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VESZÉLYES KERESZTEZŐDÉSEK
– ÁTFOGÓ VIZSGÁLAT INDULT
Van, aki szerint a jelzőlámpák csak feltartják a forgalmat, más a biztonságos közlekedés zálogának gondolja őket. A legutóbbi villamosbaleset kapcsán ez a kérdés újra előkerült. Abban a kereszteződésben azóta éjjel-nappal működik a lámpa – így döntött Veres Pál polgármester, egyetértésben a rendőrséggel. A veszélyes csomópontok vizsgálatát is elkezdték, az önkormányzat és a
rendőrség közösen jelöli majd ki azokat a helyszíneket, ahol változtatásra van szükség.

Innen nem látható be jól a kereszteződés, ezt mondják a taxisok.
Fotók: Végh Csaba

Éjszaka eddig valóban veszélyes volt autóval az Uitz és a Corvin utca kereszteződése. Prokop
László, a Nonstop Taxi részéről
nagyon jól emlékszik egy 2016os balesetre, nem véletlenül: egy
munkatársa is megsérült, amikor két autó ütközött össze ebben a kereszteződésében. Azt,
hogy itt mostantól éjjel-nappal
lámpa működik, ő is jó döntésnek tartja. Nem ez az egyetlen

kereszteződés Miskolcon, ami
nagyobb figyelmet kíván az autósoktól.
Nem messze innen, a Vörösmarty és a Király utcában szintén nagy a forgalom egész nap,
itt azonban 0-24-ben üzemelnek a lámpák. Ezt alapvetően
jó döntésnek tartják a taxisok.
Abban is teljes az egyetértés
köztük – és ezt több autós is
megerősítette –, hogy az egye-

temi elágazást szerintük át kellene építeni körforgalommá.
Ott is óriási dugók alakulnak
ki csúcsidőszakban. Éjszakára a lámpákat sárgán villogóra
állítják át, ami gyorsítja a közlekedést, emiatt nem panaszkodnak, de azért szerintük ez
egy forgalmi szempontból veszélyes hely.
Prokop László azt mondja,
a Lévay utca és a 3-as főút kereszteződésében is érdemes
lenne elgondolkozni a 24 órás
jelzőlámpán, mert a Soltész
Nagy Kálmán utca felől érkezők nehezen látják be a kereszteződést, ráadásul emelkedőn
kell „ügyeskedniük”, mielőtt
nyugodtan elindulhatnának
az Avas felé. Szintén nagyon
figyelmesnek kell lenni a Macropolisnál, mert a Diósgyőrbe
vezető út és a Kazinczy utca találkozásánál nem működnek a
lámpák éjjel, pedig ez is nehezen belátható kereszteződés.

Lehet ebből körforgalom? Fotó: Juhász Ákos

– Én a Martinkertvárosban
lakom, onnan a város felé több
olyan kereszteződés van, amit
veszélyesnek gondolok - mondja Binda Lívia. – És egyiknél
sincs lámpa. A sínek mellett még
mindig sokan nem tudják, hogy
nem lehet balra kanyarodni a
város felől, és így akarnak eljut-

A régió legnagyobb iparpark portfóliója

Miskolcot vonzó befektetési helyszínként ajánlja a HIPA, a
Nemzeti Befektetési Ügynökség. Az érdeklődők rajtuk keresztül jutnak el minden magyarországi helyszínre, így Miskolcra
is. Az ügynökséggel a város és a Miskolc Holding is folyamatos
kapcsolatban áll.
Miskolcon található a régió
legnagyobb
iparipark-portfóliója, így a város megfelelő iparterületet tud kínálni a
potenciális befektetőknek és
a vállalkozásoknak egyaránt.
Miskolcnak jelenleg két ipari parkja van, amit az önkormányzat cégei által működtet és fejleszt. A Miskolci Ipari
Park és a Déli Ipari Park mellett azonban van még egy nem
önkormányzati tulajdonú, de
a város kínálatát gazdagító, logisztikai profilú Európa Center
is, amelyben többek között irodák és raktárak kapnak helyet.
A kétszáz hektáros
A Miskolci Ipari Park –
amelynek része a Mechatronikai Ipari Park - területe mára
már mintegy 220 hektárra bővült. A mechatronikai park

projektje 2007 augusztusában
kiemelt minősítést nyert az Új
Magyarország Fejlesztési Tervben, így mintegy 1,5 milliárd
forint összértékű fejlesztéssel,
az unió ötvenszázalékos támogatásával valósult meg bővítése. A projekt révén ma 42
hektáron egy kiemelkedő földrajzi és logisztikai adottságokkal rendelkező, összközműves
zöldterület áll a befektetők rendelkezésére. A park saját bekötőútja közvetlenül kapcsolódik a főúthoz, amely mentén
az M30-as autópálya gyorsan
elérhető. Itt kap majd helyet a
2019 februárjában bejelentett
Lufthansa Technik Miskolc
100 millió eurós beruházása:
a csarnok 2021-ben épül fel,
a termelés 2022-ben indul, és
400 szakképzett embert foglalkoztatnak majd.

Miskolci Napló

Délen is van egy park
A Miskolci Déli Ipari Park
megközelítőleg 220 hektáros
területen Miskolc déli határában, az M30-as autópálya bekötőútja mellett található, jó
megközelítési lehetőséggel a
Budapest–Miskolc vasúti fővonal és a 3-as főút között, a betelepült nagyáruházak és más
kereskedelmi
létesítmények
szomszédságában. A park 90
hektáros területe 2014-ben elnyerte a HIPA-tól, a Nemzeti
Befektetési Ügynökségtől “az
Év Befektetőbarát Ipari Parkja” címet. Az Európai Unió és
a magyar állam támogatásával - az úgynevezett TOP-os
fejlesztéseknek köszönhetően
- összesen 3,477 milliárd forint
finanszírozással a park mára
újabb 120 hektárral nőtt, így
már több mint 220 hektáros területtel gazdálkodik.
Egy fontos harmadik
„Több mint egy ipari park”
– így ajánlja a cég az Európa
Center Miskolc Üzleti és Lo-

gisztikai Ipari Parkot. Legutóbbi ütemének építése során egy
több mint 10 ezer négyzetméter területű intermodális logisztikai csarnok épült meg itt,
amelyhez jól hasznosítható a
park iparvágány-hálózata. Így
mára a kiépült logisztikai, irodai kapacitása eléri a 32 ezer
négyzetmétert, de a tervek között szerepel további gyártókapacitások kiépítése is. A Hold
utcában működő központot kereskedelmi üzleteknek, irodaés raktárbérlőknek is ajánlják.
Gazdaságfejlesztés
A már itt működő és a betelepülő cégek is Miskolc gazdasági fejlődését szolgálják, ugyanakkor a meglévő befektetők
megtartása és fejlesztéseik ösztönzése is fontos cél a Miskolc
Holding számára. A Nemzeti
Befektetési Ügynökséggel közösen a város is elsősorban innovatív technológiát megvalósító, magas hozzáadott értéket
képviselő befektetők számára
ajánlja Miskolcot.
NOR

ni a Tiszai felé. A másik pedig a
sportpálya melletti szakasz, ami
azért veszélyes, mert sem a bekanyarodóknak, sem a mögöttük
feltorlódóknak nincs annyi türelmük, hogy kivárják azt a végeláthatatlan sort, ami a szemben lévő sávban keletkezik.
KUJAN ISTVÁN

Felülvizsgálják
Közben elkezdődött egy
átfogó program, amelyben
a város közlekedési szakemberei a fontos csomópontokat – a rendőrséggel
közösen - ilyen szempontból is megvizsgálják. Nagy
László, a városüzemeltetési
és műszaki osztály vezetője
érdeklődésünkre elmondta, felkérték a Miskolci Rendőrkapitányságot, hogy az
általuk elkészített statisztikák alapján közösen jelöljék
meg azokat a kereszteződéseket, ahol szintén változtatásra van szükség. Ez alapján hoznak majd döntést.

MobilON: menetrend mobilon
Új applikációt vezetett be
telefonra az MVK. Az alkalmazás könnyen áttekinthető, modern és felhasználóbarát. Segítségével nemcsak
az aktuális busz- és villamosmenetrendet tekinthetjük át, hanem pontos képet
kaphatunk a forgalmi változásokról is.
Használatával az utasok
pontos, valós idejű képet kapnak a járatokról, azok pozíciójáról, a megállóba érkezés idejéről – feltüntetve, ha
ez eltér a hivatalos menetrendi adatoktól – mondta az
MVK Zrt. üzemgazdálkodási és szolgáltatási igazgatója.
Juhász János felhívta arra a
figyelmet, hogy a jegyértékesítési pontokat térképes felületen láthatjuk, sőt utcaképet
is kapunk egy kattintásra, ha
nem ismernénk a környéket.
– Helyzetünk megadásával
megtudhatjuk azt is, hogy
hol szállhatunk buszra, vil-

lamosra, vagy hol válthatunk
jegyet.
Újdonság, hogy az aktuális forgalmi hírekről is folyamatosan tájékoztat az oldal.
A buszok pontos érkezéséről eddig is kérhettünk információt normál díjas sms
küldésével. Ez a szolgáltatás
megmarad, de most már az
applikációban is megadhatjuk a megálló kódját. Így nem
kell azért fizetnünk, hogy
megtudjuk, mikorra várható
a jármű érkezése.
A háromnyelvű applikációban további fejlesztési lehetőségek is vannak: amint
üzembe állnak, a jegyautomaták helyét feltünteti majd
az alkalmazás, és hamarosan
mobiljegyet is vásárolhatunk
a segítségével.
A valós idejű menetrendi alkalmazást a megszokott
online „piacokon”, tehát a
Google Play, illetve az iStore
áruházakban lehet keresni,
az app ingyenes.
K. I.
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Létre kell hozni a Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc-Szolnok
tengelyű észak-magyarországi gazdasági övezetet, amely képes bekapcsolni a gazdaság, az oktatás, a kultúra, a turisztika és a sport területén megvalósuló fejlődésbe a határon túli
területeket és azok lakosságát is - mondta Palkovics László
innovációs és technológiai miniszter. Az erről szóló megállapodást hétfőn írták alá az érintett megyei jogú városok polgármesterei – köztük Miskolc képviseletében Veres Pál polgármester – az Innovációs és Technológiai Minisztériumban.
A négy megyére – Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár, BorsodAbaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok –, valamint a
határon túli területekre kiter-

jedő együttműködés abból a
szempontból is jelentős, hogy
hamarosan elkezdődik az új
európai uniós támogatási rendszer kialakítása, ahol mostan-

Megállapodtak a Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc-Szolnok tengelyű észak-magyarországi gazdasági
övezet létrehozásáról. Fotók: Mocsári László

tól valóban közös gondolkodás
kezdődhet.
– Ezzel az együttműködéssel
ez a régió is gyorsabb fejlődésnek
indul – mondta Miskolc polgármestere. – Ezek a közös fejlesztési programok meghatározzák
az elkövetkező tíz év gazdasági,
kulturális, infrastrukturális fejlesztéseit. Elképzeléseink szerint
hamarosan létrejönnek azok
a munkacsoportok, amelyek
konkrét lépéseket fogalmaznak
meg. Ebben a munkában számítunk természetesen a felsőoktatási intézményeben, a szakképzőkben dolgozókra, többek
között a szociális és egészségügyi területen munkálkodókra

és természetesen a városok és a
megyék vezetőire. Azt reméljük,
hogy ez az összehangolt együttműködés alapot biztosít arra,
hogy ez a régió végre száz év magány után – ahogyan államtitkár-helyettes asszony fogalmazott – kilép ebből a szerepből, és
fejlődésnek indulhat.
Horváth Zita, az ITM felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a négy
megye rendszerszintű fejlesztésére van szükség. – Elkészült a stratégia a térség felemelkedéséhez,
ami a meglévő város- és térségfejlesztési projektekre épül, és amit
a kormány is elfogadott, vagyis
kezdődhet a közös munka.

– Egyedi, Északkelet-Magyarország nemzeti, gazdasági
és kulturális övezeteire irányuló komplex fejlesztési megoldásokra van szükség – hangsúlyozta Palkovics László. A térség
koncentrált felkarolása nemcsak
a megyeközpontok, hanem az
övezet egyéb településeinek fejlődésére és az egész vidékre pozitív hatást fog gyakorolni. Kiemelte: a cél a gazdasági övezet
népességmegtartó erejének növelése. Minden adott ahhoz,
hogy sikeres, mindenki számára
előnyös együttműködés alakuljon ki a térség települései, gazdasági szereplői és lakosai között fűzte hozzá.

2010 után újra az elsők között – Vonzó európai befektetői célpont Miskolc
Az ötödik legvonzóbb európai befektetői célpont lett
Miskolc a kisvárosok között
a Financial Times rangsorában. Ez a negyedik ilyen elismerése a városnak: 2008ban már kaptunk ilyet,
2010-ben pedig kettőt is.
Tíz évvel ezelőtt pedig két
másik kategóriában is negyedik lett Miskolc, úgy, hogy
akkor még ilyen elismerésben nem részesült más magyar város. A brit gazdasági
és pénzügyi napilap összesítésében most Reykjavik az
első ebben a rangsorban, míg
Debrecen a második, Miskolc
pedig ötödik helyen áll.
– Ez mindenképpen fontos
visszajelzés, hiszen a Financial Times a világ egyik legrangosabb napilapja, és az ő
értékelésük szerint a kisvárosi kategóriában az ötödik legvonzóbb befektetési célpont
lett Miskolc a közvetlen külföldi tőkebefektetés tekintetében 2020-21-re vonatkozóan – mondja a díj kapcsán a
Miskolc Holding Zrt. gazdaságfejlesztési és ingatlangazdálkodási igazgatósága nevében Halmai Gyula.
Újra visszakerültünk a
gazdasági térképre
– Most Debrecen lett a második, tudjuk, hogy ennek mi
a háttere, de mindenképpen
azt mutatja ez az elismerés,
hogy Miskolc olyan értékekkel rendelkezik, amelyek a be-

vetlen hozadéka van, például
a müncheni ingatlanfejlesztési expóra, amelyen szintén a
Nemzeti Befektetési Ügynökség közös standján kaphatunk
helyet.

Fotó: Lengyel Adrián

fektetők számára vonzók. Így
egy évtized után ismét vis�szakerültünk a gazdasági térképre, hiszen azt tudni kell,
ez a 4. Financial Times díja
Miskolcnak. 2010 előtt már
három ilyen elismerésben

részesült a város: 2008-ban
kaptunk egy ilyet és 2010-ben
kettőt is, abban az évben pedig még két kategóriában negyedikek lettünk, úgy, hogy
akkor még nem volt előttünk
más magyar város elismerve.

A vonzó európai befektetési célpont kisváros-kategória rangsora, a Financial Times összesítésében
1.Reykjavik (Izland)
2.Debrecen (Magyarország)
3.Derby (Egyesült Királyság)
4.Kaunas (Litvánia)
5.Miskolc (Magyarország)
6.Nis (Szerbia)
7.Braga (Potrugália)
8.Cork (Írország)
9.Nicosia (Ciprus)
10.Reading (Egyesült Királyság)

Cannes helyett München
– Örülünk, hogy ezt a díjat megnyertük. Mint minden
díjjal, ezzel is járnak protokolláris események: Cannes-ban,
egy ingatlanfejlesztési kiállítást és vásárt rendeznek, ahol
a díjazottaknak lehetőségük
van fogadáson részt venni.
Miskolc a Nemzeti Befektetési Ügynökség közös standján
a korábbi években megjelent;
a város nemzetközi térképre
történő felkerülése egy ilyen
magas presztízsű világkiállításon e támogatás nélkül nem
történhetett volna meg. A
cégcsoport és a városvezetés
azonban úgy döntött, miután
ez több milliós utazási költséggel járna, és mivel a can-

nes-i vásár Miskolcnak nem
az elsődleges célterülete vagy
piaca, ezt az összeget hasznosabb dologra szeretnénk költeni. Úgy ítéltük meg, hogy
most az ideérkező befektetőkkel kell foglalkoznunk,
illetve ha szükséges, olyan
helyszínekre, vásárokra kell
elmennünk, ahol ennek köz– Ez a rangsor is mutatja,
hogy az elmúlt kilenc év gazdaságfejlesztési politikája sikeres volt, Miskolc versenyképes befektetői célpont európai
mércével mérve is – nyilatkozta a hír kapcsán Alakszai
Zoltán, a Fidesz frakcióvezetője. Aki szerint Miskolc

Kelet és Nyugat is
érdeklődik
– A Nemzeti Befektetési
Ügynökség áldozatos munkájának köszönhetően folyamatos a befektetői érdeklődés, illetve azokkal a
vállalkozásokkal is napi kapcsolatban állunk, amik már
korábban Miskolcon telepedtek le. Gondolok itt – a
teljesség igénye nélkül – a
Bosch-csoportra vagy a Joyson Safety Systemsre, amely
például megduplázza a termelését, vagyis ez felér egy
másik, új befektetővel, ha úgy
tetszik. Természetesen az ittlévő vállalkozások munkáját
is folyamatosan segítenünk
kell. Emellett pedig továbbra
is tárgyalunk olyan gazdasági
partnerekkel, amik reményeink szerint terülteket vásárolnak, és fejlesztéseket indítanak Miskolcon.
gazdasági helyzete stabil,
versenyképes. Ezért nem ért
egyet a mostani városvezetés
azon kijelentésével, miszerint
óriási hiánnyal adták át a város kasszáját. Hangsúlyozta,
elvárja a jelenlegi városvezetéstől, hogy ne térjenek le az
általuk kijelölt útról.
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Gazdaságfejlesztési lehetőségek
sokféle találkozóval

A LEGJOBB
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Mozgalmas volt a hét a miskolci városházán, több nagykövet is vendége volt Miskolc
polgármesterének. Veres Pál
a Holding tagvállalatainak
új vezetőivel is találkozott.
Márciusban több új vezető
kezdte meg a munkát a holding
cégeinek az élén. A megbeszélésen részt vett mások mellett Dukai Zoltán, a Miskolc Holding
vezérigazgatója, igazgatósági tagok, illetve tagvállalati vezetők.
A vidéki városok közül elsőként Miskolcra látogatott el a
kanadai nagykövet hét közepén.
Caroline Charette magyarországi missziójának egyik fő célja a
Kanada és az Európai Unió által megkötött átfogó gazdasági
és kereskedelmi megállapodás
erősítse, ezen túlmenően pedig feladatának tekinti a kis- és
középvállalatok bevonását is az
együttműködési folyamatokba.
Veres Pál erre úgy reagált, hogy
mindez kiválóan illeszkedik a

Kollárné Molnár Ildikó, Hernádiné dr. Bónis Tímea, Batta
Krisztina és Süvegesné Zovát Csilla

Szaúd-Arábia, Algéria, és Egyiptom nagyköveteit fogadta Miskolc polgármestere. Fotó: Juhász Ákos

város terveihez, hiszen az egyik
fő cél a 100-300 főt alkalmazó
cégek idecsábítása, illetve annak elérése, hogy minél többféle vállalkozás telepedjen le a
miskolci ipari parkokban, és így
bármilyen ökonómiai környezetben stabil maradjon a város
gazdasága. Elhangzott, hogy a

nagykövetség idén is szeretné
támogatni a CineFest Miskolci
Nemzetközi Filmfesztivált.
A kapcsolatok erősítéséről és
gazdaságfejlesztési lehetőségekről is egyeztetett a polgármester
– szintén a héten - Mohammed
Almatrafival,
Szaúd-Arábia
nagykövetével, az Arab Nagy-

követek Tanácsának Elnökével,
Ashraf Mohieldin Elmoafival,
Egyiptom, és Ali Mokranival,
Algéria nagykövetével.
Veres Pál a megbeszélésen
szólt arról, hogy a gazdaságfejlesztés mellett nagy lehetőség
rejlik Miskolc számára a turizmusban is.

BIZTONSÁGOSABB LESZ A HIDEG SOR
Jelzőlámpás irányítás mellett, szakaszosan, félpályás
útlezárásra számíthatnak
az autósok a Hideg soron
folytatódó útfelújítás miatt
március 16-ától, hétfőtől.
A Hideg sor felső szakaszán
kezdődnek a munkálatok, az
Avas felőli oldalról a szembejövő forgalmi sávba terelik

az autósokat 250 méter hos�szan. Novemberben a MIVÍZ munkatársai elvégezték
az előkészítési munkálatokat,
most a tavasz beköszöntével
kezdődhet az út felújítása. Így
a 810 méteres útszakasz szerkezetileg biztonságosabbá válik, kiszélesítik, megoldódik
majd a gyalogosforgalom és
az esővíz elvezetése is.

Az első robbantás

tében számos lakóépület volt.
A Tiszti klubbal szemközti
ház erkélyéről Vadas Zsuzsa
fotóriporterrel
örökítettük
meg a ritka látványt. A tompa puffanások, az elnyújtott
morajlások után órákig fekete
porköd telepedett a környékre.
Még az ünnepi pezsgőspoharakba is jutott belőle.
Egyébként a környék mindig is a szívem csücske volt,
a Kossuth utcán át nyolc évig
koptattam az aszfaltot az iskolába menet, jövet. Ezért
magamban is meggyászoltam
azt a sarokházat, ahol arra
ballagva beláthattam a széles üvegablakokon át a szerény vidéki vendéglőre hajazó
sörözőbe, a Béke étteremmé
avanzsált Székelykertbe. Estefelé már korán kihallatszott
a cigányzenészek hangolása.
Ez volt a legpuritánabb, hűs,
boltíves kistermeivel a leghangulatosabb szórakozóhely

Az ügyfélszolgálatok első
rangadóját a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége hirdette meg. A verseny célja az ügyfélszolgálati
szakma értékeinek és az alkalmazott jó gyakorlatoknak a
bemutatása volt, ezáltal pedig
az ügyfelek magasabb szintű
kiszolgálása. A február végén
megrendezett megmérettetésen kilenc távhőszolgáltató
több mint harminc ügyfélszolgálati munkatársa vett részt.
A MIHŐ Kft. csapatát Batta Krisztina és Hernádiné dr.
Bónis Tímea képviselte. A felkészítésben nagy érdeme volt
Süvegesné Zovát Csilla értéke-

sítési és Kollárné Molnár Ildikó ügyfélszolgálati vezetőnek.
– A megmérettetés két
részből állt. A gyakorlati feladatban egy szituációt kellett
megoldania az ügyintézőnek.
Az ügyfélkiszolgálás során
szakmai előírásoknak, vonatkozó jogszabályoknak, a fogyasztóvédelmi előírásoknak
kellett megfelelni. A szituációs
feladatot a rendezvényen részt
vevők előtt értékelték a zsűri
tagjai – tudtuk meg Kollárné
Molnár Ildikó ügyfélszolgálati
vezetőtől. Az elméleti verseny
pedig két részből – egy tesztből és levélírásból állt.
A MIHŐ ügyfélszolgálatának csapata a rangadón
első helyezést ért el, ezzel elnyerte a Legjobb Ügyfélszolgálat díját. A Legjobb Levél
díja kategóriában szintén a
MIHŐ Kft. csapata győzött.
Az eredmények birtokában
a jövő évi ügyfélszolgálatok
rangadóját a MIHŐ rendezheti meg.

Épül a kerékpárút, zöldebben

Jegyzet

Eltűnt a Miskolc melletti
volt ércelőkészítő nagy kéménye. Felrobbantották.
Akik látták, azt mondják,
méltóságteljesen adta meg
magát, hatalmas porfelhőbe
burkolózva.
Erről jutott eszembe, hogy
1970 őszén láttam először
ilyen bontási technológiát. Amikor híre ment, hogy
a Kossuth utca és a Széchenyi utca sarkán álló robusztus épületet a levegőbe röpítik,
összebarátkoztam a Borsodi
Szénbányák robbantóbrigádjával. Nyomon követtem –
mindenre kíváncsi firkászként
–, hogy miként tervezik meg
az épület aláaknázását, hová,
mennyi paxitot tesznek. Velük
jártam át a középkori hangulatot árasztó házat a pincétől
a padlásig. Találtam is egy
amolyan „itt repül a kismadár” típusú kendős fotómasinát. Állítólag itt volt a város
első képíró műhelye. Komputer híján, kockás papíron és a
szabadban modellezték le a
falak dőlésirányát. Hihetetlen
bátorság és szakértelem kellett a tervezéshez és a kivitelezéshez, hiszen a környeze-

A MIHŐ csapata első helyezést ért el az Ügyfélszolgálatok I. rangadóján,
ezzel elnyerte a Legjobb
Ügyfélszolgálat díját. A
Legjobb Levél díja kategóriában szintén a miskolciak voltak a legsikeresebbek.

A Szentpéteri kapu teljes
hosszán még az idén elkészül a Katalin utcát és a
Mechatronikai Ipari Parkot
összekötő új kerékpárút.

Miskolcon. Innentől engedtessék meg, fejből nosztalgiázom.
Akkoriban merült fel először, hogy egy hatalmas lakóés üzletház épüljön a helyére.
A régi képen merengve igazuk
lehetett azoknak, akik eldöntötték, ezt a házat csak robbantással lehet eltakarítani.
Ám hogy kinek és miért állt
az útjába a szemközti Rákóczi-házhoz hajazó épület, az
számomra máig is rejtély.
A lényeg, hogy rekordgyorsasággal eldózerolták, körbekerítették a grundot. Majd a
város szégyeneként ez a deszkapalánk több mint egy évtizedig csúfította belvárost. Ez
valami helyi átok.
A Pátria-ház magas épület,
1982-ben készült el. Lift nélkül.
Hogy elsőre miért spórolták
ki belőle, az legyen egy másik
történet.
SZÁNTÓ ISTVÁN

A kerékpárral közlekedők
igényeit teljesíti a város azzal,
hogy a Bosch-ipartelep és a
belváros között, a Katalin utcával bezárólag, kerékpárutat
alakít ki. Ez részben kerékpárosnyom-felfestéssel, részben forgalomtól elválasztott
új gyalog- és kerékpárút építésével valósul meg. Ilyen új
kerékpárút épül a Huba utcától a város határáig.
A kerékpáros nyom kialakítása és az ezekhez kapcsolódó fejlesztések még 2018-ban
elkészültek a Bacsinszky utca
– Bogáncs utca, az Erzsébet
királyné útja – Harsányi út, illetve a Lavotta utca – Déli utca
közötti részen, valamint a Repülőtéri út egyes szakaszain.
– Nagyon rossz örökségként tekintünk arra, hogy
erről a projektről az előző
városvezetés nem egyeztetett érdemben a kerékpáros
szervezetekkel, civil-, illetve
zöld szervezetekkel. Viszont
ahogy megörököltük ezt a
projektet, úgy láttuk, hogy

semmilyen mozgásterünk
nincsen a nyomvonal megváltoztatása
tekintetében,
nem tudtunk fákat megmenteni – nyilatkozta Szopkó Tibor, a Velünk a Város önkormányzati képviselője.
A Szentpéteri kapuban futó
szakasz munkái március elején kezdődnek, első fázisként a
nyomvonal kitűzésével, illetve
ennek környezetében lévő fák
kivágásával. Ezen fák 90 százaléka a Szentpéteri kapui temető előtti szakaszon található.
Szakértők megállapították, a
fák részben elszáradtak, elhaltak, részben tájidegen fajták.
– Miskolc elkötelezetten
környezetbarát, ezért az új

kerékpárút mentén és annak
környezetében a kivágandó
növények mintegy háromszorosát ülteti el az önkormányzat. Ez már a fakivágással egy
időben megkezdődik. Várostűrő, többször iskolázott,
2-2,5 méter magas fajtákat
ültetnek a területen. A fákon
kívül pedig 110 cserje, bokor
teszi majd szebbé, zöldebbé a
Szentpéteri kapu városrészt.
A teljes beruházás százszázalékos támogatással, az Európai Unió és a Magyar Állam
hozzájárulásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg. A támogatás összege
bruttó 485 millió forint.
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Rózsa és Ibolya a színházban
Mostantól egy mesebalettet
is megnézhetünk a Miskolci
Nemzeti Színház színes kínálatában. A Miskolci Balett
Arany János művét, a Rózsa
és Ibolyát vitte színpadra.
A Rózsa és Ibolya koreográfusa ezúttal Fűzi Attila
táncművész. – Többször elolvastam a művet, közben már
láttam magam előtt, hogy mi
hogyan nézne ki a színpadon,
és Kozma Attilával végül úgy
döntöttünk, hogy ezt a történetet meg tudjuk úgy valósítani, hogy igazán „varázslatos”
legyen a gyerekek számára –
meséli Fűzi Attila. A Miskolci
Balett táncművészei ezúttal is
megmutatják színészi tudásukat, hiszen a történet néhány
részletét ők maguk mesélik
Görög László Jászai-díjas színművész narrációjával kiegészülve. – Néhány karakterre
nagyobb hangsúlyt fektettünk,
ilyen Ibolya és a mostohája.
Arany művében néhány szereplő rövid ideig van csupán
jelen, a táncelőadásban viszont
mégis nagyobb teret adtunk
nekik, mert pont jól illeszkednek az adott jelenethez.

Fotó: Mocsári László

A népzene meghatározó része az előadásnak, és ahogy
a zenében, úgy a táncban is
többféle stílus mutatkozik
meg: egyebek mellett klasszikus balett- és néptáncelemek
is láthatók. – Számomra ez a
mese megmutatja, hogy akármilyen akadály gördül két szerelmes elé, akik igazán szeretik egymást, azon túl tudnak
lendülni, és mindent megtesznek, hogy együtt lehessenek –
hangsúlyozza a koreográfus.
Kozma Attila rendezőként
és dramaturgként vett részt
a munkában, ő kérte fel Fűzi
Attilát, hogy készítse el ezt a
táncprodukciót. – Már a János
vitéz is egy összetett színházi

előadás volt, és most is ezen a
vonalon mentünk tovább Attilával, mindenképp a klasszikus magyar mesékben gondolkoztunk. A játékosság mellett
a táncra ráerősítettünk, hiszen
nem titkolt célunk, hogy a gyerekeket neveljük, megmutassuk
nekik, hogy a tánc egy szórakoztatóműfaj – mondja a Miskolci Balett művészeti vezetője.
Zeneileg rendkívül sokszínű a
darab. Cser Ádám szimfóniáitól
kezdve Varga-Andrási Gábor
zenéjén át mindenféle stílussal
találkozhatnak majd a nézők. –
A magyar népzenét szeretnénk
megismertetni a fiatalokkal, a
meséhez is tökéletesen illik ez a
zenei világ.

Vasgyári nosztalgia –
makettépítés a Kós-házban
A valamikori Diósgyőri
Kohászat pontosan két és
fél évszázaddal ezelőtti alapítására emlékezve 2020ban számos rendezvény
várható Miskolcon a városi
önkormányzat támogatásával. Ennek a rendezvénysorozatnak egyik fontos eleme annak a - civilek által
megmentett - terepasztalnak a felújítása és későbbi
bemutatása, amely a kohászat 1868-ban létrehozott,
teljes vasgyári gyártelepét
ábrázolja.
Tekintettel arra, hogy az
egykori diósgyőri kohászat
épületállománya nagy részben kihasználatlan, vagy el
is bontották már, a gyárterület működésének megértéséhez minden forrás – akár
egy makett is – fontos adalékul szolgálhat. Az egykor
az igazgatóság dísztermében
elhelyezett modell az elmúlt
évtizedek
viszontagságai
nyomán mára erősen sérült,
ezért azt a Kohászati Gyűj-

temény a volt gyári dolgozók visszaemlékezései alapján kívánja helyreállítani. A
terepasztalt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Építész
Kamara fogadta be, és ad
lehetőséget arra, hogy megújuljon.
2020. március 9-én délelőtt 9 órától három kohómérnök vállalkozik arra,
hogy az emlékeik és ismereteik alapján segítsék a pontos
munkát. Ketten a valamikori kohászat igazgatói voltak:
Nyitray Dániel, az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület diósgyőri
csoportjának elnöke és Sipos
István, az Északkelet-Magyarország Ipartörténetének
Ápolásáért Alapítvány kuratóriumának elnöke, harmadikként Harcsik Béla, a
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati
Gyűjteményének muzeológus-intézményvezetője. A
rendezvény nyitott, helyet
és lehetőséget biztosít volt
dolgozóknak, kutatóknak,

Fotó: Parai Roland

hogy emlékeikkel, archív
fotóikkal segítsék az együtt
gondolkodást. A szervezők
tehát várják mindazok jelentkezését, akik szívesen
részt vennének ebben, és bekapcsolódnának a közös és
hasznosítható ipartörténeti
nosztalgiázásba.
Az érdeklődők előzetes
jelentkezését a tothviktor@
vasgyar.hu
e-mail-címen
várják, illetve a Facebookon
a „Diósgyőri sínek” nevű oldalon.

Hirdetés

DiningCity Országos Étteremhét a megújult Öreg Miskolcz Étteremben!
Új résztvevőként találkozhatnak velünk az Étterem Hetén március 6. és 15. között, ahol több mint
150 étterem mutatja meg elképzelését a gasztronómiáról.
Vendégeink a felsorolt fogásokból a helyszínen kedvük szerint válogathatják össze a 3 fogásos ebédvagy vacsora-összeállítást.

Asztalfoglalás kizárólag online: www.etteremhet.hu. További információ +36 30 337 7159

s menünk 4900

Ft-ért!
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A LÉGIMENTÉSÉRT BÁLOZTAK
A miskolci légimentők bázisának fejlesztéséért báloztak
a hétvégén. Az országban
először Miskolcon rendezett
ilyen jótékonysági programot a Magyarországi Légimentésért Alapítvány.
Több mint nyolcvanan vettek belépőjegyet, ezzel is segítve az életmentőket. Ezt a
tevékenységet Miskolc önkormányzata is támogatja. Varga
Andrea alpolgármester szerint

úgy kell kialakítani azt a környezetet, amiben a légimentők
dolgoznak, hogy tudásuk legjavát adhassák. – Azt szeretnénk, hogy az alapítvány támogatásával minél több olyan
szolgáltatást tudjunk biztosítani a légimentőknek, ami az
ő helyzetükön is javít. Hiszen
ezzel olyan segítséghez jutunk,
ami a biztonságunkat szolgálja,
és gyakran az életünket menti meg – hangsúlyozta Varga
Andrea. Fotók: Juhász Ákos

PILLANATOK A RÉGISÉGVÁSÁRRÓL
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Nőknek, nőnapon is
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BOLDOG NŐNAPOT!

„A lányok, nők – nem tudtam, mi lehet, de titkuk
volt.” – írja Szabó Lőrinc.
Nőnapon mi ezzel az ös�szeállítással köszöntjük a
miskolci nőket. Köszönjük,
hogy vannak, hogy barátságuk, kollegalitásuk, anyaságuk, nagymamaságuk
színeket hoz az életünkbe,
hogy igazgatják a családot,
hogy igyekeznek a munkába és a tanulásba is mindent
beleadni, hogy átadják tapasztalataikat a következő
generációnak, akik éppen
felfedezik, mekkora csoda
nőnek lenni.
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Kovács-Kóródi Tímea, Mag Dóra, Spilman Nóra a miskolci lányokkal (Kutas László: Miskolci lányok, 2006.) Fotók: Végh Csaba

Kovács-Kóródi Tímea, a
Miskolc Televízió szerkesztő-
riportere, műsorvezetője.
„Ami
másnak csak egy
szobor, az nekem
a felhőtlen gyerekkor bronzba öntve. Kiskoromban
ő volt a játszóterünk. Egy hosszú
nap után a nyakába ülve máris
szebb volt a világ.”
(Andreas Papachristos: Női akt,
az 1980-as évek
eleje)

Spilman Nóra,
a Miskolc Televízió szerkesztő-riportere, műsorvezetője. „Körülbelül
két évvel ezelőtt
találtam rá igazán önmagamra.
Akkor kezdődött
a saját műsorom
a Miskolc Televízióban. A Testközelből egy kísérletnek indult, ma
már minden túlzás nélkül mondhatom, hogy eggyé
váltunk.” (Sóváry
János: Női alak
1935.)

Mag Dóra, a
Miskolc Televízió
új arca. Híradóműsorvezetőként
is sokszor láthatjuk mostantól. „A
Miskolci Nemzeti
Színház sokféle élményem színhelye.
Ide jártam gyerek
szín ész-palánt a
ként Fandl Ferenc
műhelyébe, és első
webes tudósításaim egyike is ehhez
a helyszínhez kötődik. Még emlékszem, mennyire izgultam…” (Schaár
Erzsébet: Déryné
1965.)

Jótékonysági divatbemutató árveréssel
Van kiút – ezt hirdették a divatbemutató modelljei, akik
egytől egyig mind küzdöttek
már a mellrákkal. Az árveréssel és a jótékonysággal
egybekötött, látványos program célja, hogy felhívják a
figyelmet, mennyire fontos a
daganat korai felismerése.
Mintegy húsz lány és asszony
jelentkezett, hogy ruhákat mutasson be, ezzel vállalva azt is,
hogy felfedik a nyilvánosság
előtt: őket már megérintette a halál szele. A programot
a Mellrákinfo Egyesület és az

Egy Jó Dolog Egyesület szervezte meg. Varga Andrea méltatta a két szervezetet. – Napjainkban különösen fontos a
pozitív életszemlélet, hogy a
nehezebb helyzetekben is találjon motivációt az ember.
Az önkormányzatnak kiemelt
fontosságú a civilszervezetek
támogatása. A nőnap pedig
nemcsak a hölgyek köszöntéséről kell hogy szóljon, hanem
a figyelemfelhívásról is. Bízom
abban, hogy a mai nap erőt ad
testi-lelki megújulásunkhoz –
mondta az alpolgármester. A
városháza dísztermében meg-

Már nyílnak
a hóvirágok

Fotó: M-Kiss Judit

Azok a hölgyek, akiket 2005 előtt is megünnepeltek
nőnapon, még kaphattak a tavasz fehér hírnökeiből ös�szeállított csokrot. A hóvirág ma már védett növény, a
belőle készült csokor pedig a legdrágábbak közül való,
szálanként tízezer forintot is fizethetünk érte.

tartott rendezvényen licitálni
is lehetett a bemutatott darabokra. A jótékony program bevételét az Egy Jó Dolog Egyesület képzésekre és fiatalok
felvilágosítására fordítja majd.
Karsza Péterné Szalánczi Beáta azt mondja, bármelyikünk
megbetegedhet. A Mellrákinfo Egyesület önkéntese szerint
ugyanakkor nagyon fontos a
korai felismerés, ez pedig elsődlegesen önvizsgálattal érhető el. – Én 2015 novemberében
találtam egy csomót a mellemben. Ekkor még csak negyven
voltam, tehát koromnál fog-

va mammográfiai vizsgálatra nem hívtak be. Nem tudom
elmondani, mit éreztem akkor,
mikor megállapította az orvos,
hogy ez bizony rák. Az, hogy
megijedtem, gyenge kifejezés
a bennem dúló folyamatokra:
halálfélelmem volt, és elfogott
a pánik. Csak egy hónapon át
tartott a bizonytalanság, mert
szerencsére december végén
megműtöttek. Ezzel még nem
ért véget a félelem, egy nyugodt
életszakasz azonban igen. 2016tól betegségtudattal folytattam
a mindennapjaimat. Ez viheti
rossz és jó irányba is az embert,

Fotó: Végh Csaba

én ez utóbbit tapasztaltam meg
magamon, azóta ugyanis odafigyelek a testemre-lelkemre,
és segítek másokat – mondta a

divatbemutató egyik szervezője, aki szerint a sorstársi közösségből mindenki meríthet erőt.
RÉPÁSSY OLÍVIA
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Miskolci Napló
Factory Aréna Miskolc, Ó-Gyár tér 1.
1-es kapu autóval Kiss Ernő u. 25.
kontakt: miskolciszatocs@gmail.com

BELÉPÉS/ÁRUSÍTÁS ING

YENES

355-0/2020

398-1/2020

Kerékpárs

272-3/2020

Mozgáskorlátozott személy mellé gondozónőt keresünk bentlakással, kéthetes váltással. Érdeklődni lehet: 06-20/ 2133-467.
Szívesen vigyáznál szabadidőben kisgyermekekre? Érdekel az önkéntesség? Keress
bátran! +36-30/386-5885, miskolciotthonsegitunk@gmail.com.
Miskolcon aszfaltozott út mellett 1,04 ha
kékfrankos-zweigelt gondozott szőlőültetvény eladó. Ár: 2,8 M Ft, Tel.: 20/565-9200.
„Építő- és anyagmozgató gép kezelője, Targoncavezető (OKJ 32 582 02, Nyt.sz.:
E-000683/2014/A001)" OKJ tanfolyam indul miskolci helyszínen 2020. március 17-től
délutáni oktatással a Dekra Akademie Kft.
szervezésében. Érdeklődni: 30/768-1234,
30/452-6465.
Szeretnél önkéntes munkát végezni egy
kisgyermekes családokat segítő szervezetnél? Hívj bátran! +36-70/ 521-0913, miskolciotthonsegitunk@gmail.com.
Refit Abroncs Kft. felsőzsolcai telephelyére keres férfi munkatársat, betanított gumiabroncsszerelői munkakörbe. Magas kereseti lehetőség (300 ezer Ft/hó). Fényképes
önéletrajzokat a beresgumi@beresgumi.hu
e-mail címünkre várjuk.

ÉTKEZŐK, SZEKRÉNYSOROK, KONYHASZEKRÉNYEK, IRODABÚTOROK,
ÜLŐGARNITÚRÁK, ÁGYAK, KOMÓDOK, KISBÚTOROK KAPHATÓK.
3D KONYHATERVEZÉS! WWW.FONODABUTOR.HU
https://www.facebook.com/Fonoda-bútor-422810384721659/

ÁLLÁSHIRDETÉS

385-0/2020

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet felvételt hirdet

AZONNALI KEZDÉSSEL KERESÜNK

OPERÁTOR
TARGONCAVEZETŐ
ÁTCSOMAGOLÓ
KISZÁLLÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ

BIZTONSÁGIÉS KÖRLETFELÜGYELŐ

hivatásos (tiszthelyettesi) beosztás betöltésére.

Amit kínálunk:

ü 8 általános vagy
ü középfokú végzettség
ü többműszak vállalása

ü versenyképes fizetés
ü műszakpótlék
ü cafeteria + bónusz
ü ingyenes buszok

HÍJVON MINKET MOST!
+36 46 320 283

e-mailen: miskolc.uk@bv.gov.hu
levélben: B
 orsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet
3525 Miskolc, Fazekas u. 4.

343-0/2020

3530 Miskolc, Mindszent tér 3., miskolc@pannonjob.hu

394-0/2020

Elvárások:

369-0/2020

Amennyiben rendelkezik állami középfokú
iskolai végzettséggel,
betöltötte 18. életévét,
és büntetlen előéletű
magyar állampolgár,
várjuk fényképes önéletrajzát:

MUNKATÁRSAKAT

378-2/2020

ÓRIÁSI bemutatókészlet HELYBEN!

348-0/2020

338-0/2020 372-0/2020

390-0/2020

Apróhirdetés

00 -14:00
03. 14.l a9:
2020. zer
alatt
viz üzeme rendezvény

376-0/2020 338-0/2020 395-0/2020

398-1/2020

KERÉKPÁRBÖRZE
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Esélyesként lépnek Több mint negyven éve
nem volt ilyen
pályára

Az OTP Bank Liga 24.
fordulójában hazai pályán
játszik a DVTK az Újpest
ellen szombaton 17 órától.
A találkozót a hölgyek ingyen tekinthetik meg.
A DVTK idei hét mérkőzéséből négyet megnyert,
kétszer döntetlent játszott,
és mindössze egyszer szenvedett vereséget, így feljött
a tabella 5. helyére, míg az
ellenfél neve mellett négy
vereség mellett egy-egy
döntetlen és vereség áll
2020-ban.
– A Kaposvár elleni mérkőzésen a szurkolók kötelező győzelmet vártak tőlünk,
a Paks ellen elvárható volt a
győzelem, és az Újpest ellen
is esélyesként lépünk pályájára. Jó dolog ízlelgetni, hogy
a DVTK az Újpest elleni találkozó esélyese, a játékosok
is szinte kicsattannak az önbizalomtól, ami hatalmas dolog – mondta Feczkó Tamás.
– A két csapat formája között
nagy a különbség, de ebből
messzemenő következtetéseket nem szabad levonni. Bár-

mi is lesz a mérkőzés végeredménye, az biztos, az Újpest
jobb csapat annál, mint ahogy
szerepel. A tavaszi hét fordulóban mi szereztük a legtöbb
gólt az élvonalban, mert a támadójátékunk rengeteget fejlődött. A téli felkészülés során,
és azóta is nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlására, mivel a
védelmünket korábban sikerült stabilizálni. Minden találkozón próbálunk, és szeretünk támadni, de az ellenféltől
is függ, hogy mennyire tudjuk
rájuk erőltetni az akaratunkat
– hangsúlyozta a DVTK vezetőedzője.
– Hazai pályán, sok néző
előtt nem lehet más célunk,
mint a múlt heti játékunkat
továbbvinni, és itthon tartani a három pontot. Azonban
óvva intek minden szurkolót attól a gondolattól, hogy
mostantól minden héten
gólfesztivált rendezünk. Egy
dolgos, nehéz mérkőzést várok, ahol egy egygólos sikernek is nagyon fogok örülni,
mert számunkra a győzelem
a legfontosabb – zárta Feczkó Tamás.

A DVTK 110 éves történelmében kétszer fordult elő,
hogy idegenbeli közönségük
előtt ennyire lemossák ellenfelüket a pályáról a diósgyőri
labdarúgók. Ráadásul az első
1940-ben, szintén szökőévben
történt!
Úgy tartják sportberkekben, hogy ilyen eredményt
nem kell megmagyarázni:
egy 4-0-ban komoly taktikai
és mentális felkészülés, kemény edzések, tudatosság van.
A fiatalabb generációknak is
megadatott szerencsére, hogy
nagy győzelmeket ünnepelhettek kedvenc csapatukkal,
de arra talán kevesen emlékeznek, mikor értek el a mostanihoz hasonló eredményt a
piros-fehérek.
Utánajártunk, így Varga Lajos „Diósgyőri futballtörténet 1910–1996” című könyvét átlapozva kiderült, hogy az
1940-41-es bajnokságban – ne
feledjük: ez volt az első évünk
a legfelsőbb osztályban – a budapesti Gamma kapott négy
gólt tőlünk hazai pályán úgy,
hogy egyetlen egyszer sem sikerült „válaszolniuk” (gólszerző: Berecz I. 2., Barna S., Turbéky).
Újabb, ilyen nagyarányú
győzelemre egészen az 1970es évek végéig kellett várni. Az 1978–79-es szezonban
megszületett a csapat ezre-

Zsinórban ötödször győztek
A Női Röplabda NB I Liga
alapszakaszában zsinórban
ötödik győzelmét szerezte
meg a DVTK FUX.
Péntek este folytatódtak
a Női Röplabda NB I Liga
alapszakaszának
küzdelmei a DVTK FUX számára.
Toma Sándor lányai a MÁV
Előre-BERICAP gárdáját fogadták, és magabiztos játékkal 3:0 arányban diadalmaskodtak ellenfelük felett.
– Nagyon örülök a 3:0-ás
győzelemnek. Az első és a
harmadik szett kicsit izgalmasra sikerült. Az első
szettben több ponttal is
vezettünk már, mégis magunkra húztuk az ellenfe-

lünket, de végül a lélekjelenlétünknek köszönhetően
a kritikus szituációkban a
magunk javára billentettük
a mérleg nyelvét. Igyekeztem a cseréimnek is játékle-

hetőséget nyújtani, és éltek
is ezzel – értékelte a mérkőzést Toma Sándor.
Eredmény: DVTK FUX –
MÁV Előre-BERICAP 3:0 (25,
10, 26)

A kritikus pillanatokban jobban ment a DVTK FUX-nak

Fotó: MTI – Illyés Tibor

dik élvonalbeli találata, ekkor
rendezték a 800-adik NB
I-es mérkőzésüket. A bajnoki bronzérmes csapat pedig
– melynek leggyakoribb ös�szeállítása a következő volt:
Veréb – Szántó, Salamon, Váradi, Kutasi – Oláh, Tatár, Görgei – Borostyán, Fükő, Fekete
– Szombathelyen a Haladáshoz látogatott el, és szabott
rá méretes zakót: 5-1 nekünk
(gólszerző: Magyar B. 2, Oláh
F., Fekete L., Szalai I.).
Most pedig az a Kispest
Honvéd szaladt bele a „késbe”,
amelyik az egyik legjobban védekező csapat jelenleg az NB
I-ben. Láthattuk: akár még
több góllal is nyerhetett volna a DVTK a fővárosiak ellen.
Közhelyesen megjegyezhetjük,

A HC07 Detva elleni mérkőzésen kétszer is sikerült megszerezni a vezetést, de a vendégek kétszer is egyenlítettek,
és Gaspar harmadik góljával a
győzelmet is megszerezték. A
keddi játéknapon a másik két
rájátszásra hajtó csapat is vereséget szenvedett, így a táblá-

zaton nem történt komolyabb
változás.
– Gratulálok a vendégcsapatnak a győzelemhez. Egyenlő
létszámban és emberelőnyben
is kialakítottunk sok helyzetet,
de ezek sajnos nem voltak minőségi lehetőségek. Nem bonyolítottunk elég forgalmat a
vendégek kapuja előtt, ezért
nem tudtuk megszerezni azokat a tipusú gólokat, amikre
szükségünk lett volna a győzelemhez. Nekünk nem a többi meccs eredménye a fontos,

A soproniak jutottak a Női
Kosárlabda Magyar Kupa
pénteki elődöntőjébe.
A Killik László Női Kosárlabda Magyar Kupa nyolcas
döntőjének első napján a negyeddöntőket rendezték meg.
Az Aluinvent DVTK a
Sopron Basket csapatával
mérte össze az erejét. A találkozó szoros küzdelmet
hozott, azonban a második
negyedben történt hosszabb
kihagyás megbosszulta magát, így 62-55-ös győzelmükkel a címvédő soproniak jutottak a pénteki elődöntőbe.
– A második negyedben
sokáig gólképtelenek voltunk, ez döntött, ha ez nincs,

szorosabb meccset is játszhattunk volna. Pedig a lányok
elhitték, hogy semleges pályán is tudunk a Sopron ellen
jó meccset játszani. Látszik,

hogy folyamatosan közelítünk hozzá, egy-két év, és utol
is érjük – értékelte a mérkőzést Cziczás László, a DVTK
vezetőedzője.

A mérkőzés szoros küzdelmet hozott. Fotó: Rébay Viktor

BAJNOKI BRONZ
Magyarország fedett
pályás ifjúsági és junior atlétikai bajnokságát
február utolsó napján
Budapesten rendezték
meg.

ahogy már sokszor elmondtam, a szezon ezen szakaszában
minden meccs élet-halál harc, a
tíz középszakasz meccsünkből

az elmúlt bajnokságokban kifejezetten rosszul szerepelt
a Diósgyőr idegenben, ezen
mindenképpen javítani szerettek volna. – Át kellett törnünk
egy gátat; nem elég az, ha csak
beszélünk a jó vendégszereplésekről. Valóban úgy kell pályára lépni, hogy mindenki ellen
megvan az esélyünk a győzelemre – emelte ki.
A feladat tehát adott: hos�szabbra nyújtani ezt a remek
sorozatot. Ez azonban korántsem lesz könnyű: előbb Székesfehérvárra (március 14.), majd
az FTC-hez (április 4.) utazik a
miskolci gárda. A jelenleg harmadik Mezőkövesd 8 ponttal
áll előttünk. Csak úgy mondjuk…
KUJAN ISTVÁN

A Sopron jutott az elődöntőbe

Pont nélkül maradtak

Hazai pályán szenvedett egygólos vereséget, és ezzel pont
nélkül maradt a DVTK Jegesmedvék a Tipsport Liga középszakaszának 5. fordulójában.

attól még igaz: a végeredmény
a hazai csapatra nézve hízelgő.
Erről beszélt egyébként Feczkó
Tamás vezetőedző is a lefújást
követően.
– Gratulálok a játékosoknak, mert egész héten tudták
és hitték, hogy esélyesként érkezünk Budapestre, és le is
győztük a Honvédot. A csapatom erejét mutatja, hogy idegenben négy gólt szereztünk,
és ha nem könnyelműsködjük el a végén a helyzeteket, és
nem a közönségnek játszunk,
akkor nagyobb is lehetett volna a különbség – fogalmazott.
Az elmúlt hat forduló mérlege kifejezetten imponáló:
négy győzelem és két döntetlen. A vezetőedző is elmondta
a Miskolc Televíziónak, hogy

pedig meg kellene nyernünk
legalább nyolcat – értékelte a
mérkőzést Glen Hanlon, a Jegesmedvék vezetőedzője.

Az ifjúsági leányok
(U18) hármasugró számában Rőczei Gréta, a
Miskolci Sportiskola versenyzője végig szoros
küzdelemben – az 5. so-

rozatig – a 2. helyen állt,
de ott ketten is túlugrották, így visszacsúszott a
4. pozícióba. Az utolsó, 6.
sorozatban Majkut Gergely tanítványa 90 cm-t
(!) javítva egyéni csúcsán,
megszerezte a bajnokság
bronzérmét. 11,51 méteres
eredményével mindössze
1 centiméterrel maradt el
a második és 10 centiméterrel az első helyezettől.
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Az osztrák ÖBB csoport tulajdonában álló
TS Hungaria Kft. felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:

FESTŐ (JÁRMŰFÉNYEZŐ)
FELADATOK

• Fém alkatrészek, felületek festése az előírásoknak
megfelelően
• Az alkalmazott festékek kikeverése, viszkozitásuk beállítása
• Az előírt rétegvastagsági követelmények betartása
• Festési utasításokban és szabványokban foglaltak
betartása
• A munka- és védőeszközök szakszerű használata

HEGESZTŐ
FELADATOK
• Vasúti teherkocsik és részegységeinek hegesztése
• Hegesztési feladatok elvégzése dokumentáció alapján
• Sarok-, és tompavarratos kötések készítése
• Minősítések folyamatos megújítása (100%-ban
támogatott)

237-0/2020

FELADATOK
• Megmunkálási műveleti sorrend részeként alkatrészek
és vasúti kocsik szemcseszórása
• Szemcseszóró gép szakszerű működtetése
• Manuális szemcseszórás
• Egyéb szemcseszóráshoz kapcsolódó technikai feladatok
ellátása
• Felelősségvállalás az elkészült alkatrészek következő
műveletbe küldéséért
• Együttműködés a műhelyekben található más szakmákkal

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

LAKATOS
FELADATOK
• Vasúti teherkocsik és részegységeinek a javítása
• Érvényes előírások alapján alkatrészek leszerelése,
minősítése, felszerelése
• Mérések és a mérési eredmények dokumentálása

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

Az akció érvényes: 2020. 03. 07-től 2020. 03. 13-ig
AKCIÓ! TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS!

AMIT KÍNÁLUNK

• Határozatlan idejű munkaviszony, hosszú távú
foglalkoztatás
• Teljes munkaidős alkalmazás napi 8, heti 40 óra
• Munkába járás 100%-os támogatása, (helyközi
járatokkal) vagy 15 Ft/km költségtérítés gépkocsival*
• Havi 14 000 Ft melegétkezési támogatás
• Teljesítménypótlék az alapbéren felül, amely havonta
20% lehet maximum az elért céloktól függően
• Törvényben előírtaktól jelentősen magasabb
műszakpótlék
• Törzsgárda a cégnél eltöltött évek után
* Miskolc közigazgatási határán kívül eső településekről

Jelentkezés: karrier@tshungaria.hu / TS Hungaria Kft., HR osztály,
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1. Tel.: +36 30 790 0670, www.tshungaria.hu

Biopon takarékos mosópor, 280 g, 710,71 Ft/kg
Tis mosogató, 1 l, 249/l
Garden légfrissítő ae., 300 ml, 829,99 Ft/l
Cif folyékony súroló, 250 ml, 1076 Ft/l
Duck toalett gél, 750 ml, 478,66 Ft/l
Cif konyhai zsíroldó, 750 ml, 1065,33 Ft/l
Perlux folyékony mosószer, 3 l, 266,33 Ft/l
Fürdőszobaszőnyeg 999 Ft/fm
Bonus mosópor, 3 kg, 433 Ft/kg
Magasfényű zománcfesték, 0,75 l, 2665,33 Ft/l
Trikolor kerítésfesték, 0,75 l, 3065,33 Ft/l
Héra beltéri falfesték, 15 l, 466,6 Ft/l

239 Ft
299 Ft
299 Ft
349 Ft
449 Ft
899 Ft
999 Ft
1199 Ft
1699 Ft
2999 Ft
2899 Ft
7499 Ft

199 Ft
249 Ft
249 Ft
269 Ft
359 Ft
799 Ft
799 Ft
999 Ft
1299 Ft
1999 Ft
2299 Ft
6999 Ft

267-3/2020

•Ü
 zem területén található termelő berendezések
állapotának folyamatos figyelése, hibák javítása
• Általános villanyszerelési feladatok ellátása,
• Berendezések, gépek üzemzavar-elhárítása, villamos
problémák megoldása
• Gépek elektromos karbantartása, elektromos hibaelhárítás
• Villamos kapcsolási rajzok olvasása, dokumentációk
kezelése, napi tevékenységek ügyintézése
• Új gépek telepítése
• Megelőző karbantartás a karbantartási tervnek
megfelelően

237-0/2020

FELADATOK

SZEMCSESZÓRÓ

389-0/2020

VILLANYSZERELŐ
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PROGRAMOK
MOZIMŰSOR
Művészetek Háza, Uránia-terem:
Március 5., csütörtöktől 11-e szerdáig,
naponta 15:30-tól: 1917, 17:45 Élősködők,
20:00 Zárójelentés
Március 12., csütörtöktől 18-a szerdáig,
naponta 15:30 és 17:45-től: Mint egy
főnök (kivéve március 15-én: 15:45 és
17:45), 20:00 órától: Talpig fegyverben
Március 15., vasárnap, 14:00 óra: Szirmok,
virágok, koszorúk
Béke-terem:
Március 5., csütörtöktől 11-e szerdáig,
naponta 18:00 órától: A búcsú, 20:15 Szex
és pszichoanalízis
Március 5., csütörtök, 6., péntek és 9., hétfőtől
11-e szerdáig, naponta 16:00 órától:
Shaun, a bárány és a farmonkívüli
Március 7., szombat, 16:00 óra: Lúdas Matyi
Március 8., vasárnap, 16:00 óra: Macskafogó
Március 12., csütörtöktől 18-a szerdáig,
naponta 18:00 órától: Tess és én – Életem
legfurcsább hete, 19:30-tól: Az első áruló
Frankofón filmnapok: március 12., csütörtök,
16:00 óra: Hogyan legyél jó feleség,
március 13., péntek, 16:00 óra: Az ifjú
Ahmed, március 14., szombat,16:00 óra:
Taníts meg repülni!, március 15., vasárnap,
16:00 óra: Barátnők, március 16., hétfő,
16:00 óra: Teljes titoktartás, március 17.,
kedd,16:00 óra: Nyomorultak, március 18.,
szerda,16:00 óra: A torony
CINEMA CITY:
Március 5., csütörtöktől 11-e szerdáig,
naponta több időpontban – A láthatatlan
ember | A vadon hívó szava | A vágyak
szigete (szombaton) | Bad Boys –
Mindörökké | Bloodshot (szerdán) | Dolittle
(hétvégén) | Előre | Élősködők (keddig)
| Mancs őrjárat: Vigyázz, kész, mancs!

(hétvégén) | Mint egy főnök | Ne játssz a
tűzzel (hétvégén) | Ragadozó madarak (és
egy bizonyos Harley Quinn csodasztikus
felszabadulása) (szombaton) | Sonic, a
sündisznó | Talpig fegyverben | Tíz nap
anyu nélkül | Úriemberek | Zárójelentés
CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
Március 7., szombat,10:30-tól: A négy évszak
Március 8-a és 15-e, vasárnap 10:30-tól:
Rigócsőr király
KIÁLLÍTÁS:
Március 9., hétfő, 16:30: Nagyságos fejedelem
– bélyegkiállítás megnyitója, II. Rákóczi
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Március 11., szerda, 16:00 óra: Szabó Lőrinc
közelebb, Thália-ház
17:00 óra: Farkas Gyula fotográfus
kiállításmegnyitója, Feledy-ház
Március 12., csütörtök, 17:00 óra: Ablak
Itáliára – Varga Ágnes kiállításmegnyitója,
Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár
Március 13-ig, péntekig: Tarnóczi Fédra
fotóművész, Ifjúsági és Szabadidő Ház
Március 15-én, vasárnap a Herman Ottó
Múzeum kiállítóhelyeire a belépés
ingyenes.
KONCERT:
Március 7., szombat, 19:30-tól: Demjén turné,
Generali Aréna
20:00 óra: Csordás Tibi, Avalon Ristorante
Március 8., vasárnap, 19:00 óra: Nőnapi
Palotakoncert, Zenepalota
Március 9., hétfő, 19:00 óra: Szezonbérlet 5.,
Művészetek Háza
Március 13., péntek, 20:00 óra: Elvis-dalok és
szaxofonjáték, Avalon Ristorante
Március 14., szombat, 19:00 óra: Honeybeast:
Reggeli napfény turné, Művészetek Háza
20:00 órától: Abba-slágerek, Avalon
Ristorante

POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA
Veres Pál, Miskolc polgármestere fogadóórát tart
március 11-én, szerdán, 14.00 órától a polgármesteri hivatal Ovális termében. Sorszámosztás március
9-én 8.00 órától a hivatal portáján.

A sikeres felkészülés titkai I.

Hogyan szerepelj
géniuszként az érettségin?
A cikk megjelenésekor még 58 nap
van hátra az első vizsgáig, ami szokásos módon a magyar nyelv és irodalom lesz. Sorozatunkban megpróbálunk a segítségedre lenni, hogy
elkerülhesd a vizsgaparát!
Néhány jó tanács a Géniusz Könyváruház támogatásával:
• Légy tisztában azzal, hogy mi vár
rád! Minden évben megjelenik az Emelt
szintű érettségi sorozat Matematika, Magyar nyelv és irodalom, illetve Történelem kötetekkel (ez utóbbit például az
ELTE Állam- és Jogtudományi Karának
Felvételi Előkészítő Bizottsága állítja ös�sze). A kötetekben az érettségi vizsga
szóbeli témaköreinek sematikus kidolgozását tudod megnézni.

A görögkatolikus egyház
Nagyböjti templomi találkozások sorozatának következő
alkalma március 9-én, 17:30kor lesz a Búza téri görögkatolikus székesegyházban.
A Szent liturgiát bemutatja
Makkai László egyetemi lel-

kész, pasztorálpszichológus.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportja megemlékezést rendez
március 10-én 18 órakor a
Mindszenti plébánia Millenniumi termében „Mit kíván a
magyar ifjúság?” címmel.
A nagyböjt idején minden
katolikus templomban keresztutat végeznek pénteki
napokon a helyben meghirdetett időpontok szerint.
Március 21-én szombaton
egyházmegyei napot szerveznek a Borsod-Gömöri

• Dolgozz ki tanulási tervet,
és haladj ütemszerűen! Fontos, hogy ne kapkodj. Ha tervszerűen fogsz neki a felkészülésnek, például előbbre veszed, és több
időt szánsz azokra a részekre, amik nem
az erősségeid, sokkal nyugodtabb leszel,
ahogy közeleg a nagy nap.
• Gondold át, hogy milyen jeles esemény, évforduló lesz idén! Könnyen lehet, hogy épp az lesz az egyik téma.
• Dolgozd ki a tételeket! Akár a konkrét,
2020-as kidolgozott tételeket is áttanulmányozhatod a 2020. évi érettségi tételek történelemből (– 30 emelt szintű tematika)
vagy a 2020. évi érettségi tételek magyar
nyelv és irodalomból (– 40 emelt szintű
tétel) című könyvekben. A köteteket a legújabb érettségi követelményrendszer, a hivatalos mintatételek, valamint a nyilvános-

ságra hozott 2020. évi emelt szintű szóbeli
érettségi tételek alapján állították össze.
• Próbáld ki magad otthon a vizsga
előtt! Sokat segíthet, ha például az osztálytársakkal „elpróbáljátok a vizsgát”,
tételt húztok, majd azokat felmondjátok
egymásnak, közben a „vizsgáztató” akár
bele is kérdezhet. Gondolj bele, milyen
jó lesz, ha nem az érettségin kerülsz először ilyen szituációba.
Sorozatunk következő epizódjában megnézzük, hogy a leg�gyakrabban választott érettségi tantárgyakra hogyan és
milyen kiadványokból tudsz
a legjobban felkészülni.

SZÍNHÁZI MŰSOR Február 22 – 28.
FEBRUÁR 22., SZOMBAT, 15:00
HEGEDŰS A HÁZTETŐN,
Déryné (Alap, Arany, Ezüst)
bérlet, Nagyszínház
17:00 BETÖRŐ AZ
ALBÉRLŐM, Csiky (Arany,
Ezüst) bérlet, Kamara
19:00 ÁDÁM ALMÁI,
Játékszín
FEBRUÁR 25., KEDD,
14:00 A LEGKISEBB

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában március 8-án, vasárnap, 16 órai
kezdettel a Belvárosi evangélikus templomból közvetítenek. Igét hirdet: Sándor
Frigyes evangélikus lelkész.
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Református Egyházmegyében szolgálóknak Miskolcon
az egyházkerületi székház
nagytermében és a Kossuth
utcai református templomban. Téma: A pásztori levelek tanítása az egyházi
életről és a lelkipásztorok
szolgálatáról. A részvétel regisztrációhoz kötött, a pontos létszámot gyülekezetenként tartalmazó jelentkezést
2020. március 15-ig várjuk
az esperesi hivatalba a borsod-gomori.em@reformatus.hu e-mailre.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Március 9., hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:30 Képújság,18:00 Híradó,18:17 Időjárás-jelentés, 18:20 Programpont (programajánló),18:25 Miskolci Napló (közéleti magazin),19:00 Híradó ism., 19:17 Időjárás-jelentés, 19:20 Programpont ism.,19:25 Generációnk, 20:00 Híradó ism., 20:17 Időjárás-jelentés, 20:20 Programpont ism., 20:30 Képújság
Március 10., kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 12:00 Képújság, 18:00 Híradó, 18:17 Időjárás-jelentés, 18:20
Programpont (programajánló), 18:25 Sportpercek, 19:00 Híradó ism., 19:17 Időjárás-jelentés, 19:20 Programpont ism., 19:25 Mérkőzés:
DVTK Jegesmedvék–Érsekújvár jégkorongmérkőzés, 21:00 Híradó ism., 21:17 Időjárás-jelentés, 21:20 Programpont ism., 21:25 Képújság
Március 11., szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:30 Képújság, 18:00 Híradó, 18:17 Időjárás-jelentés, 18:20 Programpont (programajánló), 18:25 Egészségpercek (egészségügyi magazin), 18:45 Egészségére, 19:00 Híradó ism., 19:17 Időjárás-jelentés ism., 19:20 Programpont ism., 19:25 Madárkórház (dokumentumfilm), 20:00 Híradó ism., 20:17 Időjárás-jelentés, 20:20 Programpont ism., 21:25 Képújság
Március 12., csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:30 Képújság, 18:00 Híradó, 18:17 Időjárás-jelentés, 18:20 Programpont
(programajánló), 18:25 Promenád (kulturális magazin), 19:00 Híradó ism., 19:17 Időjárás-jelentés, 19:20 Programpont ism., 19:25
Miskolci Napló (közéleti magazin), 20:00 Híradó ism., 20:17 Időjárás-jelentés, 20:20 Programpont, 20:30 Képújság
Március 13., péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:00 Képújság, 18:00 Híradó, 18:17 Időjárás-jelentés, 18:20 Programpont
(programajánló), 18:25 Testközelből, 19:00 Híradó ism., 19:17 Időjárás-jelentés, 19:20 Programpont ism., 19:25 Egy nap a világ
(útifilm-sorozat), 20:00 Híradó ism., 20:17 Időjárás-jelentés, 20:20 Programpont ism., 20:25 Képújság
Március 14., szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:30 Képújság, 18:00 Krónika (heti hírösszefoglaló), 18:30 Szomszédvár
(turisztikai magazin), 19:00 Krónika (heti hírösszefoglaló) ism. 19:30 Sportpercek ism., 20:00 Frici (kisjátékfilm), 20:25 Mérkőzés:
DVTK Jegesmedvék–Nitra jégkorongmérkőzés, 22:00 Képújság
Március 15., vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:30 Képújság, 16:00 Hívőszó,18:00 Miskolci Napló (közéleti magazin)
ism., 18:30 Egy nap a világ (útifilm-sorozat),19:00 Promenád (kulturális magazin) ism., 19:30 ’48 becsülete (dokumentumfilm),
20:00 Köztünk élnek ism., 20:25 Képújság

BOSZORKÁNY,
bérletszünet, Kamara
19:00 DON CARLOS,
Egyetemi bérlet, Nagyszínház
ÜVÖLTŐ SZELEK,
Szigligeti (Arany, Ezüst)
bérlet, Kamara
A VADKACSA, Játékszín
FEBRUÁR 26., SZERDA, 17:00
DON CARLOS, Latabár ifj.
bérlet, Nagyszínház
Hirdetés

19:00 ÜVÖLTŐ SZELEK,
bérletszünet, Kamara
NEM FÉLÜNK A
FARKASTÓL, Játékszín
FEBRUÁR 27., CSÜTÖRTÖK, 18:00
DON CARLOS, Zrínyi ifj.
bérlet, Nagyszínház
19:00 FEKETESZÁRÚ
CSERESZNYE, Kamara
19:30 GÓLYAKALIFA,
Játékszín

FEBRUÁR 28., PÉNTEK, 19:00
LUXEMBURG GRÓFJA,
bérletszünet, Nagyszínház
FEKETESZÁRÚ
CSERESZNYE, bérletszünet,
Kamara
FEBRUÁR 29., SZOMBAT, 19:00
CYRANO, bérletszünet,
Nagyszínház
DIXIE KLUB, Játékszín

12 Szabadidő

Miskolci Napló

FARSANG MILLIVEL
ÉS RÉMIVEL
Egy egyszerű macaron
Hozzávalók: 12,5 dkg mandulaőrlemény vagy mandulaliszt,
25 dkg porcukor 4 tojásfehérje, 8
dkg kristálycukor, ételfesték (nem
kötelező). A csokikrémhez: 15 dkg
étcsokoládé, 1 dl tejszín, 3 dkg
vaj. A krémhez valókat összekeverjük, majd hűtőbe tesszük.
Ezután habbá vejük a tojásfehér-

jét, majd beleszórjuk a cukrot és
az ételfestéket. A mandulaőrleményt összekeverjük a porcukorral, és óvatosan a habhoz keverjük. Sütőpapírra korongokat
formázunk, félóráig pihentetjük,
majd 150 fokos sütőben 10-12
percig sütjük. Ha kihűlt, megkenjük csokirémmel.

CSUKÁS ISTVÁN MŰVEI
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Játszottak, jelmezversenyt tartottak, s közben megismerkedtek Miskolc nevezetességeivel is a Tudomány és Technika Házában rendezett farsangi programon a gyerek. Az apropó a Milli és Rémi történetét feldolgozó mesekönyv második kötetének
megjelenése volt. Azt szeretnék, hogy a Maradj Miskolcon Alapítvány által kiadott könyv minél több gyerekhez eljusson. Más
civilszervezetek is felkarolták a kicsiknek szóló, várostörténetet is bemutató mesekönyvet: hamarosan a népszerű Koffertúra
programjába is bekerülnek a könyvben szereplő ikonikus, miskolci helyszínek.
FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS

MIT VENNE ÖTMILLIÁRDBÓL?
Az elmúlt héten sem nyerte
meg senki az ötöslottó álomnyereményét. Ön mit venne
ennyi pénzből?

JAKAB LÁSZLÓNÉ:
– Biztos, hogy a gyerekeknek adnám, van két fiam és
két unokám, akik minden
pénzt megérnek nekem. Ha a
saját életembe gondolok bele,
szívesen utazgatnék, ha már
megtehetném, luxusutakra fizetnék be. Természetesen jótékony célokra is felhasználnék
belőle bőven, például a leukémiás gyerekek gyógyulására.
Az lenne a legjobb, ha egyáltalán nem lennének betegek
azok, akik még életük elején
tartank.

NAGY OKTÁVIA:
– Sokat-sokat pihennék,
hogy végre regenerálódjak. Valójában teljesen mindegy, hogy
hol, csak felüdüljek. Nyilván
szívesen el is utaznék bárhová
ezért a csendes kikapcsolódásért. Mindegy, hogy külföldön
vagy belföldön vagyok, csak
pihenjek. Ez most a legfontosabb szempontom.

IMRE RÓBERT:
– Alapvetően nem játszom,
mert nem tartom reálisnak
az esélyt arra, hogy kitalálom
azokat a számokat, amikkel
lottóötösöm lenne. Az ötmilliárd nagyon sok pénz, az ötezermillió forint, ezt az ös�szeget nehéz még felfogni is.
Mikor arra gondolok, hogy ezt
hova költeném el, az jut eszembe, hogy a családnak biztos jó
sokat adnék belőle. Ha pedig
üzleti szempontból vizsgálom
meg a kérdést, szerintem ingatlanokat vásárolnék.

TÓTH ZOLTÁN:
– Nem merek lottózni, mert
nagyon szerencsés vagyok. Attól félnék, hogy megnyerném az
ötössel járó hatalmas díjat, akkor
pedig már őrzővédő-szolgálatra is szükségem lenne. Ha azonban mégis eljátszom a gondolattal, hogy mihez kezdenék vele,
arra jutok, hogy nem nyúlnék a
pénzhez, csak a kamatok kamatjából vásárolgatnék, utazgatnék.
Én Miskolc belvárosában lakom,
legfontosabbnak tartanám a faültetéseket, úgyhogy én arra is áldoznék ebből az összegből.

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal Csukás István műveinek címét rejtettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy e-mailben küldjék
el! Beküldési határidő: 2020. április 1. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között
könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz
könyváruház biztosítja. Előző rejtvényünk helyes megfejtései: 1. torkos csütörtök 2. húshagyó kedd 3. hamvazószerda 4. virágvasárnap.
Nyertesek: Soltész Lászlóné (Miskolc), Balázs Timea (Miskolc) Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS
Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt a 46/503-501-es
(100-as mellék), üzenetrögzítős telefonszámon nevük és elérhetőségük megadásával. A problémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

HETI HOROSZKÓP
Kos (03. 21–04. 20.) A kisugárzása túllépheti a határértéket.
Lesz, akire inkább taszító, mintsem vonzó hatással lesz ez a
mérhetetlen erő, amit közvetít. Különösen azokra nézve, akik
úgy érzik, félteniük kell valakit vagy valamit öntől.

Rák (06. 22–07. 22.) A munkahelyén a tetőfokára hág a feszültség, a harcnak még nincs vége. Hétfőn igyekezzen minél jobb helyzetbe kerülni a főnökénél. Érzelmileg is meg kell
erősíteni a pozícióját. Szerettesse meg magát!

Mérleg (09. 24–10. 23.) Valószínűleg nem ért egyet a főnöke politikájával. Csak óvatosan adjon hangot az ellenvéleményének, ha lehet inkább ne is a munkahelyén. A kellemetlenkedőktől hamar megszabadulhatnak.

Bak (12. 22–01. 20.) A hivatásában újabb megpróbáltatások várnak önre. Örüljön neki, mert ez lehet a feltétele a továbblépésének. Ön is unja már, amit most csinál. A partnerére ne legyen féltékeny, nincs rá oka!

Bika (04. 21–05. 21.) Az apróbb munkák nagyon felhalmozódtak az utóbbi időben. Sok kicsiség, de már frusztráló az elmaradás. Szánjon egy napot rá, amikor tovább bennmarad, és
végez mindennel. Induljon tiszta lappal a héten!

Oroszlán (07. 23–08. 23.) A karrierjében is nagyot léphet
előre, ha elsősorban az emberi kapcsolataira építve taktikázik. Fontos bevágódnia a főnökénél, de persze nem bármi
áron. A mértékletesség legyen megint a vezérelve.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Jó híreket kaphat, ami segíthet a
nehéz időszak átvészelésében. Az is támasz, ha azt látja, hogy
legalább a párjának jól mennek a dolgai. Így kevésbé érzi magát kiszolgáltatottnak, és jobb lépéseket tehet.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Olyan feladatot kaphat a munkahelyén, amely nem sok örömet tartogat önnek. Szerencsére
ön az a fajta, aki az önmegvalósítást a munkán kívül is képes
meglelni. A munkáját a pénzéért becsülje. Ennyi.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Kétséges időszak következik. Ráduplázhat egy múltbeli pénzügyi tévedésére, de ugyanúgy sikereket is elkönyvelhet anyagi téren. Egy biztos: végre törődnie
kell az anyagiakkal, nem intézheti el egy legyintéssel.

Szűz (08. 24–09. 23.) Mielőtt kiosztaná a társát valami nagy
„vétségéért”, vegyen egy nagy levegőt, és inkább ne szóljon.
Ha uralkodni tud magán, akkor elérheti, hogy ilyenkor még
meg is köszöni azt, amit a kedvese tett.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Egyelőre háttérbe szorítottnak, meg
nem értettnek érzi magát. Mindez azonban csak haladék,
hogy felkészülhessen a majdani nagy kiugrásra. Addig is még
volna mit tanulnia is akár. Keressen egy tanfolyamot!

Halak (02. 20–03. 20.) A szakmáját maradéktalanul ismeri, önt is elismerik. Mindig az élen igyekszik járni, és a lehető
legjobb hírnevet is éri el ezzel a tulajdonságával. A nehezebb
feladatokat sem kerüli el, most is lesz benne része.

