröm számomra, hogy
a tavalyi Magyar Kupa futam
után idén újra Miskolcon láthatjuk vendégül a cyclocross
szakág legfontosabb megmérettetésének, az országos bajnokságnak a résztvevőit, vendégeit – fogalmazott a Miskolc
önkormányzatát
képviselő
Kása Tamás, a Miskolci Sportcentrum Kft. projektmened
zsere az esemény január 10-i
sajtótájékoztatóján. – Ez azt bizonyítja, hogy Miskolc a tavalyi
futamon jó házigazdának bizonyult. Bízom benne, hogy ez az
újabb mérföldkő tovább erősíti a képet, hogy Miskolc ideális feltételekkel és felkészült,
tapasztalt
szakemberekkel
tud otthont adni a különböző
sportrendezvényeknek.
Célunk ugyanis, hogy a
borsodi megyeszékhely rendszeres házigazdája legyen különböző sporteseményeknek.
Nagyon fontos, hogy a fiatalok
olyan sportemberekkel talál-

kozhassanak, olyan versenyzőket láthassanak testközelből,
akik példát mutatnak és akiket
érdemes követni. Éppen ezért
elengedhetetlen a miskolci
sportéletet kiszolgáló létesítmények fejlesztése is. Az egyik
ilyen fejlesztendő célterület
az Egyetemváros környezete,
ahol az elmúlt években számos beruházás valósult meg.
Ennek egyik ékköve a nemrégiben felújított Egyetemi Körcsarnok, de ide sorolhatjuk a
Miskolci Atlétikai Centrumot
és a Kemény Dénes Uszodát is.
Az egyetem és a város
együtt gondolkodik a sportban, amelyre a legjobb példa, hogy közösen pályáztunk
az Európai Egyetemi Játékok
2024-es rendezésére, amit el
is nyertünk. Így Debrecennel közösen, Miskolc adhat
otthont a létszámát tekintve
minden idők legnagyobb magyarországi multisport rendezvényének, ahová mintegy

6000 résztvevőt várunk. Mindig örülünk, ha egy sportesemény helyszíne az egyetem,
mert ez lehetőséget jelent számunkra a fejlődésre, garanciát a sikeres rendezésre – zárta
szavait Kása Tamás, megköszönve a miskolci Decathlon
Áruház immár rendszeresnek
tekinthető szerepvállalását is,
a miskolci sportéletben.
Boda Péter, a Miskolci Egyetem üzemeltetési és sportigazgatója elmondta, intézményük

nyitott mindennemű sporteseményre. Számos sportág legnagyobb hazai, sőt európai és
világeseményének is otthont
adtak az elmúlt évtizedekben,
csakúgy, mint az elmúlt néhány
évben. Céljuk kettős: a számos
nívós sportverseny rendezésével párhuzamosan meg szeretnék ismertetni a résztvevőkkel
a várost és a Campust is
A II. Decathlon Borsodcross Cyclocross Országos Baj
nokságot rendező HOTE
Sportegyesület nevében Kalotai
Norbert elnök kiemelte: céljuk
nemcsak egy összetartó, eredményesen versenyző klub létrehozása volt 2018-ban, minőségi
kerékpárversenyeket is kívántak
szervezni a megyében, lehetősé-

get biztosítva a kerékpársport
népszerűsítésére. A Borsodcross hírét már tavaly is magukkal
vitték az ország legjobb cross
bringásai, így a mostani alkalomra kettőzött erővel készül a
csapatuk.
Dovák Dávid, a verseny
főszervezője, aki négy esztendeje maga is eredményesen
műveli ezt a sportot arról szólt,
hogy a cyclocross gyökereit
Franciaországban kell keresni, illetve jellemzően a belgák
egyik nemzeti sportja. Eleinte
az egyhangú, hideg téli edzéseket váltották ki ezzel a műfajjal,
mely hamar önálló spottá vált.
A versenyek rövid, 2,5-3 kilométeres körpályán zajlanak, az
indulók dolgát nemcsak a ne-

héz téli terepviszonyok nehezítik meg, hanem a pályán található akadályok is.
A mintegy 200 kerékpárost
felvonultató országos bajnokságon január 13-án, vasárnap
10:45-től kezdődnek a futamok, a különféle korosztályok
részvételével. A legnépesebb
mezőny – soraiban sok miskolcival – a negyedik rajtban,
13:00-kor kezdi meg a küzdelmet egymással és az elemekkel.
A legjobbak, az elit férfi versenyzők összecsapása 14:00-

kor kezdődik. Miskolcon ott
lesz a rajtnál a két regnáló magyar bajnok, Benkó Barbara és
Búr Zsolt, továbbá legnagyobb
kihívóik, a Belgiumban edződő Vas-testvérek, Kata Blanka
és Balázs, valamint az Alberto
Contador edzőtáborát is megjárt U23-as Szőllősi Ferenc, a
Luxemburgban légióskodó Rózsa Balázs, vagy épp a korábbi
bajnok Fejes Gábor is. A verseny megtekintése díjtalan, a
szervezők minden érdeklődőt
szeretettel várnak!
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Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2019. 01. 12-től 2019. 01. 18-ig

Tisztelt Ügyfeleink!
A korábbi évekhez hasonlóan Miskolc város területén a kidobott fenyőfák begyűjtését 2019. január 7-től végezzük.
Társasházi övezetben a kidobott fenyőfákat szombati
napokon, 2019. január 12-én, 19-én és 26-án szállítjuk
el. A hatékonyabb és gyorsabb munkavégzés érdekében kérjük a lakásszövetkezetek és társasházak képviselőit, hogy a lakótársakkal egy helyre gyűjtsék az
örökzöldeket. Családi házas övezetben a kidobott
fenyőfák begyűjtése január végéig a vegyes
hulladék megszokott gyűjtési napjain folyamatosan történik.
A fenyőfákat oly módon kérjük az edények
mellé kihelyezni, hogy azok a közlekedést, illetve a gyalogos forgalmat ne akadályozzák.
BMH Nonprofit Kft.
Levelezési cím:
3510 Miskolc, Pf. 583.
Telefon: 06 21 3500 111
E-mail:
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Weboldal: www.bmhnonprofit.hu

Zendium fogrém, 75 ml (gyerek, felnőtt) 		
Well Done színfogó kendő, 12 db-os 		
Silan textilöblítő, 1850 ml, 540 Ft/l		
Persil mosópor, 2,8 kg, 571 Ft/kg 		
Tide mosópor, 1,5 kg (színes ruhához), 666 Ft/kg		
Persil mosókapszula, 15 db-os, 60 Ft/db		
Axe izzadásgátló roll, férfi, 50 ml, 6980 Ft/l		
Pur mosogató, 900 ml, 598 Ft/l		
Cif konyhai tisztítószer, pump., 750 ml, 1198 Ft/l
Cif fürdőszobai tisztítószer, pump, 750 ml, 1198 Ft/l
Cif univerzális tiszt., antibakteriális, 750 ml, 1198 Ft/l
Ultra Szavó penész lemosó, pump., 500 ml, 2098 Ft/l
Baby nedves törlőkendő, 70 lapos 		

999 Ft
399 Ft
999 Ft
1599 Ft
999 Ft
899 Ft
349 Ft
539 Ft
899 Ft
899 Ft
899 Ft
1049 Ft
199 Ft

Apróhirdetés
INGATLANIRODÁNK KERES ELADÓ
Miskolcon és környékén lévő lakásokat,
családi házakat teljes körű ügyintézéssel. Szerény sikerdíjért dolgozunk. Értékbecslés, Energetikai Tanúsítvány,
ügyvédi közreműködés. Privát Ingatlaniroda. Tel.: 70/3383-936.
KARATE GÖRÖMBÖLYÖN 2018. 09.
17-től minden hétfőn és csütörtökön
18 órától a Görömbölyi Művelődési
Házban. Négy éves kortól, kezdőket
és haladókat egyaránt várunk. Tel.:
06-20/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgozni
tudó ácsot és korábban ács mellett
dolgozó segédmunkást keresek Miskolc és környékére, nem csak tetőn
végzendő munkákra. Tel.: 06-20/4606775.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók
(műanyag, fa, alumínium), garázskapuk cseréje óriási kedvezménnyel,
teljeskörű
árnyékolástechnikával.
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/3365528, web: www.aluport.hupont.hu,
bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig,
szo: 9–12 óráig.
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25 ÉV UTÁN AZ ADYBAN A SEX ACTION!
Ganxsta Zoli csapata az eredeti felállással érkezik
Nem tapasztalható túlzott aktivitás a Sex Action részéről újbóli összeállásuk óta, de minden évben adnak pár koncertet,
illetve előállnak valami kiadvánnyal. 2015-ben csináltak egy
25 éves bulit a Barba Negrában, amiről CD és DVD is megjelent, 2017-ben kijöttek az új dalokat is tartalmazó Utolsó kör
albummal, 2018-ban a lemezhez kapcsolódó klip is elkészült
(Tekerd jól), valamint az első album remasterizált verziója is
kijött bakeliten.

A csapat január 26-án kezdi az évet Miskolcon, az Ady
művházban. Különleges esemény lesz, két és fél évtized
után tér vissza a zenekar régi
koncerthelyszínére, emellett az
előzenekar is zenei csemegének számít: a NEO egykori gitárosa-énekese, Kőváry Péter
fog bemutatkozni Royal Rebels
nevű formációjával. Mátyás Attila gitárost a Sex Action kezdeti és mai dolgairól faggattuk.

– 1989-ben verbuválódott a
Sex Action társasága, de ’90ben indultatok be igazán. Melyik időpontra készültök a 30
éves megemlékezéssel?
– 1990 márciusában volt az
első koncertünk, ezt az évet tekintjük az indulás évének. Akkor jött ki az első lemezünk is.
2015-ben volt a Barbában a 25
éves ünnepi buli, ebből adódóan 2020-ban lesz a következő
ilyen megmozdulásunk. Ter-

mészetesen akkorra készülünk
majd valamivel, de erről még
korai lenne most beszélnünk.
– Mennyire tekinthető aktívnak a zenekar, hány koncertet
adtok évente?
– Aránylag kevés koncertet
adunk. A tagoknak – főleg Zolinak és Szaszának – sok más
elfoglaltsága van, nehéz egyeztetni az időpontokat. Éves szinten néhány fesztivál és Budapesten egy-két koncert fér bele
a programba. Ez már örömzenélés a részünkről, csak nagyobb fellépéseket vállalunk,
kisebb helyszínekre, klubokba
nem nagyon megyünk. Ritkán
vállalunk vidéki bulit is, csak
olyan meghívásnak teszünk
eleget, ami számunkra is fontos és valamilyen szinten kapcsolódik a múltbéli dolgainkhoz, mint most ez a miskolci
koncert január 26-án.
– Emlékszel, mikor játszhattatok utoljára az Adyban?
– Csak a ’90-es évek lehetett! ’94-től már Action néven
ment a produkció, a klasszikus
Sex Action csak ezt megelőzően léphetett fel ott, tehát én az
1993-at tippelem, magyarul 25
éve!
– Milyen műsorral érkeztek
Miskolcra?
– A gerinc az első három
lemez anyaga, de az újra alakulás óta – 2005 – megjelent,
felvett dalokból is válogatunk
egyet-kettőt, mint az előbb em-

Hirdetés

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, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200,
Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu

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

AZ ÍRÁSOS AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. 02. 01., PÉNTEK, 9.00
Cím

Megnevezés

Alapterület
(m2)

Szobák
száma

Komfortfokozat

Minimálisan
ajánlható
bruttó ár (Ft)

Bánatpénz
(Ft)
335 000

Áfonyás utca 6. 10/1.

lakás

55

2

összkomfortos

6 700 000

Baross Gábor utca 19. als.

lakás

21

1

komfort nélküli

1 100 000

55 000

Csabai kapu 59. alagsor 5.

lakás

39

1

komfortos

6 500 000

325 000

Éder György utca 2. 1/1.

lakás

56

1,5

komfortos

8 400 000

420 000

Görgey Artúr utca 42. B lh. fsz. 1.

lakás

58

1

komfortos

10 200 000

510 000

Jánosi Ferenc utca 4. 1/2.

lakás

42

1,5

komfortos

7 000 000

350 000

Klapka György utca 22. 6/3.

lakás

55

1+2,0,5

összkomfortos

7 200 000

360 000
355 000

Klapka György utca 30. 4/2.

lakás

55

2

összkomfortos

7 100 000

Soltész Nagy Kálmán utca 1. 4/1

lakás

61

1

komfortos

6 200 000

310 000

Szigligeti Ede tér 4. alagsor 1.

lakás

38

1

komfort nélküli

2 000 000

100 000

Szilvás utca 27. 4/1

lakás

55

2

összkomfortos

6 000 000

300 000

Bővebb tájékoztatás:
Miskolc Holding Zrt. Ügyfélszolgálat Miskolc, Széchenyi u. 60.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8-12 és 12.30-15.30, szerda: 8-12 és 12.30-17.30, péntek: 8-12 óra között
Tel.: 70/506-0611; 70/506-0610
e-mail cím: lakashasznositas@miskolcholding.hu
honlap: www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu

legetett Olaj a tűzre dalai vagy
a 2005-ben megjelent Jöhet
bármi lemez. Minden igénynek nem tudunk megfelelni,
így ezt a saját koncepciót követjük.
– Emlékezzünk meg a tavaly elhunyt menedzseretekről,
Nagy Gyuláról is! Mit köszönhettek neki, illetve az utóbbi
időszakban mennyire volt még
részese a produkciónak?
– Nagyon sokat köszönhetünk Gyulának, a kezdeteknél felismerte azt a potenciált,
ami megvolt a zenekarban. A
legendás Fekete Lyukból indultunk mi is a bandával, ahol
ő volt a vezető, teljes mértékben felvállalt, menedzselt
minket. Mikor átalakult a zenekar és Actionként működött, akkor Gyula is visszavo-

nult, majd, mikor 2004-ben
újra összeálltunk, abban és
onnantól megint meghatározó szerepe volt az életünkben. Például a 2004-es Sziget
fellépésünk is neki köszönhető. A betegsége okán egy idő
után már nem tudott velünk
foglalkozni, de mindig jelen
volt. Ahogy minden egyes lemezünkön írtuk, ő a zenekar

örökös és tiszteletbeli tagja
volt és az is marad!
– Mikortól formáltátok tudatosabban a kifelé sugárzott képet, zenei irányvonalat?
– Folyamatosan alakult ez,
de nem feltétlenül volt tudatos – jött belőlünk. Az életmód, a rock ’n roll, a feeling
mind jött magától. Inkább
csak a munkában, a hozzáállásban lettünk tudatosabbak, profibbak. Mikor láttuk
a nagy érdeklődést, próbáltuk
magunkat kordában tartani,
leginkább én voltam ennek a
felelőse. Az életvitel nem mehetett a produkció rovására
egy idő után… Jó, párszor beleszaladtunk egy-két dologba!
Haha! De alapvetően profi zenekarrá váltunk, odafigyeltünk a koncertekre, próbákra, stúdiózásra, hogy minden
rendben menjen. A rock ’n roll
feeling megmaradt, csak kicsit
összeszedettebbek lettünk, relatíve méltóak egy komoly zenekarhoz.
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Miskolci Napló
A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS
FELVÉTELE

Régiségek között

GERALD DURELL
MUNKÁSSÁGÁRA EMLÉKEZTEK

Ha esetleg nem volt elég a karácsonyi ajándékáradat, az újév első
régiségvására kitűnő lehetőséget kínált arra, hogy valami érdekességgel, ritkasággal, lepjük meg magunkat, szeretteinket. Szerencsére múlt vasárnap nem volt túl hideg, nyugodtan korzózhattunk
egyet a portékák között. Most is sok szépség és ritkaság kínálta magát a belvárosban, nem kellett üres kézzel hazatérünk.

Fenyőfák
3

Gerald Durell brit zoológus és író munkássága előtt tisztelegtek január 7-én, születésének emléknapján a Miskolci Állatkert és
Kultúrpark dolgozói valamint az intézmény látogatói. Molnár Attila igazgató úgy fogalmazott: 94 évvel ezelőtt Gerald Durellel
megszületett egy újító szemlélet is. – Az ő szellemisége az élet szeretetére és tiszteletére épült. Minden állat egyformán értékes
volt számára, egy olyan új szemléletet mutatott meg a világnak, ami nagymértékben befolyásolta az állatkertek tevékenységét –
hangoztatta a Miskolci Állatkert és Kultúrpark vezetője. Molnár Attila kiemelte: Durell Noé bárkájának a szerepét szánta a XX.
századi állatkerteknek. A jelenlévők a megemlékezésen megkoszorúzták a világ első Durell-szobrát, amelyet 1998-ban állítottak
fel a Miskolci Állatkertben, a család engedélyével.
FOTÓ: VÉGH CSABA
Halálos tűzesetek
Mérán
és Sárospatakon

Hamar megfogták
a tolvajokat
Lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt folytat büntetőeljárást a Sátoraljahelyi Rendőrkapitányság egy 21 éves füzérkajatai férfival és 16 éves társával szemben, akik január 3-án az
esti órákban behatoltak egy családi házba, s onnan ékszert, különböző műszaki cikkeket, szeszesitalokat és készpénzt tulajdonítottak el. A helyi körzeti megbízottak 24 órán belül megállapították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan
gyanúsítható személyek kilétét, akiket január 5-én elfogtak.
A nyomozás során a rendőrök az eltulajdonított értékeket is
megtalálták és lefoglalták. Ugyancsak lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság egy 61 éves és egy 23 éves helyi férfival szemben, akik január 2-án 21 órakor betörték egy
ároktői közintézmény ajtaját s onnan alkoholt tulajdonítottak
el. A járőrök az egyik elkövetőt a betörés helyszínén, míg társát
a lakcímén fogták el.

FORRÓ NYOMON

Tragédiával végződött egy mérai, családi házban történt tűzeset január 8-án este. Információink szerint egy hetvenkét négyzetméter alapterületű családi ház huszonöt négyzetméteres szobájában, a kéménybe beépített gerenda gyulladt meg, a tűzhöz
az encsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik két vízsugárral
oltották el a lángokat. Az ingatlan átszellőztetése és átvizsgálása során a tűzzel érintett szoba melletti konyhában egy elhunyt
személyt találtak. Holttestre bukkantak a tűzoltók egy leégett
garázsban is, Sárospatak külterületén január 9-ére virradó éjjel.
A körülbelül száz négyzetméter alapterületű épület teljes terjedelmében égett, a tüzet a sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltók
oltották el. Az utómunkálatok során az épületben egy holttestet
találtak.
Nyolcvanéves nőt raboltak ki
A Miskolci Rendőrkapitányság rablás bűntett és más bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat
nyomozást egy 18 éves ongai nővel és 17 éves öccsével szemben. A gyanúsítottak január 7-én 21 óra körül bementek egy ongai családi házba, az ott lakó 80 éves asszonyt bántalmazták, a
földre taszították és értékei átadására szólították fel. A rablók
átkutatták a lakást és készpénzt, valamint arany ékszereket tulajdonítottak el. A bejelentést követően a helyszínre érkező felsőzsolcai körzeti megbízottak két órán belül azonosították és
elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható testvérpárt, akik beismerő vallomást tettek.

Telefonos segítséggel menekült meg a Bükkben eltévedt házaspár
Január 3-án délután egy miskolci
házaspár arról tett
bejelentést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenység-irányítási Központjába, hogy Bánkút
környékén eltévedtek a Bükkben. A 66 éves férfi és 64 éves felesége az ügyeletes személyében egy gyakorlott túrázó segítségét vehette
igénybe. Az adott terepet kitűnően ismerő rendőrnő részletesen kikérdezte a házaspárt kiindulópontjukról, útvonalukról és
ezek alapján határozta meg számukra az útirányt. A folyamatos
kapcsolattartás eredményeként kisvártatva rátaláltak egy „kék”
jelzésű turista útvonalra, ami Bánkútra vezetett. Ekkorra odaértek a járőrök is, akik a közeli fogadóhoz vitték a házaspárt.
További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben
néhány karácsonyra közkedvelt fenyőfa neveit
rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy
levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2019. január 30-án éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe
(3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@
mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket
beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki.

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől csütörtökig, 13-17
óra között.

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

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Néhány kisebb hiba becsúszhat
a számításaiba, de unalmas is lenne, ha minden a terv szerint
alakulna. Ezek a kis feladatok felrázzák, és az is kiderül, ki az a
környezetében, aki ilyenkor sem esik pánikba.

Rák (június 22 - július 22) Komoly célokat tűzött ki maga elé,
és bár tudta, hogy ezeknek a megvalósítása nem lesz gyerekjáték, ilyen komoly kihívásokra nem számított. Viszont ha most
megfutamodik, soha nem éri majd el a céljait.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Megbízik valakiben,
akiről úgy gondolja, rászolgált a bizalmára, és nem is fog csalatkozni. Amikor nehezebb helyzet adódik, ő akkor is ott lesz Ön
mellett, és úgy cselekszik, ahogyan azt elvárja majd tőle.

Bak (december 22 - január 20) Valaki rosszban sántikál,
és bárhogy próbálja is rejtegetni a szándékait, Önnek feltűnik, hogy azok nem tisztességesek. Sokkal óvatosabb lesz vele
szemben, ezúttal érdemes lesz a megérzéseire hallgatni.

Bika (április 21 - május 20) Nem egyszerű megfelelni az elvárásainak, de most valaki olyannal találkozhat, akinek a teljesítményével Ön is elégedett. Lehet, hogy érdemes lenne együtt
dolgozniuk, sok mindent elérhetnének.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Azt hitte, jobban áll
majd mostanra a terveivel, és akár egy kis pihenőideje is marad. Kiderülhet azonban, hogy kissé túlvállalta magát. Év elején
ez nem ritka eset, később biztos megtalálja majd a ritmust.

Skorpió (október 24 - november 22) Amikor azt hitte, végre
közös nevezőre jutott valakivel, olyasmi kerülhet a szeme elé,
ami ennek az ellenkezőjét bizonyítja. Nem lesz majd egyszerű
legyőznie a csalódottságát, de próbáljon uralkodni magán.

Vízöntő (január 21 - február 19) Itt az ideje pontot tenni
egy ügy végére, mert minél tovább húzódik, annál nehezebb
lesz kiszállnia belőle. Új kihívások várják, emlékezzen a múltra,
de arccal már a jövőd felé tekintsen, ott jönnek az új sikerek.

Ikrek (május 21 - június 21) Úgy érzi, mindig akkor billenti ki
valami az egyensúlyából, amikor már éppen megtalálná a helyét a világban. El kell rajta gondolkodnia, tényleg ennyire zavaró ez a dolog, vagy csak túl nagy jelentőséget tulajdonít neki.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Valaki szép szavakat
suttoghat a fülébe, de legyen óvatos, mert előfordulhat, hogy
amikor megkapta, amit szeretett volna, gyorsan tovább is áll.
Észnél kell lennie, ha nem akarja, hogy valaki kihasználja a gyengeségét.

Nyilas (november 23 - december 21) Szoros tempót diktál
magának, ami rendben is van, nagy terveket akar megvalósítani. Figyeljen arra, hogy néha szünetet is tartson, a környezetében valaki csak arra vár, hogy végre rá is legyen egy kis ideje.

Halak (február 20 - március 20) Senkit nem akar megbántani, de attól még nem fog belemenni olyasmibe, ami Önnek
rossz, csak azért, hogy másoknak jó legyen. Úgy érzi, megdolgozott a sikereiért, joga van hozzá, hogy kiélvezze őket.

