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Nagy buli, különleges ízek, sztárfellépők! 

NYOLCSZÁZ ÚJ TÉRFIGYELŐ  
KAMERA, TOVÁBB ÉPÜL A VÁR

USZODÁT ÉS ÚJ TORNATERMET 
KAP A LÉVAY GIMNÁZIUM
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Aláírták a kivitelezői szerződést, kezdőd-
het a Lévay József Református Gimnázium 
uszodájának és új tornatermének építése. 

Száz lépcsőházi kamerát helyeznek üzembe a veszélyez-
tetett városrészekben. Még ebben a ciklusban lezárják a 
„fészekrakó-ügyet”  is – mondta el Hubay György, a városi 
Rendészeti Bizottság elnöke az OPSZ elnöki találkozóján. 

ELKEZDŐDÖTT A BECHEROVKA MISKOLCI FARSANG!

Összesen 327 milliárd forint fejlesztési forrás jut Miskolcnak a Modern Váro-
sok Programban. Ebben szerepel gyorsforgalmi úthálózat-fejlesztés, a kame-

rarendszer bővítése, új ipari park kialakítása, Y-híd, várrekonstrukció, 
szakképzési fejlesztés és a Miskolctapolcai Strandfürdő további fej-

lesztése. A részletekről hétfőn a Diósgyőri várban tájékoztattak. 



Összesen több mint 320 milliárd forint fejlesztési forrás 
jut Miskolcnak a Modern Városok Program keretein belül. 
Ebben szerepel gyorsforgalmi úthálózat-fejlesztés, a kame-
rarendszer bővítése, új ipari park kialakítása, Y-híd, vár-
rekonstrukció, szakképzési fejlesztés és a Miskolctapolcai 
Strandfürdő további fejlesztése – a részletekről a megyei 
jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter tá-
jékoztatott hétfőn a Diósgyőri várban.

A valaha volt legnagyobb  
vidékfejlesztési program

Kósa Lajos az előzetes egyez-
tetések után most azért látogat 
el a megyei jogú városokba, 
hogy ellenőrizze a Modern Vá-
rosok Programban megvaló-
suló fejlesztéseket, 
konzultáljon a fel-
adatokról, egyez-
tessen a városok 
vezetőivel és hogy 
kijelöljék a követ-
kező lépéseket. A 
miniszter miskol-
ci sajtótájékoztató-
ján kiemelte: egy 
3500 milliárdos, 
a valaha volt leg-
nagyobb vidék-
fejlesztési prog-
ramról van szó. A 
fejlesztések messze túlnyúlnak 
a megyei jogú városok határain, 
így mintegy 6-6,5 millió em-
bert érintenek. A programhoz 
250 projekt tartozik, az ezekről 
szóló megállapodásokat Orbán 
Viktor miniszterelnök koráb-
ban megkötötte a városveze-
tőkkel. Időarányosan 600 milli-
árdot fizettek már ki a program 
előkészítésére, tervezésre, több 
helyen pedig a kivitelezésre is. 
2022-ig kell lezárni a progra-
mot, időarányosan jól állunk –
tette hozzá Kósa Lajos.

A miniszter a miskolci vo-
natkozású projektekről el-
mondta, ennek legnagyobb 
eleme a gyorsforgalmi útháló-
zat-fejlesztés. Nemzetstratégi-
ai szempontból és Miskolcnak 
is rendkívüli fontosságú, hogy 
megteremtsék az összeköttetést 
Miskolc és Kassa között. 2022-
ig készül el a határig az M30-as 
autópálya, mintegy 240 milli-
árd forintból.

Az Okos város – Okos Mis-
kolc program mintegy 8 mil-
liárdos beruházás. Ennek már 

befejeződött az előkészítése, az 
összeg nagyobb felét már át is 
utalták a városnak. Ez egy ösz-
szetett program, legnagyobb 
része egy intelligens kamera-
rendszer kiépítése, melynek 
részleteiről a Rendészeti Bizott-

ság elnökével, Hubay György-
gyel is egyeztettek. A kamera-
rendszer kiépítésére a szükséges 
előkészítés megtörtént, a köz-
beszerzési eljárás is eredménye-
sen lezárult. A program része az 
elektronikus közlekedési jegy-
rendszer bevezetése is, ami se-
gíthet a hálózat tervezésében, az 
utazási szokások felmérésében.

Jövőre az ipari park teljes  
fejlesztését lezárhatják

Az új ipari park kialakítá-
sára is átutaltak már mintegy 
5,4 milliárdot a program ke-
retében. Összesen nagyjából 
9 milliárdos igény van a telek-
vásárlásra, infrastruktúra ki-
alakításra. – Szükség van erre 
a parkra ahhoz, hogy az egyre 
élénkülő gazdasági igényeket, 
a Miskolc iránti érdeklődést ki 
tudja elégíteni a város – muta-
tott rá a miniszter, hozzátéve: a 
projekt időarányosan jól áll, jö-
vőre az ipari park teljes fejlesz-
tését lezárhatják.

A többféle közlekedési mó-
dot kombináló (intermodális) 

csomópont kialakításával kap-
csolatban Kósa Lajos kiemelte, 
ahhoz, hogy a helyi közösségi, 
valamint távolsági közlekedés 
problémái megoldhatók legye-
nek, az első lépés az Y-híd meg-
építése; erre 15 milliárd forintot 
kért a város.

– A mostani egyeztetések 
eredményeképpen kezdemé-
nyezni fogom a kormánynál, 
hogy ezt a beruházást hozzuk 
előre. Megegyeztünk a várossal, 
hogy ezt mindenképpen meg 
fogjuk csinálni – mondta a me-
gyei jogú városok fejlesztéséért 

felelős tárca nélküli 
miniszter.

A szakképzés fej-
lesztésére, a már 
meglévő koncep-
ció megvalósítá-
sára szintén a kor-
mány támogatását 
kéri a város. Erre 80 
millió forintot már 
megkapott Miskolc, 
a programokat az 
ágazati minisztériu-
mokkal kell leegyez-
tetni. A téma fontos-

ságát hangsúlyozta Kósa Lajos 
is, aki úgy fogalmazott, nem 
elég fejleszteni az ipari parkja-
inkat, a szakképzésben is lépést 
kell tartani a korral.

Miskolc 327 milliárdot kap a 
Modern Városok Programban

Két, turisztikai szempontból 
fontos területről tájékoztatott 
még a miniszter. A Miskolcta-
polcai Strandfürdő egy 9 milli-
árd forintos fejlesztés, a projekt 
előkészítésére 300 milliót már 
átutaltak Miskolcnak, elkészül-
tek a tanulmányok, néhány kér-
dést kell még tisztázni a projekt 
kapcsán. A Diósgyőri vár pedig 
egy teljes, építészeti, rekonst-
rukciós, egyúttal idegenforgal-
mi látványelemekkel megva-
lósuló fejlesztés. A miniszter 
helyeselte, hogy néhány arra 
alkalmas várat eredeti formá-
jában helyreállítanak. Ilyen lesz 
Diósgyőr vára is, amit eredeti 
pompájában állítanak vissza, 
mint mondta, ebben ő maga is a 
messzemenőkig támogatja Kri-
za Ákos polgármestert.

– Meg kell mutatni, hogyan 
nézhetett ki ez szép vár az ere-
deti formájában. Ez egy járható, 
helyes út, amit Diósgyőr példája 
is jól mutat – fogalmazott Kósa 
Lajos, akitől azt is megtudhat-
tuk, hogy mintegy 5,8 milliárd 
forintot már átutaltak a város-
nak a fejlesztésre, de még tár-
gyalnak arról, hogy milyen 
további forrásokat lehetne be-
vonni.

Miskolc összességében 327 
milliárd forintot kap a Modern 
Városok Program keretében, a 
fejlesztéseket 2022-re be tudják 
fejezni. Már ezen az időponton 
túl is gondolkodtak a város ve-
zetésével és Csöbör 
Katalin ország-
gyűlési képviselő-
vel. Felmerült a 
Búza tér fejlesztése 
és a várost délnyu-
gati irányban elke-
rülő út megépítése 
is – összegezte a 
miniszter.

– Látható, hogy 
a kormányzat és a 
városvezetés kö-
zösen egy rendkí-
vül stabil progra-
mot hozott létre, ami további 
fejlődést eredményez – ezt már 
Kriza Ákos polgármester hang-
súlyozta. – A program rendkí-
vüli stabilitást és biztonságot je-
lent, a fejlesztések gyakorlatilag 
átölelik az egész várost. A gaz-
daságfejlesztés kiemelt helyen 
szerepel ebben a programban – 
tette hozzá.

Nyolcszáz új  
közterületi kamera

A városvezető emlékeztetett, 
Miskolc gazdasága az elmúlt 
években sokat fejlődött, az ipa-
rűzési adó például több mint 
40 százalékkal bővült, ez kima-
gasló eredmény. Csak az elmúlt 

három hónapban három nagy 
gazdaságfejlesztési bejelen-
tés volt. A polgármester külön 
szólt arról, hogy a szakképzés 
jövőképét is felvázolták. Meg-
valósíthatósági tanulmányt ké-
szítettek arra, hogyan lehetne 
biztosítani a humán erőforrást 
a helyi gazdasági szereplők-
nek. Miskolc 4.0 a neve a tanul-
mánynak, amely átfogja a teljes 
oktatási vertikumot az óvodá-
tól az egyetemig. A Szakképzési 
Centrummal, a tankerülettel és 
az egyetemmel való egyeztetés 
nyomán született meg a tanul-
mány, ami részletesen nyomon 
követi a gyermekek életútját és 

kitér a tehetséggondozásra, a 
pályaorientációra is. Megírá-
sánál a gazdasági élet szerep-
lőinek javaslatait is figyelembe 
vették. Az Okos város – Okos 
Miskolc kiemelt területe a köz-
biztonság, a biztonságtechnika 
erősítése, fejlesztése.

Hubay György országgyűlé-
si képviselőjelölt, a Rendészeti 
Bizottság elnöke ismertette, az 
Okos Város Program kereté-
ben lehetőség nyílt arra, hogy 
mintegy 1,6 milliárd forintból 
a kor követelményeinek meg-
felelő térfigyelő kamerarend-
szert építhessenek ki Miskol-
con. – Biztos vagyok abban, 
hogy jelentősen hozzájárul a 
biztonságérzet növekedéséhez a 
városban – húzta alá.

Kiemelte, a városvezetés Mis-
kolcot az ország legbiztonságo-
sabb településévé kívánja tenni. 
2010 óta folyamatosan csökken, 
a felére esett vissza a közterüle-
teken elkövetett bűncselekmé-
nyek száma. Soha nem látott 
összegeket fordítottak a köz-
biztonság javítására: 2010-ben 
340 millió forintot, 2015-ben 
650 millió, 2016 több mint 700 
milliót, tavaly pedig több mint 
1 milliárd forintot. Rendészeti 

alközpontokat alakítottak ki és 
elkezdődött egy közös rendé-
szeti diszpécserközpont kiala-
kítása, ez lesz a főhadiszállása 
a Modern Városok Program 
keretein belül kiépülő, 800 ka-
merából álló rendszernek. Gyö-
keresen megváltoztatja majd 
a közrend védelmét, emelte ki 
Hubay György. A kamerarend-
szer bővítése 1,6 milliárd forint-
ból valósul meg.

Miskolc fejlődése az egész 
megyének fontos

Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő rámutatott, Miskolc 
fejlődése az egész megyének 

fontos. A kormány 
kiemelten kezeli a 
munkahelyterem-
tést, az új, mintegy 
ezer hektáros ipa-
ri park első ütemé-
ben már rendezték 
a tulajdonviszonyo-
kat egy 120 hektá-
ros terület kapcsán, 
ez közvetlenül kap-
csolódik a déli ipari 
parkhoz. Az infra-
strukturális fejlesz-
tések idén meg is 

kezdődnek. A politikus kiemel-
te a közlekedési fejlesztések fon-
tosságát a gazdaság erősítésé-
ben, így méltatta a Miskolcot 
Kassával összekötő autópályát 
és az Y-híd kialakítását is.

– A legfontosabb, hogy a tér-
ség fejlődjön gazdaságilag, kul-
turális hagyományainak meg-
felelően és hogy biztonságban 
tudhassuk családunkat és ma-
gunkat – zárta szavait Csöbör 
Katalin.

Lengyel Katalin projektirá-
nyítási igazgató a vár további 
fejlesztésének részleteiről el-
mondta: a rekonstrukció foly-
tatásában visszaépítik a délnyu-
gati csonka tornyot, a nyugati 
palotaszárnyat, az ebédlő palo-
tát, a palotaszárnyak és a tor-
nyok pedig magastetős lezárást 
kapnak. Megtudhattuk azt is, 
hogy interaktív bemutatótere-
ket alakítanak majd ki a vár-
ban, ahol Nagy Lajos király ko-
rának mindennapjait – például 
a vadászatokat, a földművelést 
– mutatják be. Sokak érdeklő-
dését keltheti majd fel a királyi 
füvészkert is, csakúgy, mint a 
komoly turisztikai attrakció-
nak minősülő vizesárok.

KUJAN ISTVÁN 

Kósa: „327 milliárd forint jut Miskolc és térsége fejlesztésére”
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Eredeti állapotába építik vissza a Diósgyőri várat



2018. február 3. | 5. hét | XV. évfolyam 5. szám
Miskolci Napló – A város lapja Közélet 3 

Aláírták a kivitelezői szerző-
dést, megkezdődhet a Lévay 
József Református Gimnázium 
uszodájának és új tornatermé-
nek építése – jelentették be hét-
főn sajtótájékoztatón. A várha-
tóan jövő év végére elkészülő, 
közel 2,5 milliárd forintos 
projekt az egyház és az állam 
összefogásának eredménye. 

Csomós József a Tiszáninne-
ni Református Egyházkerület 
püspöke elmondta, az övék ma 
a legnagyobb intézményfenn-
tartó református egyházkerület. 
Közel tízezer diákjuk, ezer dol-
gozójuk és három szakképző 
iskolájuk van. Több mint száz 
parókiánál végeznek energeti-
kai felújításokat, Sárospatakon 
sportcsarnokot építenek, Mis-
kolcon pedig uszodát és új tor-
natermet – utóbbi esetében most 
írták alá a kivitelezői szerződést.

A régi tornatermet elbont-
ják, ennek helyére húzzák fel az 
uszodát és e fölé, az épület eme-
letére a tornatermet. A kiszolgá-
ló részen ötszintes lesz az épület. 
A mintegy 2,4 milliárdos beru-
házást az állam 1,5 milliárd fo-
rinttal támogatja. Fülöp Attila, 
az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának egyházi, nemzetisé-
gi és civil kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkára a sajtótá-
jékoztatón úgy fogalmazott, a 
beruházás túlmutat önmagán, 
üzenetet is hordoz.

– Ma Nyugaton számos eset-
ben azt látjuk, hogy alapvető ke-

resztény értékek sérülnek, ke-
rülnek zárójelbe. Számunkra itt, 
Közép-Kelet-Európában, Ma-
gyarországon viszont kifejezet-
ten fontos, hogy megmaradja-
nak hagyományaink, keresztény 
elveink, hitbeli kötődésünk, s 
tovább tudjuk ezt adni gyerme-
keinknek. Ehhez az kell, hogy az 
egyházak olyan közfeladatokat 
is vállaljanak, amelyek túlmutat-
nak a hitéleti és a közösségépítő 
tevékenységen – hangoztatta a 
helyettes államtitkár. – A szociá-
lis feladatok ellátása mellett ilyen 
az oktatás. A rendszerváltáskor 

alig tíz egyházi iskola műkö-
dött hazánkban, pár ezer diák-
kal. 2010-ben már 110 ezer di-
ákja volt az egyházi fenntartású 
óvodáknak, általános és közép-
iskoláknak – ma pedig 214 ezer 
gyermek tanul ilyen köznevelési 
intézményben. Közülük 53 ezer 
neveléséről a református egyház 
gondoskodik – tette hozzá Fülöp 
Attila. 

Csöbör Katalin országgyűlé-
si képviselő arról szólt: magyar 
történelmi tapasztalat, hogy az 

állam csak akkor volt erős, ami-
kor az egyházat szövetségesének 
tekintette. A keresztény alapo-
kon és értékeken nyugvó oktatás 
lehet a fiatalok nevelésének leg-
jobb módja a jövőben is. Ezért 
döntött úgy a kormány, hogy tá-
mogatják a miskolci Lévay gim-
názium fejlesztését. – Az építke-
zés tehát egy nagy összefogás, a 
magyar állam és a református 
egyház összefogásának eredmé-
nye – fogalmazott a politikus.

Kriza Ákos polgármester ki-
hangsúlyozta: Miskolc belvá-
rosában több mint 20 éve nincs 

uszoda, tehát egy hiánypótló 
fejlesztés előtt állunk. Miskolc 
talán az egyetlen olyan megyei 
jogú város, ahol kötelező úszás-
oktatás van a diákok számára, 
és előkelő helyen állunk az egy 
főre jutó vízfelület nagyságában 
is. – A sport kultúrája ott van a 
miskolciak lelkében. A fejlesz-
tést igyekeztünk magunk is tá-
mogatni, bevontuk a tervezésbe 
városfenntartási és városüze-
meltetési szakembereinket. A 
szükséges politikai támogatást 

is biztosítottuk, hiszen a város 
lakóit szolgálja a beruházás – 
hangsúlyozta Kriza Ákos. 

Ábrám Tibor, a Lévay Gim-
názium igazgatója elmondta, 
650 tanulójuk és 230 kollégis-

tájuk van. Nemcsak a város fi-
ataljait fogadja az intézmény, a 
Felső-magyarországi régió több 
mint 120 településéről vannak 
tanulóik. – A Lévaynak küldeté-

se van Miskolcon és a régióban. 
Akkor, amikor egyre inkább az 
értéksemlegességet tapasztaljuk 
magunk körül, mi egy határo-
zott keresztény értékrendre ne-
veljük a fiatalokat. Amikor az 

individualizáció dívik a világ-
ban, mi a közösségek fontossá-
gára hívjuk fel a figyelmet. A 
globalizációval szemben a lo-
kális felelősséget hangoztatjuk 
– hangoztatta az igazgató. Mint 
mondta, a küldetés teljesítéséhez 
persze szükségesek a megfelelő 
feltételek, nagy előrelépést jelent 
a mostani fejlesztés, hiszen ko-
rábban nem volt úszási lehetőség 
a Lévayban. Most azonban épí-
tenek egy uszodát és egy szab-
vány méretű kézilabdapályát 
tartalmazó tornatermet.

Ábrám Tibor kiemelte: az új 
létesítmény közcéllal épül, sza-
bad kapacitásaikban fel fogják 
kínálni, a belváros más oktatási 
intézményeiben tanuló fiatalok, 
illetve a miskolci polgárok szá-
mára, az úszási, sportolási lehe-
tőséget. 

USZODÁT ÉS ÚJ TORNATERMET KAP A LÉVAY GIMNÁZIUM

A veszélyeztetett városrészekből pályázhatnak házközösségek 
100 lépcsőházi kamera üzembe helyezésére. Egyben azt is beje-
lentem, hogy még ebben az önkormányzati ciklusban lezárjuk 
az úgynevezett „fészekrakó-ügyet” – mondta el Hubay György, 
a városi Rendészeti Bizottság elnöke az Országos Polgárőr Szö-
vetség miskolci, elnöki találkozóján.

A találkozót hétfőn délelőtt 
rendezték, a miskolci város-
házán. A polgárőrség vezetői 
mellett jelen voltak megyénk 
kormányhivatalának, önkor-
mányzatának, rendőr-főkapi-
tányságának, katasztrófavédel-
mi igazgatóságának vezetői, 
képviselői is.

– Nagyon fontos, hogy mun-
kánkban támaszkodni tudunk 
a polgárőrök hely- és személy-
ismeretére – mondta el a ren-
dezvényen Kovács László Csa-
ba, a Miskolci Önkormányzati 
Rendészet igazgatója. – Rend-
kívüli módon tudják segíteni 
a rendészet feladatellátását, a 
polgárőr munkatársak a külte-
rületeken is ott vannak, segítik 

a mezőőri szolgálatunkat – tet-
te hozzá az igazgató. 

Hubay György önkormány-
zati képviselő, a városi Ren-
dészeti Bizottság elnöke (fel-
ső képünkön) beszédében 
kiemelte: Miskolc évek óta 
kiemelt figyelmet fordít arra, 
hogy a rendvédelem egység-
ben, de ugyanakkor megfelelő 
munkamegosztásban történ-
jen a városban. – Biztonságos 
várossá szeretnénk tenni Mis-
kolcot! A programnak a része 
volt a városi rendészet létre-
hozása, folyamatos erősítése, 
ennek érdekében állítottuk 
szolgálatba 2014-ben a körze-
ti rendészeket, más néven „se-
riffeket” – emelte ki. 

Ennek érdekében történt a 
fészekrakós lakások megvá-
sárlása, felújítása, valamint a 
program talán legfontosabb 
része: a nyomortelepek fel-
számolása is – mondta el Hu-
bay György, kihangsúlyozva: 

közegészségügyi, rendészeti, 
gyermekvédelmi szempont-
ból egyaránt megengedhetet-
len, hogy a városba beékelődve 
olyan településrészek legyenek, 
amelyek úgynevezett „no go” 
zónaként működhetnek. Hoz-
zátette, polgárőri közremű-
ködés nagymértékben teher-
mentesítette a városi rendészet 
feladatellátását, segítette a köz-
rend biztosítását.

– Örömmel jelenthetem ki, 
hogy az elmúlt években Miskol-
con jelentősen javult a közbiz-
tonság, az itt élők napi szinten 
tapasztalhatják, hogy odafigye-

lünk rájuk – hangoztatta Hu-
bay György. – Célunk tovább-
ra is az, hogy Miskolc legyen az 

ország egyik legbiztonságosabb 
városa. Ennek keretében részt 
veszünk egy központi kísérle-
ti programban, az úgynevezett 
lépcsőházi kameraprogram-
ban. A veszélyeztetett városré-
szekből a házközösségek 100 
lépcsőházi kamera üzembe he-
lyezésére pályázhatnak. Egy-
ben azt is bejelentem, hogy 
még ebben az önkormányzati 
ciklusban lezárjuk a „fészek-

rakó-ügyet”, illetve azt a prob-
lémát, amit ez jelentett – tette 
hozzá a városi Rendészeti Bi-
zottság elnöke.

– A polgárőrség jelentősen 
hozzájárul ahhoz, hogy az or-
szágban kiegyensúlyozott a 
közbiztonság – fogalmazott 
a rendezvényen Túrós And-
rás, az OPSZ elnöke. – 2013 
óta folyamatosan növekszik a 
polgárőrök szolgálati óraszá-
ma. 2016-ban megalakult a 
polgárőrség határvédelmi ta-
gozata, 60 egyesülettel és kö-
zel 1300 polgárőrrel. Felké-
szültek arra, hogy ha szükség 
van rájuk, folyamatosan részt 
vegyenek a migráció kezelésé-
ben. – A lovas tagozat 800 ló-
val és 1000 lovassal részt vesz 
a külterületek ellenőrzésében, 
valamint az országhatárok vé-
delmében – emelte ki az OPSZ 
elnöke.

MUNTYÁN BERNADETT

Lezárják a „fészekrakó-ügyet”, lépcsőházi kamerákat helyeznek ki
MISKOLC KÖZBIZTONSÁGÁRÓL AZ OPSZ ÜLÉSÉN

Hamarosan lezárják a „fészekrakó-ügyet”

Az új létesítmény látványterve

A közbiztonsági program talán legfontosabb része a 
nyomortelepek felszámolása



Február 4-én, 16.30 órai 
kezdettel, a Miskolc Televízió 
HívőSzó című műsorában a 
Bükkszentlászlói római ka-
tolikus templomból közvetí-
tenek szentmisét. Bemutatja: 
Ócsai J. Barnabás plébános.

Szombaton, 3-án, Szent 
Balázs ünnepe lesz. Ezen a 
napon és vasárnap minden 
szentmise végén Balázs-áldás 
lesz a templomokban. Vasár-
nap, 4-én 15 órától a Fráter 
György Katolikus Gimnázi-
um diákjainak szentmiséje a 
minorita templomban lesz. 

A Mindszenti Karizma Kö-
zösség szervezésében idén is 
megrendezik a Közösségek 
Regionális Karizmatikus ta-
lálkozóját február 10-én a Vö-
rösmarty Katolikus Általános 
Iskolában 9 és 17.30 óra kö-
zött. A találkozó szentmisével 
zárul. A részt venni kívánók-
nak a plébániákon kell jelent-
kezniük. Február 11-én, va-
sárnap, a betegek világnapja 
alkalmából a minorita temp-
lomban a 18 órakor kezdődő 
szentmise keretében szolgál-
tatják ki a betegek szentségét.

„Allah növessze hosszúra a 
szakállad!” címmel tartott 
sajtótájékoztatót kedden az 
Ifjúsági Kereszténydemok-
rata Szövetség (IKSZ) és a 
Fidelitas miskolci szerve-
zete. Váraljai Zoltán városi 
elnök és Kováts Ágoston 
regionális igazgató – elmon-
dásuk szerint - Vona Gábor 
Jobbik-elnök napokban 
megjelent iszlámmal kap-
csolatos kijelentéseire, Alla-
hot dicsőítő megszólalására 
kívántak reagálni.

– Megdöbbenést váltott ki 
bennünk, a napokban az in-
ternetre is felkerült videó, 
amelyben az látható, hogy 
Vona Gábor, a Jobbik elnöke 
törökországi látogatásán Al-
lahot dicsőítette – mondta el a 
rendezvényen Váraljai Zoltán, 
az Ifjúsági Kereszténydemok-
rata Szövetség országos alel-
nöke, városi elnök.

„Mi Attila unokái vagyunk, 
akiknek elve az igazság, akik 
bátran ellenállnak a rossznak, 

és senkitől nem félnek, csakis 
Allahtól” – idézte Váraljai Zol-
tán a Jobbik elnökének szava-
it. A politikus szerint kijelen-
tésével a Jobbik elnöke nem a 
kereszténység istene, hanem 
Allah mellett vallott hitet, s ez-
zel elárulta a kereszténységet.  
Hozzátette, korábban Vona 
Gábor azt is kijelentette, en-
gedélyezné Magyarországon 
a mecsetek építését, és azt is, 
hogy Magyarországnak el kel-
lene fogadnia a brüsszeli kvó-
tadöntést. – Ha ez nem lenne 
elég, a Jobbik elnökének szá-

jából hangzott el az a mondat 
is, miszerint „az iszlám az em-
beriség utolsó reménye” – foly-
tatta a városi elnök.

– Eddig is tudtuk, hogy van-
nak olyan erők, amelyek támo-
gatják a bevándorlást és a szer-
vezett betelepítést – gondoljunk 
itt a baloldalra és a liberálisok-
ra. Ismerjük őket, s idáig azt 
hittük, a Jobbikot is ismerjük. A 
balrahúzás azonban minden-
kit összezavart – fogalmazott 
Váraljai Zoltán. – Tegnap még 
senki nem tudta megmondani, 
mit képvisel maga a párt, mára 

azonban világossá vált: a Jobbik 
a bevándorlást és a behódolást 
képviseli – tette hozzá a városi 
elnök.

Az IKSZ országos alelnöke 
úgy vélekedett, a Jobbik iro-
dáját – amely előtt a sajtótá-
jékoztatót tartották – később 
lehet, hogy bevándorlást szer-
vező irodává vagy mecset-
té fogják alakítani. – Mi nem 
Allahban, hanem a Biblia Iste-
nében hiszünk, nem akarunk 
és nem is fogunk soha behó-
dolni. Nem engedjük meg, 
hogy a Jobbik, a baloldal és a 
Soros-szervezetek szövetsé-
ge bevándorlókat telepítsen a 
városunkba. Nem engedjük, 
hogy tönkretegyék a nemze-

tet és iszlamizálják Európát – 
zárta szavait Váraljai Zoltán.

– Mivel a Jobbik elnöke érzi, 
hogy a közelgő választás poli-
tikai karrierjének csúfos végét 
fogja jelenteni, ezért úgy tűnik, 
már a politika utáni pályájára 
készül. Ezért csapott fel stand-
up humoristának, avagy azt 
is mondhatnánk, összevissza 
beszél, amin a közönség csak 
nevetni tud – ezt már Kováts 
Ágoston, a Fidelitas Észak-ma-
gyarországi regionális igazga-
tója mondta. – Vona Gábornak 
a hatalomért semmi sem drá-
ga. A magyar embereket azon-
ban nem lehet hülyének nézni. 
A mai magyar ellenzék, Vona 
Gáborral az élen, olyan mélyre 

süllyedt az egymással folytatott 
politikai harc közben, hogy po-
litikai szereplésük inkább egy 
bábjátékra emlékeztet – fogal-
mazott az igazgató.

A bábok zsinórjait pedig, a 
regionális elnök szerint, „a fo-
rintmilliárdos Simicska és a 
dollármilliárdos Soros György 
mozgatja”. – Az Ifjúsági Ke-
reszténydemokrata Szövet-
ség és a Fidelitas felszólítja 
Vona Gábort, hogy álljon ki és 
egyszer az életben próbáljon 
őszintén beszélni: a magyar 
nemzet és a magyar emberek 
vagy a pénz oldalán áll-e? Erre 
vagyunk kíváncsiak, elnök úr, 
várjuk a válaszát! – zárta sza-
vait Kováts Ágoston.

Pakusza Zoltán önkormányzati képviselő, fo-
gadóórát tart 2018. február 6-án (kedden), 17.30 
órakor a Diósgyőri Gimnáziumban.

Varga László országgyűlési képviselő utcai foga-
dóórákat tart Miskolcon, az alábbi helyszíneken és 
időpontokban: február 3-án (szombaton) 11:00-12:30 
óráig Miskolcon, a bulgárföldi Coop áruház előtt.  Február 
4-én (vasárnap) 9:30-12:00 óráig a Centrum áruház előtt. Feb-
ruár 5-én (hétfőn) 15:00-16:40 óráig az Alfi áruház előtt, a di-
ósgyőri városközpontban. Február 8-án (csütörtökön) 15:00-
16:40 óráig az Újgyőri főtéren, a Bükk áruház előtt. 
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LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA

UTCAI FOGADÓÓRÁK

„Sztereotipikus, tipikus szte-
reó” – Kovács Ákos egyik sláge-
rének címe (refrénje) ez. Jó kis 
nóta, többször a fülembe csen-
gett az elmúlt hétvégén, amikor 
az ellenzéki pártok kampány-
nyitó rendezvényeit figyeltem. 
Volt ilyen ugyebár a Jobbiknak, 
volt a Demokratikus Koalíció-
nak… s hát volt az Együtt-nek 
is, de a T. olvasók engedelmével 
ez utóbbira nem akarnék külö-
nösebben sok szót vesztegetni. 
Egyrészt nem könnyű olyasmi-
ről írni, ami az embert egyálta-
lán nem érdekli, másrészt pedig 
tartok tőle, hogy másokat sem 
nagyon érdekel. (Hogy tudni-
illik mi van az Együtt-el) Pe-
dig tény és való: Miskolcon az 
Együtt a 2-es választókerület 
MSZP-s jelöltje javára, visz-
szaléptette a saját jelöltjét. Akit 
viszont amúgy sem ismert sen-
ki, tehát valóban hősies csele-
kedetről van szó. Az érintett 
MSZP-s képviselőjelölt bizo-
nyára illő hálával zsebeli be az 
ebből adódó, 2-3 plusz szava-
zatot. (Na jó: megfelelő moz-
gósítással, lehet abból akár még 
négy is!) Fő az összefogás. 

„Sztereotipikus, tipikus 
sztereó” Vona Gábor és Gyur-
csány Ferenc duettje már va-
lamivel érdekesebb volt – fő-
leg így, szinte párhuzamosan 
hallgatva – lehet, hogy ha-
marosan már egy színpadon 
lépnek majd fel. Ahogyan azt 
Heller Ágnesék szeretnék. Szo-
lid fény-effektekkel körítve ta-
lán még szórakoztatóbb lesz, 
ahogy Vona, szokása szerint 
koncepció nélkül, viszont las-
san már egy kerengő dervis 
designjében és idegállapotá-
ban átkozza a Fideszt (náluk 
ez a pártprogram) Gyurcsány 

meg a dobgépnél rappel hozzá. 
Nyíltan szidva az egyházakat, 
s penetránsan uszítva a hatá-
ron túli magyarok ellen. 

„Politikus agitál/ Szájkarate 
szamuráj/ Itt folyton áll a bál/ 
Tipikus sztereó” Hogy valójá-
ban kik állnak a Jobbik nevű 
részvénytársaság mögött, azt 

jobb(ik) inkább nem tudni, az 
viszont tény, hogy egyes kiszi-
várgott hírek szerint, nagyon 
fogytán van a türelmük. Vona 
pedig szorult helyzetében egy-
re több kommunikációs hibát 
vét és egyre jobban megpró-
bálja kiszolgálni a ballib hát-
térhatalmat, amely verbálisan 
és non-verbálisan, úgy tűnik, 
mentőövet kínál neki. Látha-
tó, hogy Vona Gábor és köre 
most már szinte szóról-szóra 
ugyanazokkal a mantrákkal 
gyalázza a kormányt, mint a 
balliberális megmondó-em-
berek. Körvonalazódnak az 
együttműködések, kérdés, 
hogy ez milyen szintig mehet 
el anélkül, hogy robbanást 
idézne elő a Jobbikban. 

„Házibuli lentről/ Tévé ordít 
fentről/ Minden terved meg-
dől/ Tipikus sztereó”. A Soros 
által kidolgozott és híressé tett 
reflexivitás elméletet nagyon le-
egyszerűsítve úgy is szokták ér-
telmezni, hogy ezen elmélet sze-
rint a gondolkodás és a valóság 
között kétirányú kapcsolat van. 
Az egyes emberek gondolkodá-
sa (viszonyulása) hatással lehet 
az őket érintő valóságra is. Az 
ellenzéket illetően most alap-
vetőn háromféle gondolkodást 

(viszonyulást) lehet felfedezni, 
kérdés, mit idézhet elő mindez a 
valóságot illetően. 

Heller Ágnesék, illetve a 
külföldi kötődésű balliberáli-
sok nagyjából tisztában van-
nak vele, hogy demokratikus 
választások útján, a globális 
pénzügyi körök „megbízható”, 

megszorító helytartói – Bok-
ros, Bajnai, stb. – már soha 
nem fognak visszakerülni a 
hatalomba Magyarországon. 
Ezért az lenne a „mesterterv”, 
hogy – mivel a baloldal gyen-
ge – a Jobbik bevonásával pró-
bálnak valahogy anarc hiát 
előidézni, leváltani a jelen-
legi, stabil kormányt. A Job-
bik eleve kormányképtelen, 
nem is gondolják egy percig 
sem komolyan a balliberáli-
sok, hogy adott esetben együtt 
kormányoznának velük – vi-
szont ott lennének. Megfejel-
ve Gyurcsánnyal, aki maga 
egy repeszromboló gránát. 
Elég megnézni, milyen álla-
potban hagyta hátra 2010-
ben az országot, és a baloldalt. 
Egy ideig menne a marakodás, 
az ország sodródna a kormá-
nyozhatatlanság felé, aztán 
pedig beállna az államcsőd, a 
fizetésképtelenség. Jöhetne az 
IMF „segíteni”. Adnák a ke-
mény hiteleket megint, persze 
még keményebb feltételekkel 
(lásd Görögország) ezen felté-
telek egyike lenne egy általuk 
„szakértőinek” nevezett kor-
mány felállítása. S akkor jön-
ne az IMF számára „megbíz-
ható” Bokros. Bajnai, meg az, 

amihez a legjobban értenek: a 
„csomagok”, a megszorítások. 

Soros György viszont a na-
pokban, Davosban egyértel-
művé tette (érdemes eredeti-
ben meghallgatni a szavait a 
Bloombergnél, a hírügynök-
ségek elég light-os kivona-
tot nyomtak szét belőle) hogy 
nem sokra tartja a hazai el-
lenzéket, és gyakorlatilag ő is 
biztosra veszi a Fidesz válasz-
tási győzelmét. Soros inkább a 
külföldi beavatkozásban bíz-
na, viszont bennfentesként, a 
színfalak mögött láthatóan 
érzékeli az egyre határozot-
tabban körvonalazódó ame-
rikai védőernyőt a magyar 
kormány fölött, ezért nemzet-
közi migrációs terveit illetően 
is leginkább arra a reményé-
re épít, hogy Donald Trump 
előbb-utóbb meg fog bukni.  

S hát itt van a képlet harma-
dik tényezője, maga a hazai el-
lenzék, amely viszont – tisztelet 
persze a mindig jelenlévő kivé-
teleknek – legtöbb esetben egy-
általán nem osztja az agresszív 
balliberális holdudvar nagyra-
törő elképzeléseit, inkább a saját 
politikai túlélésével van elfoglal-
va. Egyrészt a pártelitek számá-
ra egy nagy kérdés, hogy tudják 
majd magukat átmenteni a vár-
ható választási bukások utáni 
időszakra, másrészt pedig ma-
guknak a pártoknak is: meg tud-
nak-e kapaszkodni a parlament-
ben, és ha igen, mekkora erővel? 
A nagyhangú kampányok után, 
mennyire lehet majd „választási 
sikernek” beállítani az alig 4-5-6 
százalékos eredményeket?  „Bal-
ról is nyúzzák/ Jobbról is húz-
zák/ Ez itt Magyarország

Tipikus sztereó”
SZEPESI SÁNDOR

TIPIKUS SZTEREÓ

A szerkesztőtől

Az Ökumenikus Imahét kiemelkedő eseménye a 
Miskolci Egyetem díszaulájában. 

EGYHÁZI HÍREK

Az IKSZ és a Fidelitas reagálása Vona Gábor iszlámmal  
kapcsolatos kijelentéseire

„Allah növessze hosszúra a szakállad..” 

Váraljai Zoltán és Kováts Ágoston,



Mint arról már hírt adtunk, 
nemrégiben országos körút-
ra indult a legendás, szin-
te felbecsülhetetlen értékű 
Seuso-kincs. A késő római 
császárkor egyik legjelen-
tősebb ezüstlelete február 
27-től Miskolcon lesz látha-
tó. A különleges kulturá-
lis eseményről csütörtökön 
sajtótájékoztatót tartottak a 
Herman Ottó Múzeumban.

A rendezvényen Tóth Arnold 
múzeumigazgató, Kiss János al-
polgármester, Tomka Gábor a 
Magyar Nemzeti Múzeum fő-
igazgató-helyettese és Berényi 
Marianna a Magyar Nemzeti 
Múzeum főosztályvezetője tájé-
koztatott a kiállítás részleteiről. 

– Az a kulturális expressz, 
amely a Seuso-kincseket viszi 
körbe Magyarországon, Mis-
kolcon is megáll – fogalmazott 
beszédében Kiss János alpol-
gármester. – Beteljesedett az 
írás, mely az egyik tálon olvas-
ható – „Maradjanak meg szá-
modra ezek az edények, Seuso, 
évszázadokon át, hogy utóda-
idnak is méltóképpen haszná-
ra váljanak” – hisz’ kulturális 
értelemben utódai, és örökösei 
vagyunk Seusonak. Miskolc is 
bekerülhetett a hat vidéki vá-
ros közé, amelyek lehetőséget 
kaptak ennek a páratlan mű-
tárgy-együttesnek a fogadásá-
ra. A három hét során, amíg a 
kincsek a városunkban lesznek, 
Miskolc kulturális katedrális 
lesz Magyarországon – emelte 

ki. Az alpolgármester arról is 
szólt, hogy a kiállítás jól repre-
zentálja azt a kulturális "arcélt", 
amelyet Miskolc hirdet magá-
ról. – Fontos, hogy a gazdasági 
jólét mellé kulturális jólét is pá-
rosuljon - hangsúlyozta.

Tomka Gábor, a Magyar 
Nemzeti Múzeum főigazga-
tó-helyettese szerint a Seu-
so-kincs talán Magyarország 
legértékesebb lelet-együttese. 
Tizennégy darabból áll, plusz 
egy rézüstből, amelyben ezeket 
a tárgyakat annak idején elrej-
tették. A lelet számos informá-

ciót hordoz a 4. századi Római 
Birodalomról, és annak arisz-
tokráciájáról is.  Tóth Arnold, a 
Herman Ottó Múzeum igazga-
tója arról szólt: nagy megtisz-
teltetés ugyanakkor nagy fele-
lősség is, hogy három héten át 
intézményükben őrizhetik, és 
mutathatják be ezt a rendkívü-
li értéket. A kiállítás ideje alatt, 
február 27-től március 18-ig 
a hét minden napján 9 órától 
21 óráig várják a látgatókat.  A 
Seuso-kincsek megtekintésé-
hez, előzetes regisztrációra a 
www.seusomiskolc.hu online 

felületen van lehetőség.
A Herman Ottó Múzeum ki-

települ a Miskolci Farsangra is: 
február 2-4. között a Városház 
téren lévő faházban várják az 
érdeklődőket, akik jegyet vá-
sárolni vagy regisztrálni sze-
retnének. A standot szombaton 
római légiósok őrzik majd, akik 
bemutatják, milyen volt az őr-
ségváltás a légiókban.

Február 8-10. között ismét 
a határon túli kultúráé lesz 
a főszerep a Miskolci Nem-
zeti Színházban. Három 
napon át Újvidék három 
művészeti ága: színháza, 
képzőművészete és irodal-
ma mutatkozik be Miskol-
con, a Határtalan Napok 
rendezvénysorozaton.

A programban több szín-
házi előadás mellett kép-
zőművészeti kiállítás és 
irodalmi est is szerepel. 
Február 8-án vajdasági 
képzőművészek kiállításá-
val nyílik a fesztivál, amely 
márciusig lesz látható, a 
Nagyszínház emeleti néző-
téri társalgójában.

Az Újvidéki Színház há-
rom nagyon különböző, 
izgalmas előadással érke-
zik Miskolcra. Esterházy 
Péter műveinek ihletésé-
re született a Kis magyar 
pornográfia című előadás. A 
rendező Nikita Milivojević.  

A Kosztolányi Dezső Szín-
ház és az Újvidéki Színház 
közös produkciója a Piaf-mar-

che/Piaf menet című zenés 
színpadi rituálé, amely a tra-
gikus sorsú művésznő har-
cokban és önmarcangolásban 
gazdag életéből ad szemel-
vényeket. Akció-musical, 
rap-opera, zenés-táncos be-
vásárlókosár-ütközet, zom-
biparádé a fogyasztói társa-
dalomról – ez a Fekete, az 
Újvidéki Színház előadása. A 
helyszín egy szupermarket ‒ 
életünk értelme, a fogyasztói 
társadalom fellegvára. 

A Szabadkai Népszín-
ház Magyar Társulatának 
Amadeus című előadása ta-
valy a Városmajori Szabadtéri 
Szemle legjobb előadása lett, 
a legjobb férfi főszereplőnek 
járó díjat pedig Balázs Áron 
(Salieri) kapta. Béres Attila 
rendezése ezúttal Miskolcon 
lesz látható a Határtalan Na-
pok alatt. Az irodalom kedve-
lőinek is tartogat programot a 
fesztivál. Újvidék - egy város 
drámája címmel Végel Lász-
ló, Kossuth-díjas író várja kö-
tetlen beszélgetésre a könyvek 
szerelmeseit. (Részletesen l. 11. 
oldal, programajánló)

Pénteken délután, a hagyo-
mányos nyitófelvonulással 
kezdetét vette a belvárosban a 
Becherovka Miskolci Farsang!

A háromnapos rendezvé-
nyen mintegy negyven fellépő 
szórakoztatott a szórakoztat a 
hétvégén, a színes zenei palet-
tán mindenki megtalálhatja a 
kedvére valót.  A helyszíneket 
vásár köti össze, gasztronómi-
ai és kézműves termékek szí-
nes (és ízletes) választékával.  

Péntek délután a nyitófel-
vonulás résztvevői hamisítat-
lan, farsangi maskarákban 
varázsoltak karneváli hangu-
lat Miskolc főutcájára, a Cent-
rumtól a Szent István térig, a 
farsangi programok azonban 
már korábban elkezdődtek. 
Déltől Mister Piano Show kez-
dődött a Széchenyi utcán - egé-
szen este 20 óráig - délután 13 
órától pedig az Emődi Tehén-
tánc Banda lett a Széchenyi 
utca főszereplője. A Szinva te-
raszon 14 órától kezdődött el 
a Salkaházi Farsang, miskol-
ci nyugdíjas klubok, Magyar 
Rózsa, és Karcagi Nagy Zol-
tán szórakoztattak. Délután 
Hubay György, a Salkaházi 
program vezetője is megjelent 
a helyszínen, hogy köszöntse a 
jelenlévőket. A Salkaházi far-
sang programjai szombaton és 

vasárnap déli 12 órától várják 
az érdeklődőket a Szinva tera-
szon: február 3-án Soltész Re-

zsővel, február 4-én pedig Osz-
vald Marikával lép fel Karcagi 
Nagy Zoltán, és egészségügyi 

szűrőbusz is lesz a helyszínen. 
A nyitófelvonulást követő-

en, (lapzártánk után) a Sky 
Fanatic csapott a húrok közé 
a Városház téren, őket pedig 
a népszerű musical- és popé-
nekes Vastag Csaba követte. 
Fokozta a hangulatot péntek 
este a Kozmix, a P. Mobil, és a 
Ladánybene 27 is. Az Erzsébet 
téren pénteken fellépett Zalat-
nay Sarolta – a miskolci Reflex 
együttessel, és még sokan má-
sok.  

 (Részletes beszámolók, fotók 
a következő számunkban.)
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Seuso-vándorkiállítás: „Igazi kincs  
érkezik Miskolcra!"

Határtalan Napok  
a színházban!

Elkezdődött a Becherovka Miskolci Farsang! 

A Seuso-kincset két, éte-
lek tálalására szolgáló 
nagyméretű lapos tál, két 
további tálaló és valószínű-
leg dísztálként is használt 
tál, egy mosdáshoz hasz-
nált mély tál, két hozzá tar-
tozó, geometrikus díszítésű 
kancsó, továbbá egy dionü-
szoszi ábrázolásokkal, egy 
állatalakokkal és egy görög 
mitológiai ábrázolással dí-
szített kancsó alkotja. Két 
vödör, egy illatszeres tége-
lyek tárolására szolgáló do-
boz, valamint egy amfora 
is része az együttesnek. 



Megnyílt a baráthegyiek kincsestára. A Szimbiózis Alapít-
vány diósgyőri játszóvárában mostantól népi mesterségeket 
mutatnak be a látogatóknak. A foglalkozásokon fogyatékkal 
élők avatják be az érdeklődőket a sajtkészítés, a kötélverés, 
vagy akár a kenyérsütés fortélyaiba. A Népi Kézműves Tárház 
a hagyományőrzés mellett segíti a helyi turizmust és a fogya-
tékkal élők társadalmi beilleszkedése is könnyebbé válik.

A Bükk keleti kapujánál el-
helyezkedő, öthektáros Barát-
hegyi Majorságban szélkerék 
húzza fel a vizet a kútból, a kerti 
tó, fóliasátor, üvegház, gomba-
termesztő pince mellett istál-
ló, baromfiudvar és különféle 
manufaktúrák – sajtkonyha, 
kemence, asztalos és kézműves 
műhelyek – sorakoznak.

A Baráthegyi Kincsestár 
szerdai, avatóünnepségén V. 
Németh Zsolt, a Vidékfejlesz-
tési Minisztérium vidékfej-
lesztésért felelős államtitkára, 
a Hungarikum Bizottság tagja 
úgy fogalmazott: több szem-

pontból is különleges ez a ren-
dezvény. – Különleges maga 
a helyszín, s nagy jelentősége 
van annak is, ha magunk ké-
szítjük azokat a termékeket, 
amelyeket elfogyasztunk. Az 
alkotás pedig közösséget te-
remt, s boldogabbá teszi az 
embert – hangsúlyozta az ál-
lamtitkár, kiemelve: különle-
ges ez a rendezvény azért is, 
mert itt igazán közel kerül-
hetünk a kézművességhez. 
Kézbe foghatjuk a régi, népi 
mesterségek eszközeit, ami 
egészen más élményt jelent, 
mintha csak vitrinekben cso-

dálhatnánk meg. Így szinte 
„megélhetjük” a hagyomá-
nyainkat. Ezen a helyen pe-
dig megtanítják, hogyan kell 
használni ezeket az eszközö-
ket, hogyan sajátítható el a 
hagyomány.

Hubay György önkormány-
zati képviselő arról szólt, 
mennyire fontos lépés ez a 
Baráthegyi Majorságot üze-
meltető Szimbiózis Alapít-
vány életében. – A hagyo-
mány megőrzése és az, hogy 
megismerteti a jelen ifjúsá-
gát a régi foglalkozásokkal, 
méltóvá teszi a Baráthegyi 
Majorságot arra, hogy he-
lyet foglaljon a helyi érték-
tárban. Az intézményt teljes 
szívvel és nagy odaadással 
tartják fenn - olyan elfoglalt-
ságra adnak lehetőséget a fo-
gyatékkal élőknek, amelynek 
köszönhetően ugyanolyan 

értékes tagjai lehetnek a tár-
sadalomnak, mint egészséges 
társaik – hangoztatta Hubay 
György.

A Szimbiózis Alapítvány 
tizenhét éve hozta létre a Ba-
ráthegyi Majorságot Mis-
kolc-Diósgyőrben, ahol a pá-
los barátok már az 1300-as 
években gazdálkodtak. Erre 
Jakubinyi László, az alapítvány 

elnöke utalt beszédében. – A 
Baráthegyi Majorság min-
dennapjait átszövik a hagyo-
mányos technikák használa-
tán alapuló népi mesterségek 
- ezek bemutatása képezi al-
ternatív turisztikai progra-
munk alapjait is. Programunk 
2011-ben elnyerte az Európai 

Integrációs Díjat. A Baráthe-
gyi Kincsestár kialakítását a 
Földművelésügyi Minisztéri-
um és Hungarikum Bizottság, 
illetve Miskolc Megyei Jogú 
Város Idegenforgalmi Alapja 
is támogatta – mondta el az 
elnök.

RÉPÁSSY OLÍVIA

Mintegy 31 millió forintból 
újították fel a GYEK Gyer-
mek Onkohematológiai és 
Csontvelő-transzplantációs 
Osztályának „B” részlegét a 
megyei központi kórházban. 

Három kórteremben 
nyílászárókat, bútorza-
tot cseréltek, felújították a 
padlózatot, valamint korsze-
rűsítettek három transzp-
lantációs blokkot. Az osztá-
lyon az elmúlt hét évben 124 
transzplantációt végeztek el.

Tiba Sándor főigazgató az 
átadón emlékeztetett, nem-
régiben a gyermeksebésze-
ti osztályon számolhattak be 
fejlesztésről, most pedig egy 
újabb beruházás elkészültét 
jelenthetik be: korszerűsítet-
ték a gyermek onkohema-

tológiai osztályt, annak há-
rom autológ (saját) csontvelő 
transzplantációs boxát, há-
rom különálló kórtermét és 
a kezelőhelyiségeket is. A fel-
újított kórtermekben gyakor-
latilag mindent kicseréltek: a 
nyílászárókat, a padlózatot, a 

bútorokat, a szigetelést, a le-
vegőszűrőt.

A főigazgató kiemelte: a 
legmagasabb szintű tudás 
biztosítása mellett minden 
intézménynek kötelessége a 
megfelelő körülményekről is 
gondoskodni.

A Gyermekegészségügyi 
Központ és annak most fej-
lesztett osztálya országos, sőt 
nemzetközi hírű. Tavaly áp-
rilis óta több mint 600 fek-
vőbeteget kezeltek az on-
kohematológiai részlegen, 
járóbetegként pedig mintegy 
12 500 gyermek fordult meg a 
Gyermek Onkohematológiai 
és Csontvelő-transzplantáci-
ós osztályon, ahol daganatos 
és leukémiás gyermekeket ke-
zelnek. Eredményeik a nyu-

gat-európai országok terápiás 
eredményeivel azonosak.

A korszerűsítés költsége 
meghaladta a 31 millió forin-
tot, ebből egy jelentős össze-
get, 18 milliót a kórház bizto-
sított, a fennmaradó 13 millió 
forintot pedig két alapítvány 
finanszírozta. A Béres Alapít-
vány nem először állt a B.-A.-Z. 
Megyei Kórház Gyermek On-
kohematológiai és Csontve-
lő-transzplantációs Osztálya 
mellé. 2006-ban egy őssejt-
számláló készülékkel segítették 
az osztály munkáját, 2016-os 
jótékonysági estjükkel pedig a 
felújításhoz nyújtottak nélkü-
lözhetetlen segítséget. A másik 
adományozó, a Bonta Zoltán 
Gyógyászati Alapítvány volt. 

KUJAN I.

Értékteremtés, hagyományőrzés, közösségépítés 

Közélet Miskolci Napló6

A szociális szolgáltatási épületek (három lakhatási egység 
harminckét fő számára és huszonnégy főnek nappali intéz-
mény) mellett egy napi több száz adag ebédet főző konyha, 
valamint képzési központ is található. A majorságban mint-
egy százkét fő dolgozik, háromnegyedük fogyatékossággal élő 
és megváltozott munkaképességű személy.

Több mint két éve kiemelkedő turisztikai attrakciójuk a 
fából készült négyszáz négyzetméteres területű, nyolc méter 
magas, korhű Interaktív Diósgyőri Játszóvár. Itt és a kap-
csolódó korabeli vásártér épületeiben állandóan működő 
programként húsz népi mesterség műhelyét alakították ki. 
A belső várudvar gyilokjáró kerengőjében színes plakáton 
mintegy negyven népi mesterséget mutatnak be. A vendégek 
kipróbálhatják többek között a vajköpülést, a kötélverést és 
a faesztergát is.

A Szent Imre tér forgalmi rendjének megváltozása kap-
csán tartott nemrégiben helyszíni sajtótájékoztatót Hol-
lósy András, önkormányzati képviselő. 

Régóta lassítják úgyneve-
zett fekvőrendőrök az autó-
sok haladását a Bíró utcában. 
Pár napja azonban már „Be-
hajtani tilos” táblák jelzik, az 
utca egyirányú lett. Hollósy 
András elmondása szerint 
múlt péntektől, azaz janu-
ár 26-ától él az új szabály. – 
Tudjuk, hogy sajnos nagyon 
sok autós rutinból közlekedik 
és elsőre, de még lehet, hogy 
másodjára sem veszi észre a 
változást. Éppen ezért febru-
ár 5-éig – hétfőig – türelmi 
idő lesz a büntetéseket illető-
en – mondta el a politikus.

Az érintett útszakaszt a 
Szent Imre Római Katoli-
kus Általános Iskola igazga-
tónője szerint főleg hétköz-
nap használják az autósok. 
– Mintegy négyszáz gyer-
mek jár az intézményünk-
be,  akik túlnyomó részét a 
város különböző pontjairól, 
autóval hozzák ide szüle-

ik, ráadásul ugyanabban az 
időszakban. Nagyon sok-
szor alakult ki dugó a kör-
nyéken, ezért szerettük vol-
na, ha megváltoztatják a 
forgalmi rendet – mondta el 
Kovácsné Nikházy Eleonóra.

Az egyirányú útszakasz 
körülbelül háromszáz méte-
ren biztosít lehetőséget folya-
matos haladásra, az Avar ut-
cától a Gépész utcáig, a város 
belseje felé. Mellette parkoló 
autók sorakozhatnak majd.

Hollósy András a hely-
színen arról tájékoztatott, 
hogy a forgalmi rend meg-
változásáról egyeztetett a 
Miskolci Önkormányzati 
Rendészettel is. – Egy héten 
keresztül rendészek segíte-
nek betartani az új szabályt 
az autósoknak. Minden reg-
gel felhívják a figyelmüket 
a forgalmi rend megválto-
zására – mondta el a képvi-
selő.

MEGNYÍLT A BARÁTHEGYIEK KINCSESTÁRA

Korszerűbb körülmények között  
gyógyulhatnak a gyermekek 

Egyirányú lett az utca Kórtermeket újítottak fel a GYEK-ben

Hubay György, Jakubinyi László és V. Németh Zsolt
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FEBRUÁR 6-IG TARTÓ 
AKCIÓS KÍNÁLATUNKBÓL:

Aranyfácán sűrített  
paradicsom           
22-24%, 150 g,  
egységár: 1193 Ft/kg 

Csirkemell                                                            
1 kg, csontos, eh., 
(baromfi és tőkehúst árusító 
üzleteinkben) 

949 Ft 179 Ft899 Ft

Sertéslapocka                                                       
1 kg, (baromfi és tőkehúst  
árusító üzleteinkben)  
feb. 1- 4.-ig  

Pick löncs  1 kg, (COOP ABC, SZUPER) 1399 Ft
M&M’s drazsé mogyorós, 45 g;  
Snickers szelet Super 75 g, egységár: 2520 Ft/kg (COOP ABC, SZUPER)   189 Ft
COOP KLUB KUPONOS ÁR: 2 termék vásárlása esetén, egységár: 1853 Ft/kg 139 Ft/db

Apróhirdetés
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: 30/336-5528, web: www.alu-
port.hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: h-p: 
9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar to-
no zás, lambé riázás, filagóriák, elő tetők, 
kerítések, kerti házak és egyéb famun-
kák készítése; Ve lux ablakok beépítése, 
cseréje; íves fedések és hajlatok készíté-
se; tetők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.

KARATE GÖRÖMBÖLYÖN min-
den hétfőn és csütörtökön 18 órától a 
Görömbölyi Művelődési Házban. Négy 
éves kortól, kezdőket és haladókat egya-
ránt várunk. Tel.: 06-20/460-6775.

Apróhirdetés
Ingyenes számítógépes tanfolyam 
indul  kezdőknek, hétköznap délutá-
nonként Mis kolcon. Korhatár 65 év.  Ér-
deklődni: 06-46/742-485; 06-30/876-
6646. Ügyfél fogadás: H-P 10.00-18.00. 
Pannon Educatio Kft. E–001594/2017.
Diplomás német nyelvtanárt kere-
sünk, heti 5x2 órás magánóra meg-
tartására. Avasi Nyelviskola Kft. Tel: 06-
30/469-9670; 06-46/742-485

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

Az akció érvényes: 

2018. 02. 03-tól 2018. 02. 09-ig 

Foval csótányírtó GÉL 1799 Ft

Air Wick Freshmatic készülék utántöltő, 250 ml 999 Ft

Bonux mosópor, 3 kg, 566 Ft/kg 1699 Ft

Tomi mosópor, 4,2 kg, 595 Ft/kg 2499 Ft

Silan öblítő, 1,850 l – 2 l 999 Ft

Clin ablaktisztító ut., 500 ml, 718 Ft/l 359 Ft  

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

Dosia mosógél, 1 l 199 Ft

Ultra Daisy mosogatószer, 500 ml, 398 Ft/l 199 Ft

Viola mosópor, 3 kg, 299 Ft/kg 899 Ft

Vanish folteltávolító, 1 l 799 Ft

Domestos power 5, WC-illatosító 389 Ft

Női divattáskák, férfitáskák, utazótáskák, övtáskák,

gurulós bevásárlókocsik nagy választékban érkeztek.

MISKOLCI ELADÓ  
INGATLANOK

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

+ versenytárgyalás)  
útján történő értékesítésre meghirdeti  
2018. február 20-i beadási határidővel  

az alábbi miskolci ingatlanokat:

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.mikzrt.hu honlapon, a Miskolc, Széchenyi u. 60. sz. alatt található 

ügyfélszolgálati irodában, valamint a 70/466-4399  
és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető. 

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Nagy Imre u.
(beépítetlen terület)
több ingatlanból álló  

két önálló ingatlancsoport

összesen  
1346 61 400 000

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvez-
ményes 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



Szirma régi Árpád-kori te-
lepülés, neve személynévből 
keletkezett. Tamás ispán 
fiáról, Istvánról tudunk, 
mint első birtokosról, s va-
lószínű, Szirma a Miskolc 
nemzetség birtoka volt. Ek-
kor Scryme alakban írták 
a nevét. A település nemesi 
családja a birtokról Szirma-
inak nevezte magát. 

A török időkben hódoltsági 
terület volt 1544-től, 50 forint 
volt az adója, s ezt Hatvanba fi-
zette. A nagy adóterhek mellett 
időről időre még az áradások is 
fenyegették a községet, olyany-
nyira, hogy 1674-ben a lakosok 
kénytelenek voltak elhagyni 
a települést. A XVIII. század-
ban alig lakott valaki az üresen 
maradt faluban, 1736-ban csak 
mintegy 10 házból állt. A XVIII. 
század végén, XIX. század ele-
jén újra benépesült a Szirmayak 
birtoka, amely kisközség lett, de 
később körjegyzőséget képező 
községgé küzdötte fel magát. 
A reformáció hamar elterjedt 
Szirmán. 1598-ban már önálló 
egyház volt, s a földesúrváltozás 
után is megmaradt református-
nak. A település Görömböllyel 
és Hámorral egy időben, 1950-
ben lett Miskolc része. 

Görömböly a Miskolc nem-
zetség birtokához tartozott, s 
már a XIII. században létezett. 

A település egy részét a Mis-
kolc nemzetség a szomszédos 
Tapolcának adományozta, ahol 
apátság volt és itt monostort is 
építtetett.  Az oklevelek szerint 
számos szőlőheggyel rendelke-
zett. A település feletti királyi 
kegyuraságot mutatja, hogy a 
XVI. században a zálogbirtoko-
sok kezéből kivéve Görömböly 
a szendrői vár tartozéka lett. Ké-
sőbb a Rákócziak 3000 forintért 
véglegesen megvásárolták a te-
lepülést. Eger elfoglalása után 
török fennhatóság alá is került. 
A török világ elmúltával igen 
kevesen laktak Görömbölyön, 
ezért a Dunántúlról telepítettek 
újra lakosságot. A fejlődésnek 
indult községet a XVIII. század-
ban a pestis szinte teljesen ki-
pusztította, és ezután csak lassan 
népesedett ismét be. Ekkor már 
zömében görög katolikusok él-
tek itt. 1902-ben nagyközségi 

rangot kapott. Lakosságszáma is 
megnőtt, 1869-től 1949-ig meg-
duplázódott (1100ról 2200-ra). 
Görömböly közelében műkö-
dött a Magyar Altalános Kő-
szénbánya Rt. hatalmas kőbá-
nyája, valamint a településen 
a miskolci Gőztéglagyár Rt. is 
munkát biztosított az itt élők-
nek. Görömböly a második vi-
lágháború után, 1950-ben kap-
csolódott Miskolchoz, azóta a 
város szerves része. 

Hejőcsaba Árpád-kori ma-
gyar település, már 1067-től 
előfordult az oklevelekben a 
község említése, Soba néva-
lakban. Eredetileg a Miskolc 
nemzetség birtoka. A XII. szá-
zadban Caba, Chaba néven 
említik, s a birtokos család is 
Csabáról kezdi magát Csaba-
inak nevezni. A XIV. század-
tól Hejőcsaba Széchy Miklós, 
majd a király birtokába jut 

és ettől kezdve a község a di-
ósgyőri koronauradalomhoz 
tartozott. A következő évtize-
dekben a pálosok Csaba jelen-
tős részét megkapták, hiszen 
Borbála királyné, Albert és I. 
Ulászló további adományo-
kat biztosítottak itt részükre. A 
község templomai a diósgyőri 
várhoz tartoztak és kegyuruk 
a király volt. A törökök több-
ször feldúlták Hejőcsabát és 
hódoltsági területté is tették. 
A protestantizmus a község-
ben hamar gyökeret eresztett 
és 1577-ben már református 
temploma is volt. A XVII. szá-
zadtól a település birtokosa a 
koronauradalom volt. A köz-
séget 1902-ben nagyközségi 
rangra emelték, majd 1904-ben 
máig használatos nevét kap-
ta meg. Az egykori különálló 
településnek a XX. században 
lakott területei voltak: Bónis-

telep, Csernike, Dudujkatanya, 
Juhásztanya, Martintelep, Má-
lertelep, Nagyközépszer, Ott-
hontelep, Ruzsin, Szőllőhegy, 
Vörösrákpuszta. A jó infra-
strukturális ellátottság a la-
kosság számának az emelke-
désében is megmutatkozott. 
1869-ben 1542 fő lakott a tele-
pülésen, 1941-ben viszont már 
5036 főt regisztráltak. Hejőcsa-

ba önálló települési élete 1945-
ben ért véget, amikor Mis-
kolchoz kapcsolták. 

Tapolca a természeti szép-
ségekben bővelkedő Hejő pa-
tak völgyében, a Bükk hegység 
keleti részében helyezkedik el. 
Félszáz katasztrális holdnyi te-
rületen épült ki a XIX. század 
végétől. Üdülőterületté válása a 
XX. század első felében történt. 
A kis település legnagyobb ér-
tékét az itt feltörő gyógyfor-
rások adják. Tapolca már az 
ősidőktől kezdve lakott hely 
volt. A település folyamatos la-
kottságára utal az őskori föld-
vár, illetve annak napjainkban 
látható maradványa is. A mai 
barlangfürdő felett a múlt szá-
zad utolsó évtizedeiben buk-
kantak először a vár vagy sánc 
maradványaira. (Folytatjuk)        

SOMORJAI LEHEL
FŐLEVÉLTÁROS
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Városi visszatekintő

Nagy-Miskolc településrészeinek története (3. rész)

Vasárnap tartotta hagyományos megemlékezését a Vitézi Rend 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Törzskapitánysága a "málenkij 
robot" áldozatainak Vár utcai emléktáblájánál, Diósgyőrben.

A második világháború vé-
gén, a Vörös Hadsereg által 
elfoglalt magyar területeken 
a szovjet katonák sokszor az 
utcákon fogdostak össze, s 
hurcoltak el a Szovjetunióba 
kényszermunkára – "málenkij 
robotra" – ártatlan civileket. 
Ez a „kis munka” sokaknak 
hosszú évekig tartó fogolytá-
bort, embertelen bánásmó-
dot, nem egy esetben a halált 
jelentette. 1945. január 23-án 

Diósgyőrből mintegy 400 em-
bert hurcoltak el.

Vitéz Csantavéri Tivadar 
Károly, a Vitézi Rend Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Törzskapitányságának szék-
kapitánya a vasárnapi meg-
emlékezésen elmondta: a 
négyszáz, többnyire német 
nevű polgári lakost a diós-
győri mozi épületébe gyűj-
tötték össze. – Elsősorban 
férfiakat vittek, de ha egy-

egy menyasszony esetleg nem 
akart tágítani a vőlegénye 
mellől, őket is elhurcolták.

Azt mondták nekik, hogy 
csupán "tájékoztatást" kap-
nak, majd rájuk zárták az ajtót, 
másnap pedig lekísérték őket a 
Tiszai pályaudvarra, az ott lévő 
marhavagonokba. Az akkori 
Szovjetunió munkatáboraiba 
kerültek, ahol általában bá-
nyában dolgoztak, borzasztó 
körülmények között. Közülük 

harmincegyen soha nem tér-
tek vissza Diósgyőrbe, idegen 
földben nyugszanak, nevük az 
emléktáblán olvasható – han-
goztatta a székkapitány.

Hozzátette, ez a történet évti-
zedekig kimaradt a tör té ne lem-
oktatásból, ma már azonban 
hozzá lehet jutni értékes és hi-
teles információkhoz a történ-
tekről. Megemlékezésünk célja 
is az, hogy tudassuk az igazsá-
got az emberekkel, s felhívjuk 
a figyelmet: soha többé ne tör-
ténhessen ilyen! – hangsúlyozta 
Csantavéri Tivadar Károly.

Az ünnepségen má-
sok mellett beszédet mon-
dott még Spóner Péter tör-
ténész-muzeológus, az 
elhurcoltakra emlékeztek a 
református és a római kato-
likus egyház képviselője is. 
Az emléktáblánál a városi 
önkormányzat, pártok, in-
tézmények, civil szervezetek 
képviselői helyezték el a meg-
emlékezés koszorúit.

RÉPÁSSY OLÍVIA

Ami évtizedekig kimaradt  
a történelemoktatásból

"Málenkij robot" - az elhurcoltakra emlékeztek Diósgyőrben 
Hámori János egykoron 
Miskolc legnépszerűbb 
éttermeit vezette. Kilenc-
venedik születésnapja al-
kalmából a város nevében 
nemrégiben Szekanecz Noé-
mi, a Polgármesteri Hivatal 
Egészségügyi és Szociális 
Osztályának vezetője, vala-
mint Hudákné Becse Ildikó 
csoportvezető köszöntötte.

Hámori János pályafutása 
a miskolci Tiszti Club étte-
remben indult. 1962-től a Po-
lónia étterembe került, majd 
amikor 1963-ban felavatták 
az Avasi kilátót, őt és fele-
ségét bízták meg a második 
emeleten kialakított presszó 
megnyitásával és üzemelteté-
sével. 1963-tól 1968-ig vezet-
ték a presszót a nyári szezon-
ban, a téli időszakokat pedig 
a Polónia étteremben töltötte, 
mely 1974-től az Aranycsillag 
elnevezést kapta. Az Avasi 
kilátó helyisége kétszáz ven-

dég befogadására volt képes, 
azonban Hámori János el-
mondása szerint mindig töb-
ben voltak. Sorban álltak az 
emberek, és amint felszaba-
dultak helyek, máris jöttek új 
vendégek a várakozók közül. 
Híres színészek is gyakran 
megfordultak itt.

Vezette a miskolctapol-
cai Anna Éttermet és az ah-
hoz tartozó egységeket (Szi-
get presszó és az éjszakai bár), 
majd az avasi lakótelepen ta-
lálható Ifjúság Étterem üze-
meltetését bízták rá. Hámo-
ri János kiemelte, büszke rá, 
hogy a Miskolci Vendéglátó-
ipari Vállalatnál dolgozhatott.

Boldog születésnapot!

Görömböly-tapolcai vendéglő  
az 1900-as évek elején

1938-ra épült fel az új tavifürdő,  
a Szeghalmy Bálint tervezte kerek fürdőházzal „Tapolcai fürdőhely” 1860 körül



Az elmúlt évben Magyarország Kormánya határozatával 
újabb forrásokat biztosított a DVTK sportfejlesztési prog-
ramjához kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekhez. 

Ennek keretében négy vá-
rosban, Miskolcon, Egerben, 
Salgótarjánban és a felvidé-
ki Rimaszombaton több mil-
liárd forint értékű sportfej-

lesztés realizálódhat. Az új 
sportinfrastruktúra nagyobb 
része Miskolcon valósulhat 
meg, illetve a már meglévő 
futball specifikus elemek he-

lyi igényeknek megfelelő to-
vábbi bővítése is a DVTK 
tervei között szerepel. Ezek-
ben a tervekben az amatőr 
sportolók és a környék lako-
sainak igényeit kiszolgáló lé-
tesítmények is megtalálható-
ak. A fejlesztések egy része a 
tervek szerint Diósgyőrben, a 

stadion tőszomszédságában 
fekvő úgynevezett „TESCO” 
telken valósulhat meg és ez-
zel lesz teljes a DVTK Sport-
liget struktúrája. A terület 
megvásárlására rendelkezés-
re állnak a források és már 
előrehaladott tárgyalásokat 
folytatunk a terület tulajdo-
nosával annak érdekében, 
hogy a beruházás megkez-
dődhessen – írja a dvtk-eu. 

A 2018-as budapesti divízió 
I/A világbajnokságra való 
felkészülés újabb állomá-
sához érkezett el a felnőtt 
férfi válogatott. 

Jarmo Tolvanen 34 játé-
kossal vág neki ennek az idő-
szaknak, mely során a ma-
gyar válogatott Kazahsztánnal, 
Olaszországgal és Lengyelor-
szággal mérkőzik meg febru-
ár 16. és 18. között. A DVTK 
Jegesmedvék csapatából hét 
játékos, kapusedzőnk és fel-
szerelés menedzserünk kapott 
helyet a válogatott keretében.

Jarmo Tolvanen szövetségi 
kapitány négy kapust, tizenkét 
hátvédet és tizennyolc csatárt 
hívott meg a februári tornát 

megelőző edzőtáborba, amit 
február 13-án és 14-én tarta-
nak a Tüskecsarnokban. A két-
napos programot követően két 
kapusra, tíz hátvédre és tizenöt 
csatárra szűkül a Lengyelor-
szágba utazó keret.

Öt magyar csapat képvisel-
teti magát a keretben, továb-
bá három játékos Ausztriából, 
egy-egy játékos pedig Né-
metországból és Szlovákiából 
utazik haza. Sebők Balázs és 
Galló Vilmos egyesületi köte-

lezettségei miatt nem tud jelen 
lenni, Szirányi Bence pedig 
sérüléséből lábadozik. A ten-
gerentúlon játszó légiósaink 
közül sem utazik haza senki. 
A 34 fős keret fele, 17 játékos 
szerepelt a tavalyi világbaj-
nokságon is. Összesen négy 
újonc van a keretben, a kapus 
Kiss Bence, a hátvéd Nagy Ni-
lan és Hruby Gellért, valamint 
a csatár Léránt René.

A kétnapos program alatt a 
játékosok két csoportra lesz-
nek osztva. Kedden kettő, 
szerda délelőtt egy edzés vár 
rájuk, délután pedig egymás 
elleni játék. Ezt követően hir-
deti ki Tolvanen szövetségi 
kapitány a végső, utazó ke-
retet.

Csütörtök hajnalban benépesedett a DVTK Edzőköz-
pont. A labdarúgó csapat útra kelt a törökországi edzőtá-
borba, ahol délután már edzést vezényelt Bódog Tamás.

A busz pontosan öt órakor 
gördült ki a parkolóból Buda-
pest felé, hogy a 9:15-kor in-
duló géppel – isztambuli át-
szállással – Antalyába repüljön 
a csapat, majd egy újabb rövid 
buszozással érkezzen meg az 
edzőtábornak helyt adó Be-
lekbe. Amennyiben nem lesz 
jelentős késés, közép-európai 
idő szerint  fél nyolctól már 
futóedzést vezényel Bódog Ta-
más szakmai igazgató, hogy 
átmozgassa az utazás során el-
fáradt izmokat.

Péntektől ismét teljes fo-
kozatba kapcsol mindenki, 
szombaton pedig már felké-
szülési mérkőzést játszik a 

DVTK a koszovói bajnokság 
második helyén telelő Prish-
tina ellen.

A DVTK utazó kerete: 
Kapusok: Antal Botond, Ivan 
Rados, Bukrán Erik. Me-
zőnyjátékosok: Bacsa Patrik, 
Dušan Brković, Busai Attila, 
Eperjesi Gábor, Forgács Dá-
vid, Florent Hasani, Nikola-
os Ioannidis,  Ivánka Patrik,  
Dejan Karan, Kocsis Gergő, 
Lipták Zoltán, Makrai Gá-
bor, Nagy Tibor, Óvári Zsolt, 
Szabó II Balázs, Serhii Shest-
akov, Szarka Ákos, Tamás 
Márk, Tóth Barnabás, Tucsa 
Róbert, Ugrai Roland, Diego 
Vela. (Forrás: dvtk.eu)

A Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetségének 
elnökségi döntése alapján, 
a DVTK kosárlabda-után-
pótlása is bekerült a Nem-
zeti Akkreditált Kosárlabda 
Akadémia tíz utánpótlás-
képző műhelyei közé. Erről 
a szakmai sikerről tartottak 
sajtótájékoztatót nemrégi-
ben az akadémia vezetői.

– Leány vonalon összesen 
hét klub kapta meg az eh-
hez szükséges akkreditációt – 
mondta el Szabó Tamás, a Di-
ósgyőri Kosárlabda Akadémia 
ügyvezetője. – A döntés során 
megvizsgálták a szakmai mun-
kát, az infrastrukturális ellá-
tottságot, a szervezettséget - ez 
gyakorlatilag egy komplex át-
világítás volt. 100 pontból leg-
alább 85 pontot kellett elérni 
az akadémiai státuszhoz, ne-
künk 96,7 pont sikerült – rész-
letezte. – Amikor 2011-ben, 
felélesztettük a miskolci diós-
győri női kosárlabdát, megke-
restek a szülők, hogy az után-
pótlás területén is nagyon sok 
tennivaló lenne. Ekkor úgy ha-

tároztunk, elkezdjük az után-
pótlás teljes újjászervezését, 
melynek az irányítására Király 
Sándort kértem fel – tette hoz-
zá az ügyvezető.

Mint mondta, először Mis-
kolcon kívül, a járási rend-
szerre épülve kezdték el a női 
kosárlabda-utánpótlás felépí-
tését: az egészen kicsi, 8-10 
éves korosztálytól. Ezt köve-
tően, Miskolc város döntése 
alapján 2014-ben átvették a 
Miskolc Városi Sportiskola le-
ány utánpótlását is; így a leg-
kisebbektől a legnagyobbakig 
a DVTK keretein belül készül-
hetnek a lányok.

– Öt éve, amikor belekezd-
tünk a kosárlabda-utánpót-

lásba itt Borsod megyében, 
még én sem gondoltam, hogy 
ekkora léptekkel lehet halad-
ni ezen a vonalon – fogalma-
zott Király Sándor, a Diós-
győri Kosárlabda Akadémia 
igazgatója –, hogy mind a hat 
korosztályban be tudunk jut-

ni az or-
szágos döntőbe. Ezt tavalye-
lőtt és tavaly is meg tudtuk 
tenni. Nagyon széles alapról 
indítottuk ezt az utánpót-
lás-nevelést, most már több 
mint négyszáz gyerek kosár-
labdázik az utánpótlás vona-
lon - emelte ki.

Nemzeti Akkreditált Kosárlabda Akadémia 

A legjobb utánpótlásképző műhelyek 
közé kerültek

Hét diósgyőri hokis a válogatott keretben

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

Az éjszakai alvás alacsonyabb hőmérsékletű szobában 
egészségesebb. A radiátorszelepek használatával csök-
kenthető a szoba hőmérséklete.

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

Környezetbarát energia  
a jövőnkért!

Tovább bővülhet a DVTK Sportliget

Tájékozódjon első kézből!
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Operabemutatóval kezdődött a 2018-as év a Miskolci Nem-
zeti Színházban. Mozart Varázsfuvolája elevenedett meg a 
Nagyszínpadon január 19-én Rusznyák Gábor rendezésében. 
A különleges történet ezúttal a színház a színházban helyze-
tén keresztül mesélt nekünk saját életünkről, miközben Mo-
zart csodálatos zenéjét hallgathattuk.

Rusznyák Gábor első ope-
rarendezése A varázsfuvo-
la, amely a Csokonai Nemzeti 
Színházzal együttműködésben 
jött létre először Debrecenben, 
majd most Miskolcon. A ren-
dező elmondta, nagyon közel 
áll hozzá Mozart zenéje, mert 
érezhetően színházi gondolko-
dású zeneszerző, nagyon dra-
matikus egy-egy téma kibon-
tása az operában.  – Mozart 
zenéje fülbemászó és minden-
ki számára élvezhető, a történet 
pedig képes minden korosz-
tályt megfogni, magával ragad-
ni. Minden néző eldöntheti, 
hogy számára ez a varázslatos 
világ hol létezhet: mese, fantasy 
birodalom, vagy a videójátékok 
virtuális valósága – mondta.

Eperjesi Erikát két szerepben 
is láthatja a közönség, hol Dá-
maként, hol Papagénaként lép 
színpadra az adott napi szerep-
osztástól függően. A művésznő 
elmondta, a két szerep valójá-

ban három különböző női ka-
rakter. – Papagena egy köny-
nyedebb szerep, hiszen csupán 
egyetlen duettet – bár az egyik 
legismertebbet – énekel Papa-
genoval az opera végén, de a 
második felvonás prózai jelene-
teiben elmaszkírozva, öregasz-
szonyként már megjelenik. Dá-
maként pedig egy démonikus 
nőt jelenítek meg, aki társaival 
együtt háromfejű sárkányként 
irányítja a szereplők sorsát. Ko-
rábban is volt szerencsém ját-
szani ebben a darabban, akkor 
Paminát is megformálhattam, 
így szinte minden női karak-

terrel találkoztam már az évek 
során, és mindegyikben fel tud-
tam fedezni valamit magamból 
– mondta el. 

Ruy Blas – háromdimenziós 
festmény a színpadon

Zsótér Sándor állította szín-
padra a Miskolci Nemzeti Szín-
házban Victor Hugo romanti-
kus színművét január 26-án a 
Játékszínben. A Ruy Blas szen-
vedélyeket ébreszt, felháboro-
dásra és együttérzésre késztet, 
az érzelmi intelligenciánkat 
birizgálja. Ma, amikor az ér-

zelmek inkább zavarba ejtőek, 
nyitott szívet-eszet kíván ját-
szóktól és nézőktől egyaránt.

Victor Hugo darabja a roman-
tika korának szülötte, a szerelem 
elvesztéséről, megfizethetetlen-
ségéről is mesél, és arról a vi-
lágról, amely ellehetetleníti azt. 
Zsótér Sándor szerint mindig 
másként gondolkodtak a szere-
lemről, más volt a konvencioná-
lis tartalma: lehetett tiltott, tűrt, 
szabad. Az, hogy kibe szeretünk 
bele, hogyan éljük ezt meg, az 
nincs korhoz kötve. – A mai fi-
atalok - és a darab fiatal szerep-
lői is - tapasztalatlanok érzelmi 

téren. A három fiatal főszerep-
lőnek alkalmas ez a darab arra, 
hogy nyíltan beszéljenek a szere-
lemről, belefoglalva saját tapasz-
talataikat is. A virtuális valóság 
korában más értékvilágban él-
nek, mint a darab idealista ko-
rában: más hangsúlyok esnek 
egy-egy szóra, csendre, gesztus-
ra. Ez a két világ szikrázik össze 
most a színpadon – mondja a 
rendező. Bodoky Márkot az idei 
évadban már másodszor láthat-
juk egy előadás címszerepében. 
Legutóbb szintén egy szerel-
mes férfit, Csongort alakította 
Vörösmarty drámai költemé-
nyében. – A két férfi szerelme 
különböző. Csongor történetét 
nevezhetnénk egy szimbolikus 
keresésnek, Ruy Blas szerel-
mének tárgya viszont konkrét. 
Szövegükben, stílusukban na-
gyon más előadások, de mind-
kettő nagy koncentrációt igé-
nyel, sokat tanulhatok belőlük 
– mondta.

Fekete humor, emberi sor-
sok, súlyos kérdések

Béres Attila rendezésében 
mutatta be a miskolci teátrum a 
Hóhérok című fekete komédiát 
február 2-án a Kamaraszín-
házban. Martin McDonagh ír 
származású dráma- és forgató-
könyvíró, filmrendező, a kor-

társ angol színpad fenegyereke. 
Sajátos nyelvezetű fekete ko-
médiáit nagy sikerrel játsszák 
Magyarországon is; legújabb 
darabját, a Hóhérokat, 2015-
ben mutatták be Londonban. 
Hazánkban a Miskolci Nemze-
ti Színház a második teátrum, 
amely műsorra tűzi.

Miskolcon régóta nem volt 
műsoron kortárs angol darab, 
ezt a hiányt pótolja most a Hó-
hérok. A vígjáték egy nagyon 
súlyos kérdést feszeget: a halál-
büntetés kérdését. Az 1960-as 
évek elején játszódó történet az-
nap indul, amikor társadalmi 
nyomásra eltörlik a halálbünte-
tést Angliában, az igazságszol-
gáltatás gyakori tévedései miatt. 
– A három éve íródott Hóhérok 
londoni bemutatója hatalmas si-
kert aratott, most pedig futótűz-
ként terjed Európa színházaiban 

– mondja Béres Attila. – Külön-
legessége abban is áll, hogy egy 
nagyon komoly témát igyekszik 
körüljárni, a mai társadalom vi-
szonyát a halálbüntetéshez, igazi 
angol humorral fűszerezve. Azt 
gondolom, hogy bár ma nincs 
terítéken hazánkban ez a kér-
dés, mégis mindig ott van a fel-
szín alatt, mindenkinek van vé-
leménye róla. Ez a darab nem 
fogalmaz meg egyértelmű állí-
tásokat és ez az előadásnak sem 
célja. Kérdéseket vet fel, válaszo-
kat jár körül, de úgy, hogy nem 
akart állást foglalni. Azt remé-
lem, hogy a nézők úgy távoznak 
a színházból, hogy miközben 
nevettek ezeknek a helyzeteken 
és figurákon, még sokáig a látot-
tak hatása alatt maradnak – tet-
te hozzá. Harry, az utolsó angol 
hóhér szerepében Fandl Feren-
cet láthatjuk. 
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SZÍNHÁZI BEMUTATÓK

„Mozart zenéje mindenki számára  
élvezhető” – a varázsfuvola Miskolcon

Miskolci Nemzeti Színház
Február 3. 15 óra. HÓHÉROK (14) feke-

te komédia KAMARA Déryné (Arany, 
Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. A 
VARÁZSFUVOLA NAGYSZÍNHÁZ Kato-
na (Alap, Arany, Ezüst) bérlet Jegy-
vásárlás. 19 óra RUY BLAS JÁTÉKSZÍN 
Bősze György bérlet Jegyvásárlás. 

Február 6. 14 óra. MINDEN EGÉR SZERETI 
A SAJTOT zenés mesejáték két részben 
KAMARA Bérletszünet. 19 óra. MARICA 
GRÓFNŐ - operett két részben. NAGY-
SZÍNHÁZ Szigligeti (Alap, Arany, Ezüst) 
bérlet. Jegyvásárlás. 19 óra. „Ahogy-
tetszik” (16) - vígjáték két részben KA-
MARA Bérletszünet Jegyvásárlás. 

Február 7. 10 óra. MINDEN EGÉR SZE-
RETI A SAJTOT - zenés mesejáték 
két részben. KAMARA Bérletszünet. 
18 óra. CSONGOR ÉS TÜNDE - drá-
mai költemény. KAMARA Ferenczi 
ifj. „A” bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. 
FURCSA PÁR – vígjáték. NAGYSZÍN-
HÁZ Lehár (Alap, Arany, Ezüst) bér-
let Jegyvásárlás. 19 óra. EMBEREK 
ALKONYA (16) - kortárs magyar 
színmű. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás.

Február 8. 16.30 óra. CSONGOR ÉS 
TÜNDE - drámai költemény. KAMA-
RA Zrínyi ifj. „A” bérlet Jegyvásár-
lás. 19 óra. FURCSA PÁR – vígjáték. 

NAGYSZÍNHÁZ Madách (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 19.30 
óra. Határtalan Napok - Kis Magyar 
Pornográfia. JÁTÉKSZÍN Az Újvidéki 
Színház vendégjátéka Jegyvásárlás. 

Február 9. 16 óra. Határtalan Napok 
- Beszélgetés Végel László Kos-
suth-díjas újvidéki íróval. Nagy-
színház Nézőtéri Társalgó Ingyenes 
jegyek igényelhetők korlátozott 
számban, a színház jegypénztá-
rában! 19 óra. Határtalan Napok - 
Piaf-Marche / Piaf-Menet - NAGY-
SZÍNHÁZ A Kosztolányi Dezső 
Színház és az Újvidéki Színház kö-
zös produkciója Jegyvásárlás. 19 
óra. Határtalan Napok – Amadeus. 
KAMARA A Szabadkai Népszínház 
Magyar Társulatának vendégjátéka 
Jegyvásárlás. 19.30 óra. RUY BLAS 
– színmű. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Február 10. 17.30 óra. Határtalan Na-
pok – Fekete akció-musical. KA-
MARA Az Újvidéki Színház vend-
égjátéka Jegyvásárlás. 19 óra. A 
VARÁZSFUVOLA – opera. NAGY-
SZÍNHÁZ Egressy (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet. Jegyvásárlás. 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Február 5. 16.30 óra. Biblioterápiás 

foglalkozás. A résztvevők aktuá-

lis témákról beszélgetnek, Bereiné 
Vasas Andrea könyvtáros, bibliote-
rapeuta vezetésével. 

Február 10. 10.00–12.00 óra. Játszó-
házak ünnepről ünnepre - farsan-
gi készülődő. A játszóházat a gyer-
mekkönyvtárosok vezetik. 

József Attila Könyvtár
Február 5. 10.30 óra.  Az „Adriságok” 

c. kiállítás megnyitója. A tárlat 
Hadházi Adrienn horgolt és egyéb 
kézműves alkotásaiból nyílik.  A 
kézműves alkotások megtekinthe-
tők 2018. március 10-ig a könyvtár 
nyitvatartási idejében.

Művészetek Háza 
Február 4. 18 óra. TÁNC A HÚROKON - 

TAVASZÜNNEPI KÖSZÖNTŐ – AZ ELK 
CHAMBER ORCHESTRA KONCERTJE. 

Február 5. 19 óra. Tűzvarázs IV. We-
ber: A bűvös vadász – nyitány Sa-
int-Saëns: a-moll gordonkaverseny, 
Op. 33 Hindemith: Mathis der Maler 
– szimfónia Közreműködők: Miskol-
ci Szimfonikus Zenekar, Gordonka: 
Onczay Csaba. Vezényel: Gál Tamás. 

Kós-ház
Február 5. 17 óra. Borsod-Abaúj-Zemp-

lén Megyei Építész Kamara - „Ma-
gyarország a hosszú 60-as évek épí-
tészete” c. kiállítás megnyitója. 

Petró-ház
Február 8. 17 óra. Mester és Tanítvány 

XI. Lukács Róbert festőművész-ta-
nár és tanítványa Gregovszki Gábor 
grafikus közös kiállításának meg-
nyitója és pódiumbeszélgetés.

Miskolci Egyetem főépület előtere 
és a főépület – könyvtár közöt-
ti sétány

Február 10. 13 óra. V. Miskolci Bagoly-
les. Szervező: Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület Bükki 
Helyi Csoport. 

Feledy-ház
Február 9. 17 óra. Irodalmi Fonó. Az 

immár IX. évfolyamába lépett Iro-
dalmi Fonó sorozat 2018. évi első 
estjét tartják, a szokásos helyen. 
Téma: válogatás Szécsi Margit és 
Nagy László életművéből. 

Diósgyőri vár
Február 4. 10 óra. Játékos lovagi hét-

próba. A Diósgyőri várban játékos lo-
vagi hétpróbára várják a családokat, 
ahol a kicsik és nagyok is kipróbál-
hatják bátorságukat, ügyességüket. 

Ady Endre Művelődési Ház
Február 8. 17.30 óra. Kassai Katalin 

rajztanár „Rügyfakadástól Szicíliá-
ig” című önálló kiállításának meg-
nyitója. 

PROGRAMAJÁNLÓ

Ha fűtés a kérdés, távfűtés a válasz! 
A távfűtés környezetbarát és az egyik 
legolcsóbb! 
Vigyázzunk Miskolc levegőjére, és spóroljunk együtt még 
több energiát!
Ha elolvasta az újságot és elmegy otthonról, csökkentse 
a lakás hőmérsékletét a radiátorszelepek segítségével. 
Ha egy fokkal csökkenti a hőmérsékletet, 6% hőenergiát 
és ugyanennyi hődíjat takaríthat meg.
MIHŐ Kft. a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövet-
sége által Öko-címkével elismert szolgáltató.

Környezetbarát energia  
a jövőnkért!

Hirdetés



Mozaik Miskolci Napló12

Zsákmány nélkül  
menekültek el 

Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat 
büntetőeljárást a Szerencsi Rendőrkapitányság egy 19 éves megya-
szói férfival és 14 éves fiatalkorú társával szemben. A gyanúsítottak 
január 28-án este behatoltak egy 88 éves megyaszói férfi házába. A 
földre rántották az idős embert, majd értékek után kutattak, de nem 
találtak olyat, amit elvihettek volna, így zsákmány nélkül menekül-
tek el a helyszínről. A másnapi bejelentést követően a nyomozók pár 
óra alatt azonosították, elfogták, majd a rendőrkapitányságra előállí-
tották a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 
férfit és fiatalkorú társát. A Szerencsi Rendőrkapitányság az illetékes 
ügyészi szervnél előterjesztést tett a bűnügyi őrizetbe vett gyanúsí-
tottak előzetes letartóztatásának indítványozására.

Öt embert mentettek ki a tűzből
Tűz ütött ki egy négyszintes társasház egyik földszinti lakásában 

Sajószentpéteren, a Bükkalja utcában január 30-án. A lángok a lép-
csőházra is átterjedtek. A helyszínre elsőként kiérkező kazincbarcikai 
hivatásos tűzoltók két vízsugárral kezdték oltani a tüzet. A helyszínre 
érkezett egy miskolci hivatásos tűzoltó egység, valamint a katasztró-
favédelmi műveleti szolgálat is. A lángoló épületet huszonnégy főnek 
kellett elhagynia, közülük öt személyt a tűzoltók menekítettek ki. A 
mentőszolgálat két lakót kórházba szállított, megfigyelésre.

Elkábították majd kirabolták
Hamar elfogták a miskolci rendőrök azt a férfit és két társát, akik 

úgy raboltak ki egy sértettet, hogy előtte elkábították. L. Erik 21 éves 
miskolci lakos és két 19 éves tiszalúci lány január 20-án felmentek 
egy férfi lakására, ahol gyógyszert kevertek a házigazda italába. Mi-
után a sértett elaludt, a vendégek elvitték a laptopját, készpénzét és 

élelmiszerutalványát. A 
férfi csak két nap múlva 
tett bejelentést a rendőrsé-
gen. A feljelentést követően 
a nyomozók 48 órán belül 

azonosították, majd elfogták a 21 éves férfit, illetve két segítőjét. A 
Miskolci Rendőrkapitányság L. Erik vonatkozásában előzetes letar-
tóztatásának, míg a szabadlábon védekező társaival kapcsolatban 
lakhelyelhagyási tilalomnak az indítványozására tett előterjesztést 
az ügyészségen.

Rendőrnek adtak ki magát a szélhámos
Csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat 

büntetőeljárást a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság P. Ferenc 36 
éves helyi lakossal szemben. A gyanúsított elfogása, azaz 2018. janu-
ár 30-a előtt több alkalommal rendőrnek adta ki magát egy nőnek. 
Azt ígérte a sértettnek, hogy az ittas járművezetés miatt – az öccsével 
szemben – indított eljárásban közbenjár, enyhíti a büntetést, sőt meg 
is szünteti azt.

A férfi először 2018. január 26-án „letétbe helyezésre” kért pénzt a 
sértettől, majd egy nap múlva „kártérítés jogcímén”. Harmadik alka-
lommal „óvadék” címén próbálkozott sikeresen újfent az álrendőr, 
aki így összesen több mint fél millió forintot csalt ki. A bejelentést 
követően a nyomozók azonosították, elfogták, majd a rendőrkapi-
tányságra előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapo-
zottan gyanúsítható férfit. A B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság 
felhívja a lakosság figyelmét, hogy a rendőrt egyenruhája, szolgálati 
jelvénye valamint fényképpel ellátott szolgálati igazolványa igazolja. 
Polgári ruhás kollégáinkat, köztük a nyomozókat az igazolvány és a 
jelvény igazolja. A szolgálati 
jelvény felső részén „REND-
ŐRSÉG” felirat, míg az alsó 
részén ötjegyű, egyedi azo-
nosítószám található, továb-
bá a kettő között piros-fe-
hér-zöld mezőben egy kard 
mérleggel együtt van ábrá-
zolva. Gyanúsnak vélt sze-
mélyek esetén telefonáljon a 
112-es vagy a 107-es ingye-
nesen tárcsázható hívószá-
mokon!

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

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Tudja, hogy nem halogathatja 
tovább a dolgokat, itt a cselekvés ideje. Ne ijedjen meg, hiszen 
erre készül régóta, megvannak a szükséges ismeretei. A sikerél-

mény sok energiát adhat majd a folytatáshoz.

Bika (április 21 – május 20) Olyan híreket kaphat ebben a hó-
napban, amelyek alapvetően megváltoztatják, hogyan álljon a 
dolgokhoz. Az új ismeretek olyasmiket is felülírhatnak, amiket 

eddig már biztosnak hitt. Jó, ha van egy plusz terve. 

Ikrek (május 21 – június 21) Valaki megpróbálja megóvni 
valamitől, de Ön úgy érzi, még ha rossz döntést is hoz, akkor is 
szüksége van erre a tapasztalatra. Fontos, hogy most is találjon 

valakit, akivel együtt tud működni, és akiben megbízik. 

Rák (június 22 – július 22) Az utolsó pillanatban tér vissza 
egy lehetőség, amit egyszer már elszalasztott, most gyorsabb 
és határozottabb lehet. Ha tovább tud lépni, akkor fölösleges 

egy helyben toporogni. Nyisson bátran a változás felé. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Lezártnak hitt egy 
ügyet, amiről kiderül, hogy még sok meglepetést tartogat. A 
siker lebeg a szeme előtt, de ha ez elvakítja, nem veszi majd 

észre az új problémákat. Pedig először ezeket kell megoldania.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Mindenki megérde-
mel egy második lehetőséget, de ha ezt is eljátssza, akkor már 
Ön sem tehet sokat az ügy érdekében. A legjobbat akarja, és 

lesz, akinek ez nem tetszik. Azokra figyeljen, akik az Ön oldalán állnak.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Ebben a hónapban 
több fronton is helyt kell majd állnia, nem szabad, hogy bárhol 
is lankadjon a figyelme. Próbáljon felállítani valamilyen fontos-

sági sorrendet, mert most nem mindenre jut majd elég ideje. 

Skorpió (október 24 – november 22) Minél előbb veszi rá 
magát arra, hogy őszintén viselkedjen, annál hamarabb várhat-
ja, hogy a dolgai is a valódi szándékai szerint alakulnak. Egy kis 

szünetre lehet most majd szüksége, hogy elrendezze a terveit.

Nyilas (november 23 – december 21) Pontosan tudnia kell, 
ki az, akire számíthat, és ki az, akire nem. Ne vegye személyes-
kedésnek a dolgot, lehet, hogy valakinek most egyszerűen má-

sok a prioritásai, de ez jelen esetben most nem Ön ellen szól.

Bak (december 22 – január 20) Szeretne válaszokat kapni a 
kérdéseire, amik régóta foglalkoztatják. Egy izgalmas ajánlatot 
kap, ami messzire repítheti a mostani helyzetéből, de egyelőre 

fenntartásai vannak. Ha kell, kérjen tanácsot másoktól.

Vízöntő (január 21 – február 19) Minél hamarabb szánja rá 
magadat egy döntésre, annál előbb elkezdhet dolgozni a meg-
valósításán. Ha igazán hisz valamiben, akkor az nem lehet pénz 

kérdése. Így sem árt persze biztonsági tartalékot hagyni. 

Halak (február 20 – március 20) Gondolja át, mibe vág bele, 
mert bár képes a legnagyobb kudarcból is talpra állni, nem biz-
tos, hogy szerencsés, ha most erre veszteget időt. Ne hagyja, 

hogy az utolsó pillanatban lökjék majd el a céljai mellől.

FORRÓ NYOMON

Hógolyó és téli táj is volt a legutóbbi termelői napon. A Mis-
kolci Galéria közreműködésével készült, „Téli találat hógolyó-
val” kültéri installációban lehetett „hógolyózni” és a „téli Bükk” 
lábainál fényképezkedni is. A hangulati elemekről a szervezők 
gondoskodtak, de a nap folyamán az igazi havazás is elkezdő-
dött.

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ    

FELVÉTELE

Miskolcról indult, Bánkút volt az anyaegyesülete – Kékesi Márton öt számban is elindul alpesi szakágban a február 8-25. 
közötti téli olimpián. A 22 éves sportoló bízik abban, hogy csúcsformában teljesít majd Phjongcshangban és eredményeivel 
meg tudja lepni a világot. A miskolci síelő Ausztriában edz, február 5-én repül a válogatottal Dél-Koreába, a téli olimpiának 
helyt adó Phjongcshangba. Kékesi Mártonért öt számban is szoríthatunk majd: előbb, február 11-én lesiklásban indul, aztán 
jön az alpesi kombináció (február 13.), a szuper óriás-műlesiklás (február 15.), az óriás-műlesiklás (február 18.), végül a szla-
lom (február 22.).

MISKOLCI SÍELŐ 
A TÉLI OLIMPIÁN

Téli találat

Februári szokások
1

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

beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki.
Legutóbbi rejtvényünk helyes megfejtései: 1.  Karácsony felé; 2.  Kis kará-
csonyi ének; 3.  Suttog a fenyves; 4. Téli éjszaka. Nyertesek: Barkai Béláné 
(Miskolc), Jósvai Ferenc (Tiszaújváros). Gratulálunk, nyereményüket postán 
küldjük el. 

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
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