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„NEKÜNK MAGYARORSZÁG AZ ELSŐ”
ÉVÉRTÉKELŐ INTERJÚK CSÖBÖR KATALIN
ÉS HUBAY GYÖRGY ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐKKEL

MISKOLC GASZTRONÓMIÁBAN
IS AZ ÉLRE TÖR
Egyre híresebb a miskolci gasztrokultúra, egyre több városi
vendéglátóhely kerül be a „látni kell!” kategóriába. A miskolci szakácsok, cukrászok sorra aratják a hazai és nemzetközi
sikereket, a közelmúltban a világ harmadik legjobb
szakácsa lett Cserei Lászlóné a luxemburgi
szakács-világbajnokságon.

4.
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A Colonia Rostallo Kulturális és Hadtörténeti
Alapítvány római légiósai tartottak bemutatót
a miskolci Jókai Mór Református Általános Iskolában, hétfőn délelőtt.

ANTIK
TÖRTÉNELEMÓRA
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„MISKOLC ISMÉT A MAGYARORSZÁGI
NAGYVÁROSOK ÉLVONALÁBA KERÜLT”
Beszélgetés Hubay György országgyűlési képviselővel
Miskolc ma már az egyik legnagyobb fejlődési potenciállal
rendelkező iparváros hazánkban. Az elmúlt években olyan
vállalkozásbarát környezetet hoztunk itt létre, amely átalakította Miskolc gazdasági megítélését, vonzóvá tette a várost
a legkülönfélébb ágazatokban dolgozó cégek számára. Élen
járunk a munkahelyteremtésben, a rend, a biztonság teljes
körűvé tételében. Ezért dolgoztam az elmúlt esztendőben
a város vezetésével együtt és ezt képviseltem az országgyűlésben – összegezte az elmúlt esztendő eredményeit Hubay
György. Borsod 2. sz választókerületének országgyűlési képviselője a tavaly áprilisi választások óta képviseli városunkat
és a környező településeket a parlamentben.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel. Folyamatosak
Miskolcon az ipari fejlesztések, beruházások

Emlékezetes, hogy az országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP kiemelkedő sikert
ért el Miskolcon is. A pártszövetség visszaszerezte Borsod
2. választókerületi mandátumot az ellenzéktől. Képviselő úr hasonlóan eddigi szakmai feladataihoz, most az
Országgyűlés honvédelmi és
rendészeti bizottságának és a
nemzetbiztonsági bizottságának a tagja.
– Valóban, maradtam azoknál a feladatoknál, amelyeket itt,
Miskolcon, önkormányzati képviselőként is elláttam. Igaz, most
jóval nagyobb a vetület, amelyre
a munkám során rálátok. Előtérbe került a nemzetbiztonság
kérdése is az elmúlt időszakban. Olyan nemzetközi politikai helyzet alakult ki, hogy egy
sor dologban intézkedni kellett.
Így például kiálltam amellett,
hogy a rendvédelmi dolgozók
túlmunkájukat pénzben is megválthatják januártól. Köztudott,
hogy Magyarország az elmúlt
évek során komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy
meg tudja védeni déli határvidékünket és egyúttal a Schengeni-övezet határait is. Ezzel
tudtuk szavatolni a magyar emberek és részben az európai polgárok biztonságát. Mindannyian emlékszünk rá, hogy néhány
évvel ezelőtt, mikor még nem
állt rendelkezésre a mostanihoz
hasonló professzionális határvédelmi rendszer, milyen szituációkat kellett eltűrni a vidéki és
városi lakosságnak egyaránt. Az
sem mellékes tény, hogy mindazzal párhuzamosan, hogy meg
tudtuk védeni Magyarország és
Európa határait, a belső biztonság is jelentősen növekedett, hiszen 2010-hez képest példátlan
mértékben csökkent a bűncselekmények száma Magyarorszá-

gon. Az adatokból látható, hogy
közel felére csökkent a közterületi bűncselekmények száma
és jelentősen nőtt a nyomozati eredményesség. Ezzel együtt
Magyarországot választották
a világ – hangsúlyozom tehát,
hogy a világ – 9. legbiztonságosabb országának.
Gondolom, ez a feladat továbbra is elsőbbséget élvez a
kormányzati és parlamenti
munkában egyaránt.
– 2019 döntő fontosságú év
lesz a nagypolitikában. Az európai uniós választás tétje hasonló,
mint az országgyűlési választásoké volt, hiszen Európa jövője egyben Magyarország jövője is. A
magyar emberek az országgyűlési választáson arra szavaztak,
hogy olyan értékrend legyen az
országban, ami megőrzi hazánk
identitását, keresztény múltját,
örökségét. A bevándorláspárti
politikai erők éppen ezért alulmaradtak. Most, az uniós választáson a magyarok számára
hasonló lesz a tét. Az Európai
Parlamentbe olyan erőket kell
hatalomra segíteni, amelyek a
nemzetállamok megmaradását
garantálják. Ha nem ők győznek,
akkor elvész Európa, feloldódik a
migránsáradat okozta kulturális,
ideológiai és bizony gazdasági hidegháborúban.
Korábban Miskolccal kapcsolatban is a biztonságot emelte
ki, mint fő célt és eszközt.

– Így van. Kriza Ákos polgármester úrral együtt dolgozunk
azért, hogy Miskolc legyen az
ország legbiztonságosabb városa. Az elmúlt év azért is kiemelkedő, mert minden eddiginél nagyobb összeget, több
mint, egymilliárd forintot költött a város különböző közbiztonsági beruházásokra, intézményi működtetésre. Ez így
lesz a következő esztendőben
is, hiszen megindul a Modern
Városok Program keretein belül a kamerarendszer telepítése. Nagyon fontosnak tartom,
hogy a jövőben a város közbiztonsági programját kiterjes�szük választókerületem településeire is.
Közben úgy tűnik, az ellenzék is keresi a politikai muníciót a közelgő választáshoz. Miskolcot sem kímélték
a tüntetésekkel…
– A Munka Törvénykönyve
módosítása csak ürügy a balhékhoz és politikai akciókhoz,
ezt maga Gyurcsány Ferenc vallotta be. Állítólag a munka törvénykönyvének módosítása miatt tüntetnek, de még sehol nem
hallottam, hogy olyan munkaszerződést kényszerítettek volna bárkire is, amit nem vállalt,
vagy nem akart teljesíteni. Az
ellenzék elfelejti, hogy az emberek szeretnek dolgozni, ha azért
plusz pénzt kapnak. A törvény
ezt teszi lehetővé, a szabad túlóra vállalás jogát terjesztette ki.

6,5 milliárd, majd 8, azután
pedig 10,9 milliárd forint... Végül, mindent egybevetve, több,
mint 14 milliárd forint sportcélú támogatás érkezett a városba
– a diósgyőri projekt értékéhez
hozzászámítva a DVTK Akadémia fejlesztéseit és az MVSC
sportcentrum felújítását. Soha,
semmikor nem fordult még
elő Miskolc város történetében,
hogy ekkora, ilyen óriási állami
erőforrásokat koncentráljanak
itt, nálunk, sportlétesítmény
építésére.
Megkezdődött a diósgyőri városrész megújítása. A miskolci
önkormányzat 2010 óta – a vár-

tos dolog, hiszen a befektetők
is csak olyan környezetbe hozzák a tőkét, ahol szavatolva van
a biztonságuk. Az itt élők pedig
hálásak azért, hogy rehabilitálunk városrészeket, visszaadjuk
a városlakóknak azokat a korábban lepusztult területeket, ahol
a kosz és a káosz uralkodott. A
nyomortelepek felszámolását, a
stadion megépítését, a városrehabilitációt éppen ezért, közös
sikernek tartom.
Az elmúlt évben kiemelten fejlődött választókerülete, Diósgyőr is.
– Igen és erre nagyon büszke vagyok. Átadtuk a gyönyörű stadiont. Megszabadítjuk
a környéket a számozott utcák nyomorától. Azért küzdöttünk, hogy minél kevesebb
kompromisszumot tartalmazó
stadiont, sőt, egy teljes DVTK
sportbirodalmat építsünk Diósgyőrben. Így lett a kezdetben
megítélt 4,5 milliárd forintos
állami hozzájárulásból előbb

építéssel, stadionépítéssel együtt
- a diósgyőri városrész fejlesztésére fordított több mint 17 milliárd forint után a következő két
évben újabb mintegy 10 milliárd
forintot költ a városrész megújulására. 2010 és 2020 között Miskolc diósgyőri városrészében valósul meg az egyik legnagyobb
értékű városszépítési program.
Terek, utcák és számos épület újul meg Diósgyőrben, több
ponton már megkezdődött a kivitelezés.
A diósgyőri újjászületés egyik
első lépése, a Táncsics Mihály
tér, és az Árpád úti szolgáltatóház előtti tér átépítése. Mindkét
helyszínen elkezdődtek már a
munkák.
Az 1970-ben épült Árpád úti
szolgáltatóház előtti terület teljesen átalakul, igazi több funkciós
közösségi térré alakul, úgy, hogy
a meglévő növényzet mellett e
terület rendezésével és gyepesítéssel, valamint fák ültetésével
nő a zöldterület nagysága. A té-

Megújulnak Diósgyőr közterületei

Látható azonban, hogy az ellenzéki pártok folytatják a színészkedést. Nem Magyarország
érdeke, csak a hatalom megszerzése és a pillanatnyi politikai balhé fontos a számukra. A
parlamentben gátolják a munkát, megsértik az országgyűlés
méltóságát, ostromolják a televízió épületét, egyéni színészi
teljesítményeket produkálnak.
Tulajdonképpen önmagukat járatják le, hiszen a magyar ember a rendet, a biztonságot, a
kiszámíthatóságot, a megfelelő
komolysággal kezelt dolgokat

A miskolci rendészeti modell országosan is példaértékű
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szereti. Ahogy itt Miskolcon,
úgy az egész országban is.
Az elmúlt év Miskolc számára
újabb gazdasági előretörést is
hozott…
– Úgy van, szinte hetente érkezik újabb és újabb befektető a
városba. Az elmúlt évek alatt eljutottunk odáig, hogy Miskolc
ismét a magyarországi nagyvárosok élvonalába került. Most
már tény, hogy a kormány komolyan számol Miskolc gazdasági potenciáljával. Fontos kiemelni, hogy a gazdaságélénkítő
programjaink mellett folytatni
tudtuk a nyomortelep felszámolási programot. Ez nagyon fon-

ren közel 2000 négyzetméternyi
zöldterületet alakítanak ki, 14 új
díszfát telepítenek.
A gyalogos téren teljes burkolatcsere történik, egy új találkozási pontot és egy igényes őstermelői piacot alakítanak ki. Nő a
pihenő és a parkolóhelyek száma. Megépül egy látványszökőkút, ami a nyári időszakban kellemes klímát, víz közeli élményt
biztosít majd.
A Táncsics Mihály téren, az
emlékmű környékének rendezése, kellemesebbé tétele és a térvilágítás kiépítése mellett a meglévő növényállomány magas
díszértékű növényekkel bővül
és egy járdaszakasz is megújul.
Emellett a Nagy Lajos király útja
és a Blaha Lujza u. közötti zöld
területen a gyerekek számára
egy kisebb játszótér létesül.
A fejlesztési program szerint
a II. János Pál pápa tér lépcsőzetes süllyesztést kap a Szinva-patak medre felé. A téren újonnan
kialakított sétányok mentén
kandeláberek, utcabútorok kapnak helyet, ezen felül egy szökőkút kialakítása is szerepel a tervekben.
A Várréten, a műemléki vár
közvetlen környezetében egy
egységes zöld terület alakul ki,
nagy gyep felülettel és egyedi
díszfák telepítésével. A Vár utcában egy kávézót is kialakítanak. A vár környékén újabb
parkolóhelyek
létesülnek.
Mindez csak egy a Diósgyőrt
érintő fejlesztési projektek közül. A miskolci önkormányzat
a vár, a Lovagi Tornák tere, a
Függőkert felújításával kezdte el a városrész átalakítását,
fejlesztését. A cél, hogy a vár,
mint magterület köré rendeződő, népszerű, kulturális és turisztikai városközpont jöjjön
létre Diósgyőrben, ami elősegíti majd a további fejlődést, a
szolgáltatók betelepedését.
De természetesen, nem csak a
diósgyőri városrész érdekét tartom szemem előtt, hanem egész
Miskolcét. Kriza Ákos polgármesterrel a jövőben is szoros
együttműködésben a városért
fogunk politizálni, a város érdekét szolgáljuk.
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Beszélgetés Csöbör Katalin országgyűlési képviselővel

„KIEMELKEDŐEN SIKERES NYOLC
ESZTENDŐ VAN MÖGÖTTÜNK”
Csöbör Katalin (Fidesz-KDNP) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
1. sz. egyéni választókerületének országgyűlési képviselője múlt
év áprilisában, sorozatban harmadszor nyerte el a választók bizalmát. Az elmúlt évet értékelve kiemelte a kormány tevékenységének kül- és belpolitikai célkitűzéseit, eredményeit, valamint a helyi gazdaság fejlesztése területén elért sikereket.
Immár a harmadik választási ciklusát kezdhette meg
kormánypárti országgyűlési képviselőként. A tevékenységet, kihívásokat tekintve, van, volt ezek között
különbség?
– A tavalyi év értékelésénél sem lehet eltekinteni attól,
hogy a 2010 óta eltelt időszakot
egyetlen egésznek lássuk – attól kezdve, amikor Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette,
hogy most kezdődik az igazi rendszerváltozás. Az addig
eltelt húsz esztendőben csak
botladozások és bátortalan
visszalépések történtek. Még
egy igazi „nem-kommunista” alaptörvényt sem sikerült
tető alá hozni. A sikertelenség

esett ellenzéki politikusok sem
képesek elhalványítani, sem
megkérdőjelezni, pedig nem
mondhatjuk, hogy nem próbálkoznak meg vele. Ebben az
időszakban a végletekig eladósodott, súlyos munkanélküliségtől senyvedő és recesszióba süllyedt országnak sikerült
„összekapnia magát”. Sikerült
a gazdaságot dinamizálni, az
államadósságot csökkenteni, a
munkanélküliséget szinte teljesen megszüntetni. Ráadásul
mindezt egy időben, egyszerre
tudtuk megtenni, amit a balliberális gazdasági szakértők eddig szinte lehetetlennek tartottak. A legfontosabb pedig az,
hogy ezeket a gazdasági eredményeket úgy érte el Magyar-

Az Ongropack Kft. új telephelyének felavatásán Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett

oka nagyrészt a balliberális
politikusok rendkívül erőszakos globalista politizálása volt.
A glóbuszon átívelő összefogásuk a mostani ciklusban is
folytatódik. Jelentős különbség
azonban, hogy a magyar kormány ezúttal nem enged. Kitart és ennek láthatóan meg is
van az eredménye, kül- és belföldön egyaránt.
Ha egyben nézzük, hogy jellemezné röviden az elmúlt
nyolc évet?
– Teljesen egyértelmű: a 2010
óta eltelt időszak Magyarország
történetében kiemelkedően sikeresnek mondható nyolc esztendő. A fenti állítás igazságát
a még oly elvakult és kétségbe

ország, hogy nem nyitotta meg
a határait és nem engedett be
harmadik világbeli tömegeket,
ahogy ezt a liberális gazdasági
„szakértők” javasolják. Pontosabban követelik.
Ezzel pedig el is érkeztünk
napjaink legégetőbb problémájához, amely nálunk, de
egész Európában is meghatározza a közéletet: a migráció kérdéséhez.
– Igen, ez minden területen
érezteti a hatását, a gazdaságnál is – sőt, talán elsősorban
ott. Orbán Viktor miniszterelnök épp a napokban tartott
sajtótájékoztatóján is hangsúlyozta, hogy a liberális szakértők nagyon sok mindent

„félreértenek”. sokszor talán
szándékosan. Ő úgy szeretné
a magyar gazdaságot fejleszteni, hogy az országban élő emberekre, a magyarok tudására,
tehetségére, szorgalmára alapoz, nem pedig a migránsokra. Ezt pedig azért teszi, mert
meggyőződése, hogy Magyarország a magyarok országa,
elsősorban őket kell helyzetbe
hozni, számukra kell lehetőségeket teremteni. A bevándorlók balliberálisok, ellenzékiek
által követelt, szinte korlátlan
integrálásának költségei, társadalmi veszélyei jóval jelentősebbek lennének, mint az a
haszon, amit esetleg hozhatnának. Ehhez még hozzá teszem, hogy a multinacionális
vállalatok és az ő lobbistáik láthatóan azért támogatják a bevándorlást, mert az abból származó profitot ők teszik zsebre,
a költségeket pedig a közösség,
a társadalom, az adófizetők állják. Erről a viszonylag egyszerű tényről még egyetlen liberális médiában sem hallhattunk,
de sokunk számára válik egyre
világosabbá.
Nap, mint nap láthatjuk,
mekkora ellenszélben kell
megvédenie a magyar kormánynak és a miniszterelnöknek az álláspontját –
viszont láthatóan sikerrel
teszik.
– Magyarország újkori történetében talán először sikerült olyan külpolitikát megvalósítani, amelyet Európa több
országának vezetője támogat
és követendő példának tart a
saját országa számára is. Vegyük észre és ismerjük el, hogy
ez még a magyar történelem
egészét tekintve sem sokszor
fordult elő. Most olyan miniszterelnökünk van, akinek
a neve hallatán Németországban, Ausztriában, Franciaországban, vagy éppen Olaszországban az ott élő polgárok
elismerően megemelik a kalapjukat. Ezt a sikeres külpolitikát
pedig 2018 folyamán is jelentős
elemekkel sikerült gazdagítani.
Az újabb választási győzelem pedig azt bizonyította,
hogy a magyar választók
többsége is így gondolkodik.
– Az elmúlt esztendő kiemelkedő eseménye volt áprilisban

A magyar tulajdonú Spinto miskolci gyára 5,9 milliárd forintos beruházással épült fel, 140 új munkahelyet jelent

a parlamenti választások megtartása. Mint azt bizonyára
mindenki tudja, a Fidesz-KDNP harmadszor is kétharmados többséget ért el. Miskolcon
pedig sikerült mindkét választókerületet megnyernünk.
Talán nem tűnik szerénytelenségnek, ha azt mondom:
háromszor egymás után a választók nem választanak meg
olyan valakit, aki azt egyáltalán nem érdemli meg. Ezúton
is köszönetet mondok nekik a
bizalmukért – további támogatásukat kérve – és köszönöm
valamennyi munkatársamnak
is, akik önzetlen munkájukkal
lehetővé tették ezt a sikert.
A helyi, választókerületi
fejlesztések közül melyeket
emelné ki?
– Legelőször szeretném
hangsúlyozni: ezeket az eredményeket a városvezetés, és a
parlamenti képviselők együtt,
egymást támogatva érték el.
A miskolci polgárok, munkavállalók és munkaadók hathatós és kreatív munkája nélkül
semmi nem lett volna lehetséges. Nemcsak az igaz, hogy
a különböző projektek által
megvalósuló infrastruktúra
nekik épül, hanem az is, hogy
a projektek az ő munkájuk által valósulnak meg. A Modern
Városok Program keretén belül Miskolc 300 milliárd forintos támogatásban részesül,
jelentette be 2018-ban a felelős
kormánybiztos. Ebből 240 milliárd az M30-as autópálya Miskolc és az országhatár közötti
költsége. Az újonnan érkező
térfigyelő kamerák értéke 1,7
milliárd. 23,4 milliárd forintot
tesz ki az 1000 hektáros új ipari park megépítése. Az Y-híd
megépítéséről is megszületett
a kormányhatározat, ennek a
költsége 11,62 milliárd forint
lesz. A nyár folyamán közel két
kilométeres szakaszon újult
meg a József Atilla út burkolata. Ebben az időben került
sor Felsőzsolcán is útfelújításra. 2018 januárjában írták alá
a Lévay Gimnázium uszodájának és tornatermének kivitelezői szerződését. Több mint 20
éve nincs uszodája a belvárosnak, amit most orvosolni fog
az, hogy szabad kapacitásait a

most épülő uszoda felajánlja a
polgároknak. Hatvan tehetséges fiatallal elindult az elmúlt
év nyarán az ARAGO-DVTK
tanulmányi ösztöndíj program. Az ARAGO Zrt. fontosnak tartja a sport mellett az
élet egyéb területein sikeres tehetségek gondozását, ezért tanulmányi ösztöndíj programot
indított a matematika és a fizika tantárgy területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó, Miskolcon tanuló középiskolások
számára. Múlt év márciusában jelentették be Miskolc első
Női Információs és Szolgáltató
Központjának megnyitását.
Az infrastrukturális beruházások mellett, nem volt
hiány nagyszabású ipari,
munkahelyteremtő beruházások indulásából sem.

Északkelet-Magyarország pedig az egyik leggyorsabban
fejlődő térség lesz a következő
években.
Miskolc Déli Ipari Pakjában építi fel első európai gyárát az akkumulátorok gyártására szakosodott japán GS
Yuasa cég. A beruházás a jövőt jelenti, hiszen olyan elektromos és hibrid meghajtású
járművekbe gyárt akkumulátorokat, amelyek gyártásának
igazi felfutása még csak most
kezdődik el. Minden remény
megvan tehát arra, hogy ez a
gyár még több bővítésen fog
keresztül menni.
A Spinto Hungária Kft. miskolci gyáralapítását alig egy évvel ezelőtt jelentették be, 2018
júliusában pedig már meg is indult a termelés. Az összességé-

Naperőmű-park épült Felsőzsolcánál

– Az elmúlt évben Magyarország legnagyobb kapacitású naperőművét építették meg
Felsőzsolcán. A beruházás 9
milliárd forintba került és tízezer háztartás villamos energia
szükségletét biztosítja. Áprilisban kezdte meg a működését a
Patec Kft. szingapúri autóipari
cég. A távlati tervek szerint a
vállalat 400-450 főnek fog állandó munkát biztosítani. Március hónapban az Ongropack
Kft. új telephelyének átadásán
Orbán Viktor miniszterelnök
is megjelent. Elmondta, hogy
az ő szívéhez azok a vállalkozások állnak a legközelebb, amelyeket magyar emberek valósítanak meg. Az Ongropack
Kft. pedig ilyen vállalkozás. A
miniszterelnök kiemelte azt is,
hogy Észak-Borsod az ország
leggyorsabban felzárkózó térsége és meggyőződése, hogy

ben 5,9 milliárd forintos beruházással 140 új munkahely jött
létre. A magyar kormány 2,45
milliárdos vissza nem térítendő támogatást adott mindehhez. Az elmúlt évben jelentették be, hogy a német tulajdonú
Robert Bosch Power Tool Kft.
európai akkumulátor kompetencia központot hoz létre, és
bővíti szerszámgép összeszerelő kapacitását Miskolcon, a
beruházás összesen mintegy 14
milliárd forintba kerül. A miskolci kéziszerszámgyár ügyvezető igazgatója azt is elmondta,
hogy ilyen kompetencia-központok globálisan csak stratégiai jelentőségű telephelyeken
találhatóak, amik hosszú távú
fenntarthatóságot és nemzetközi versenyképességet eredményeznek. Joggal lehetünk
büszkék, hogy Miskolc ebbe a
sorba tartozik.

4 Közélet
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Vb bronzérem

SCHNITTA SÁMUEL EMLÉKVERSENY MISKOLCON

Sorra aratják a hazai és
nemzetközi sikereket a
miskolci szakácsok, cukrászok, vendéglátóhelyek.

Gasztronómiai
sikerek
Miskolcról!
Mint ismert, a közelmúltban a világ harmadik legjobb
szakácsa lett a miskolci Cserei Lászlóné a Luxemburg
ban tartott szakács vb-n
(Villeroy & Boch Culinary
World Cup) ahol 70 ország
2500 versenyzője készítette
el a saját menüsorát.
A Szentpáli szakoktatója egy ötfogásos menüvel
készült, amiket különleges
módon tálalt, az erre a célra
gyártott apró vakolókanalakon. A verseny nehezen indult, a miskolci versenyzőnek
elkeveredett a regisztrációja,
a hosszú út következtében a
nyersanyagai tönkrementek,
de így is sikert tudott elérni. Cserei Lászlóné évtizedek óta szakoktatóként dolgozik a Szentpáliban, tanulói
is versenyeken vesznek részt.
A diákjai már többször értek
el nemzetközi sikereket, de
most először indult világbajnokságon.

Miskolc
gasztronómiája sorra aratja a sikereket, s
egyre híresebbé válik, az országhatáron belül és kívül is.
A teljesség igénye nélkül: a
miskolctapolcai Avalon Ristorante nyerte el Közép-Európa legjobb olasz étterme
címet 2018-ban. Múlt év februárjában, a Volkswagen-Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gálán a miskolci Pizza,
Kávé, Világbéke kapta Az Év
Street Food Díjat. Az Étteremkalauz 2018-as kiadványában közreadták a cukrászdák TOP10-es listáját,
melyen ott van a miskolci
Desszertem is. Nagy Csaba,
az Avalon Ristorante cukrásza bekerült a nemzeti válogatottba, hamarosan a világbajnoki címért mérettetik
meg magukat. Múlt év őszén
Anglia legnagyobb cukrászversenyén, Lenkei Ferencné
amatőr miskolci cukrász negyedik helyezést ért el.

Idén is megrendezik – immár ötödik alkalommal - a
Schnitta Sámuel Emlékversenyt, a nagy tekintélyű,
hazai és nemzetközi éttermi szakember tiszteletére. A
regionális elődöntőt kedden tartották Miskolcon, a
Szentpáli oktató termében, a
volt Otthon Étteremben.

Az éttermi élet
három szakmája
mérte össze tudását

Pincérek, szakácsok és cukrászok alkotta ötfős csapatok
mérték össze tudásukat, Kazincbarcikáról, Balassagyar-

mi mestertől, zsűrielnöktől. A
versenyzőknek egy nagyszombati menüsort kellett összeállítaniuk, majd felszolgálniuk

matról, Egerből és Miskolcról.
Szakmai zsűri választotta ki
azt a csapatot, amely képviselheti a régiót márciusban az országos döntőben, Szolnokon.
A versenyzők már reggel
8 órától sürögtek-forogtak
a konyhában. – Részt kellett
venniük egy eszközismereti
versenyen, ki kellett tölteniük
egy pincér totót, majd húztak
egy „alkalmat” (például esküvő
vagy bál), amelyhez el kellett
készíteniük egy terítést – tudtuk meg Vajda Józseftől, a Schnitta Sámuel Magyar Éttermi
Kultúráért Egyesület kincstárnokától, Schnitta-díjas étter-

az emlékbizottság tagjainak,
szponzoroknak és a szakembereknek.
– A szakmai totón 15 eszközt, díszterítést az asztalon
kellett felismernünk, valamint
menükártyát is készítettünk.
Most az élő munka következik,
egy négyfogásos menü, amit a
szakácsaink a konyhában lefőztek, nekünk pedig fel kell
szolgálni a vendégeknek, mint
éles helyzetben – sorolta a verseny részeit Joó Lilla, a Szentpáli egyik tanulója, a megmérettetés egyik résztvevője.
Vajda József úgy fogalmazott: „ez a verseny az életről

szól”. Mint mondta, az éttermi
élet három szakmája – pincér,
szakács, cukrász – legjobbjai
mérik most össze tudásukat.
– Jelen esetben a pincér szakma a domináns, az ő teljesítményük 70 százalékot nyom a
latban – emelte ki. A megrendelt ételt a szakácsok elkészítik, a felszolgálók felszolgálják,
tehát a verseny, a mindennapi
életet jeleníti meg. Szeretnénk
népszerűsíteni a szakmát, hiszen Magyarországon is nagy
szükség van jól képzett, vendéglátós szakemberekre – tette
hozzá a zsűrielnök.

Az észak-magyarországi régió elődöntőjét a Miskolci
Szakképzési Centrum Szentpáli István Kereskedelmi és
Vendéglátó Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolájának csapata nyerte, így márciusban ők
mérettetnek meg az országos
döntőben.
A verseny a Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért
Egyesület, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség és
a Miskolci Szakképzési Centrum támogatásával, a BOKIK
közreműködésével
valósult
meg.

Schnitta Sámuel nagy tekintélyű hazai és nemzetközi éttermi szakember volt. Tanulmányai után Európa nagyvárosaiban
csiszolta tudását. Hazatérve a Dunapalota, majd a II. világháború után 1948–1958-ig a Margitszigeti Nagyszálló éttermi
munkáját irányította. Az 1958-as Brüsszeli Világkiállítás magyar éttermét vezette. Az éttermi munkában nemzetközi iskolát teremtett. Szakiskolai tanár volt, 30 különféle szakirányú tankönyvpótló-jegyzetet írt. 1965–67-ben jelent meg a „Felszolgálói
ismeretek” című szakkönyve (amit a szakmában egyszerűen csak
Schnitta-ként emlegetnek), amelyen több generáció tanulói nőttek fel. Étlapszerkesztés szakkönyve szintén jelentős. A Magyar
Gasztronómiai Szövetség 1998-ban Schnitta életműdíjat alapított, amelyet az éttermi szakma fejlesztésében és tanulók képzésében kiemelkedők kaphatnak meg. A díjat évenként adják át.
2007-ben megalakult a Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Emlékbizottság, amely 2011-ben egyesületté alakult.

SZÜLINAPOS GASZTRO-BULI A DÉRYNÉ UTCÁBAN

I. Miskolci Mini Street Food Fesztivál
Megszokhattuk: ha valami street
food-os, fesztiválos, beszélgetős,
kint sütögetős programról van
szó, akkor tél ide, hideg idő oda,
Miskolc apraja-nagyja megmozdul. A Leves Gasztroműhely szülinapja alkalmából rendezte meg
múlt hétvégén az Egy füst alatt –
I. Miskolci Mini Street Food Fesztivált, a Déryné utcában.
Evidens, ha valakinek szülinapja van,
bulit rendez, ahová meghívja a legjobb
barátait, hogy jókat egyenek, igyanak,
és átmulassák a napot. Hogyan változik
a szülinapi forgatag egy étterem eseté-

ben? Sehogy! A szülinapos étterem is
meghívja a legjobb barátait, hogy jókat
egyenek, igyanak és átmulassák (vagy
jelen esetben átfalatozzák) a napot. A
Leves sem tett másképp!

– Régóta terveztünk a Déryné utcában, Miskolc egyik legszebb utcájában egy szuper kis street food bulit – mondta el Bárczi Tamás. Mint
fogalmazott, nem hatalmas kaliberű
rendezvényre gondoltak, de mindenképp szerették volna, hogy szülinapi
ünnepségükön itt legyenek a gasztrós
barátaik és persze a vendégeik, akik
nélkül ma nem tartanának itt.
Így született meg ez az I. Miskolci Mini Street Food Fesztivál. Már
szombat reggel 8 órától elkezdték
kényeztetni az ízlelőbimbóinkat,
mindenféle reggeli szendvicsekkel –
a melyek természetesen cseppet sem
hasonlítottak az otthoni sonkás-sajtos kenyerünkhöz. Választhattunk,
hogy rántottás kacsaszendvicset
eszünk-e - fügével és körtével – vagy
esetleg buggyantott tojásosat, ami
alá avokádókrém került és proseccos
hollandi mártással öntöttek nyakon.
Tizenegy óra körül pedig megérkeztek a főételek is.
Kitelepült a Dérynére a Pizza,
Kávé, Világbéke, valamint a Borsod
Burger. Természetesen A Leves is
„kitárta” ajtaját, vagyis a srácok sem
az étterem falai között sütögettek,
hanem kipakoltak az üzlet elé. – A

Dudás-testvérek nem csupán barátaink, hanem a példaképeink is, így
egyértelmű volt, hogy itt a helyük a
szülinapi bulinkon – mondta Bárczi
Tamás, aki a Borsod Burgert a „kistesójuk”-nak nevezte. – Álmunkban
sem gondoltuk volna, hogy ennyien megtisztelnek minket. Úgy voltam vele, ha 700-800 ember eljön, az
már hatalmas siker lesz, de csak
a Facebook-on
3500-an
jelölték vissza az esemény – emelte
ki a főszervező,
aki a sok érdeklődő kapcsán végül már kicsit aggódott is, kitartanak-e este 11-ig az
ételek.
És akkor nézzük, miket kóstolgathattunk. A Leves Gasztroműhely
kínálatában szerepelt smokerben
sütött marhanyak és oldalas, melyekhez hagymás babot, gyömbéres-almás coleslaw salátát, és házi kenyeret
tálaltak. A Borsod Burger kézműves burgerekkel jelentkezett, a Pizza,
Kávé, Világbéke kínálatában marhapofát ízlelhettünk, házi humusszal

és
savanyított
zöldségekkel,
házi
gőzgombócot szilvalekvárral, valamint
véres hurkát, almapürével és almachutney-val. Papp
Judit üzletvezető-helyettes elmondta,
a gőzgombóc volt a legkelendőbb. A
véres hurkát kis gombóccá gyúrtuk,
ezt paníroztuk be és sütöttük ki –
részletezte a különleges fogást.
A finom falatok természetesen
nem mehettek el „szárazon”, evés
előtt, után, közben a Gallay pincészet forralt borát kortyolgathattuk.
Borbély Roland tulajdonos elmondta
számoltak a hideg idővel, ezért zwe-

igelt alapú bort hoztak, amit saját
méz édesített, klasszikus fahéj-szegfűszeg-narancs ízesített, valamint
egy leheletnyi gyömbér. Kérdésünkre - lesz-e folytatása a fesztiválnak
- Bárczi Tamás mosolyogva annyit
mondott: „ha ekkora az érdeklődés, elgondolkodik az ember – nem
mondom, hogy nem”.
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CSEND? - ÉLET?
Amatőr képzőművészek
alkotásaiból nyílt kiállítás
kedden a Művészetek Házában. A BAK Képzőművészeti Egyesület tárlatában a művészek a Csend?
–Élet? kérdésekre keresik
a választ képeiken és szobraikban.

A kiállítást Kákóczki András művészettörténész nyitotta meg, közreműködtek Balázs
Adrienne zongoraművész, az
Egressy Béni és Erkel Ferenc
Zeneiskola tanárai és diákjai,
valamint Szurdoki Judit képzőművész. A BAK Képzőművészeti Egyesület az 1972-ben
létrejött Borsodi Amatőr Képző- és Iparművészeti Stúdió
hagyományaira épülő, 1990től egyesületként működő kö-

zösség, amely a Miskolcon és
vonzáskörzetében élő és aktívan alkotó, festéssel, grafikával,
szobrászattal, iparművészettel
foglalkozó amatőr művészeket
fogja össze.
Kiállítók: Balassáné Berregi Erzsébet, Barabási Eszter,
Baumli Péter, B.Szabó Viktória, Borsos István, Borsosné
Sélley Aranka, Botos Kamilla Blanka, Bőm Gabriella,
Brungelné Kálmán Mária,
Eisele Gyula, Garainé Balogh
Márta, Grószné Korbel Zsuzsanna, Hajdu József, Kappel Sarolta, Kassai Katalin,
Kiss Rozália, Kövesdi Judit,
Kőváriné Juhász Ilona, Kustor Gyula, Lőrincz Róbert,
Major István, Megay Adrienne, Mikita Cecília, Mileff Éva
Erzsébet, Motkó István, Nagy
István, Némethiné Hulicskó
Ágnes, Nyitray Viktória, Papp
Cecília, Pazár Éva, Rézművesné Nagy Ildikó, Richvalszki Ilona, Rozgonyi Lászlóné,
Szabolcsik Katalin, Szakács
Barna, Szikszai Róbert, Szilágyi Edit, Szurdoki Judit, Törő
Irén, Turiné Orosz Margit,
Ujmári Tóth Béláné, Vass J.
Zsóka

Rendhagyó történelemóra a Jókaiban

RÓMAI KATONÁK MASÍROZTAK
AZ ISKOLA AULÁJÁBAN
Megelevenedett a történelemkönyv azon a rendhagyó
történelemórán, amelyet a
Colonia Rostallo római légiósai tartottak, a miskolci
Jókai Mór Református Általános Iskola 5. évfolyamának
hétfőn délelőtt.
A Colonia Rostallo Kulturális és Hadtörténeti Alapítvány bemutatójára egy óraközi
szünetben került sor. A diákok izgatottan figyelték, ahogy
meglepetésként, teljes fegyverzetben bevonultak a légiósok
az iskola aulájába. Az alaki bemutatót követően a rendhagyó
történelemóra az egyik nagyobb teremben folytatódott,
ahol a hadtörténeti alapítvány
tagjai részletesen bemutatták
az ókori római nehézgyalogság
fegyverzetét és harcmodorát.
A diákok ízelítőt kaptak a Kr.
u. I. századi Róma hétköznapi
életéből is. Felpróbálhatták a
civil és a katonai viseleteket,
megismerkedtek a fegyverzet
különböző elemeivel, és kézbe
vehették a hétköznapi használati eszközöket. A kort a lányok
számára is közelebb hozták:
női viselet és ékszerbemutatót
is tartottak.
Lenár György, a hadtörténeti alapítvány vezetője elmondta, céljuk azon antik értékek felelevenítése, amelyek
a görög-római civilizációt
egykoron kontinensünk ve-

KI NYER MA MISKOLCON?

Játék és muzsika egy órában
A sokak által jól ismert rádióműsort élesztették fel,
új helyszínen, új elemekkel, ráadásként miskolci
művészek és növendékek
előadásaival, hangulatkoncertjével hétfőn délután, a
miskolci Feledy-házban.
Bizonyára sokan emlékeznek
rá, hogy az eredeti, szimbolikussá vált vetélkedőt 40 éven keresztül hallgathattuk a Kossuth
rádióban. Az első adás 1969.
március 3-án hangzott el, 2007ig, a rádióműsor utolsó adásáig,
generációk nőttek fel a magyar
rádiózás legnépszerűbb komolyzenei műsorán. „Aki kérdez: Czigány György. Aki válaszol…”- szólt a műsor-szlogen.
A vetélkedő az 1970-es, ’80-as
években élte igazán fénykorát.
Mindenki ismerte a műsorve-

zető, zongoraművész és költő,
Czigány György nevét. A műsornak évtizedeken át a Danubius Hotel Astoria aulája adott
otthont, megszűnése valódi
tőrdöfés volt a retro-rádiózás
kedvelőinek.
Ezt a produkciót hívta most
életre a Múzsák Kertje Alapítvány Ki nyer ma Miskolcon?
címmel. A műsort Czigány
György jókívánságainak tolmácsolásával nyitotta meg
Flach Antal csembalóművész,
zenetörténész. A vetélkedőben kisebb módosítások vannak a rádiós játékhoz képest.
Nem egy, hanem két játékos
mérkőzik meg zenei ismeretek terén. A közönség közül a
zenei részleteket elsőként felismerő két résztvevőt választják ki a játékhoz, akik ezután
egymással vetik össze ismere-
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teiket. A játékosok teljesítményét pedig egy-egy hangverseny-jeggyel díjazzák.
A játékidő után pedig miskolci művészek és művészpalánták előadásait hallgathatta
meg a közönség. A január 14-i
esten Balázs István előadóművész szavalt, majd a TRIO 205
adott koncertet, melynek tagjai a Bartók Béla Zene- és
Táncművészeti Szakgimnázium tanulói: Sebő Bojána
(zongora), Novák Netti (cselló) és Takács Anna (klarinét).
Flach Antal kiemelte igyekeznek minél több miskolci művésznek és művészjelöltnek
teret adni. Céljuk, hogy a fiatalok is szót kaphassanak,
elköteleződjenek hivatásuk
iránt és a közönség is jobban
megismerhesse Miskolc művészeinek repertoárját.

zető hatalmaivá tették. Külön
hangsúlyt helyeznek a történelmi hitelességre. Az egyesület gyakran ad rendhagyó
történelemórákat oktatási intézményekben, de rendszere-

sen tartanak ókori római témájú bemutatókat a Magyar
Nemzeti Múzeum tagintézményeiben – például a Balácai
Római Villagazdaságban – és
az ország számos más múze-

umában is. Tagjai adták a Seuso-kincs díszőrségét a kiállítás
miskolci és nyíregyházi állomásain.
Vadasné Joó Katalin, a Jókai
Mór Református Általános Iskola igazgatója örömét fejezte
ki a Colonia Rostallo bemutatója kapcsán. – Azt gondolom, ezzel is színesíteni tudjuk
a gyerekek képzését, mindent
megteszünk annak érdekében,
hogy élvezetessé váljanak óráink. Diákjaink így nagyobb,
közvetlenebb tudáshoz jutnak,
hiszen „testközelbe” kerülnek a
korral, szemléletesen, valóban
élmény alapon jutnak a tudáshoz – hangsúlyozta az intézmény vezetője.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
A Miskolc Televízió HívőSzó című műsorában január 20-án, 17 órai kezdettel a vasgyári református
templomból közvetítenek
istentiszteletet, felvételről.
Igét hirdet: Antal Mariann
lelkipásztor.
Január 20–27 között lesz
az ökumenikus imahét a
keresztények
egységéért.
Vasárnap, 20-án, a Deszkatemplomban 17 órakor kezdődik a megnyitó alkalom,
ahol Sándor Frigyes evangélikus lelkész lesz az igehirdető. A belvárosi körzet
további programja (minden
nap 17 órától): hétfőn, a minorita templomban Bodáné
Falucskai Ilona református
lelkipásztor, kedden az avasi református templomban
Juhász Ferenc mindszenti plébános, szerdán a Búza
téri görögkatolikus székesegyházban Szabó Sándor református lelkipásztor,
csütörtökön a belvárosi református templomban Szalkai Z. József minorita plébános, pénteken a mindszenti
templomban Hangóné Birtha Melinda református lelkipásztor lesz az igehirdető.
A záró találkozót idén
nem az egyetemen, hanem a
belvárosi evangélikus templomban tartják 26-án, szombaton, amelyen részt vesznek
a felekezetek püspökei is. A

Újévi koncertet szervezett január 13-án
a minorita templomban a plébánia és
az Éltető Lélek Alapítvány. Az új programmal
hagyományt szeretnének teremteni.
diósgyőri körzet programja: vasárnap: Diósgyőri r. k.
templom (Antal Mariann)
16 ó., hétfő: Vasgyári ref.
templom (Papp András) 17
ó., kedd: Vasgyári ev. templom (dr. Berkes László) 17 ó.,
szerda: Vasgyári r. k. plébánia
(Molnár József) 17 ó., csütörtök: Diósgyőri ref. templom (Pehm G. Antal) 17 ó.,
péntek: Újgyőri r. k. templom
(Mikolai Vince) 17 ó., Szombat: Belvárosi ev. templom
(püspökök) 17 ó., vasárnap:
Újgyőri g. k. templom (Péter
András) 16 ó.
Folytatódik az adventben
megkezdett szentségimádás
a Zárda-kápolnában hétköznaponként 14 és 17 óra között. Jelentkezőket is várnak,
akik vállalják, hogy megadott időben jelen lesznek,
hogy a kápolnát nyitva lehes-

sen tartani. Vasárnap, 20-án,
a fél 12-es szentmise keretében lesz a szőlővesszők megáldása a diósgyőri plébániatemplomban.
Az eucharisztikus kongresszus
előkészületeként
az Egerben elkezdett imaalkalom-sorozat
mintájára minden hónap utolsó
csütörtökén Miskolc egyik
templomában gyűlnek ös�sze a hívek és a papság közös szentmisére, tanításra és
szentségimádásra.
Január utolsó csütörtökén,
31-én 17 órakor a minorita
templomban kezdődik, február utolsó csütörtökén a
mindszenti templomban lesz
és így tovább, a Szent Anna,
az újdiósgyőri, a diósgyőri és
a jezsuita templomban lesz
havonta az eucharisztikus alkalom.

6 Hirdetés

Miskolci Napló
A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS
GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON
BEISKOLÁZÁSI INFORMÁCIÓI
A 2019/2020. TANÉVRE
Hat évfolyamos TEHETSÉGGONDOZÓ osztály DIGITÁLIS programmal
1 OSZTÁLYBAN:
l Angol nyelv emelt szintű l Matematika és informatika emelt óraszámú
SZEMÉLYES ÉS EGYÉNI KONZULTÁCIÓ KÉRHETŐ!
Kerboltné Tóth Edit, tanulmányi ig.h. +36-70/3676942
Négy évfolyamos képzés
3 OSZTÁLYBAN:
l Emelt szintű magyar nyelv és irodalom l Emelt szintű történelem
l Emelt óraszámú mozgóképkultúra és médiaismeret
l Emelt szintű angol l Emelt szintű német
l Tagozatos fizika-matematika l Tagozatos kémia-biológia
l Általános tantervű

NYÍLT NAP: 2019. január 22. (kedd), 8.30
SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET!
www.levaygimnazium.hu
06-46/500-180/101,
3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2.

Apróhirdetés
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz
kartonozás, lambériázás, filagóriák, előtetők, kerítések, kerti
házak és egyéb famunkák készítése; Ve
lux ablakok beépítése,
cseréje; íves fedések és hajlatok
készítése; tetők szellőztetése.
www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.:
06-20/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgozni
tudó ácsot és korábban ács mellett dolgozó segédmunkást keresek Miskolc és környékére, nem
csak tetőn végzendő munkákra.
Tel.: 06-20/460-6775.
INGATLANIRODÁNK KERES
ELADÓ Miskolcon és környékén lévő lakásokat, családi házakat teljes körű ügyintézéssel.
Szerény sikerdíjért dolgozunk.
Értékbecslés, Energetikai Tanúsítvány, ügyvédi közreműködés. Privát Ingatlan
iroda. Tel.:
70/3383-936.

Apróhirdetés
Keresek változó munkaidőben, saját gépkocsival rendelkező sofőrt mozgássérült személy szállítására. Elérhetőség:
06 70 434 2715.
Keresek mozgásszervi beteg
mellé olyan segítőt, aki az öltözködésben, étkezésben, tisztálkodásban és a munkahelyre
eljutásban segítene. Elérhetőség: 06 70 434 2715.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók
már 65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alumínium), garázskapuk cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű
árnyékolástechnikával.
Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/3365528, web: www.aluport.hupont.hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet.
Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo:
9–12 óráig.

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2019. 01. 19-től 2019. 01. 02-ig
Dreft finom mosószer, 0,8 l, 486 Ft/l		
Aquafresh szájvíz, 500 ml, 1198 Ft/l		
Johnsons tusfürdő, 250 ml, 1036 Ft/l		
Safeguard foly. szappan, 225 ml, 1196 Ft/l 		
Persil mosópor, 2,8 kg, 571 Ft/kg 		
Tide mosópor, 1,5 kg (színes ruhához), 666 Ft/kg		
Persil mosókapszula, 15 db-os, 60 Ft/db		
Axe izzadásgátló roll, férfi, 50 ml, 6980 Ft/l		
Pur mosogató, 900 ml, 554 Ft/l		
Bref WC-tisztító gél, 700 ml, 570 Ft/l		
Coccolino textil öblítő, 1680 ml, 1800 ml		
Ultra Szavó penész lemosó, pump., 500 ml, 2098 Ft/l
Munkatársakat keresünk, lehet nyugdíjas részmunkaidős is.

389 Ft
599 Ft
259 Ft
269 Ft
1599 Ft
999 Ft
899 Ft
349 Ft
499 Ft
399 Ft
1099 Ft
1049 Ft
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Évindító sajtóreggeli a megyeházán

FOLYTATNI SZERETNÉK
AZ ÉPÍTŐ MUNKÁT
A hagyományokat folytatva, szerdán évindító sajtóreggelin ismertette Török
Dezső, a megyei közgyűlés
elnöke, Bánné Gál Boglárka,
a megyei közgyűlés alelnöke és Kovács János, megyei
főjegyző az aktuális folyamatokat és a 2019-es feladatokat, célokat. A tájékoztató
középpontjában a területfejlesztés állt, illetve kitértek az
idén megrendezendő uniós
és önkormányzati választásokra is.
Bánné Gál Boglárka a szénbányászat helyzetéről és a megyei értéktár munkájáról tájékoztatott. Megköszönte az
újságíróknak az elmúlt négy
évben végzett munkájukat, a
hiteles tudósításokat. Kiemelte, hogy a szénbányászat jövőjével kapcsolatban működik az
európai szintű közös gondolkodás, az EUROCOAL nevű
szakmai szervezetben a megyei önkormányzat is képviselteti magát. A Miskolci Egyetem
és az önkormányzat közreműködésével elkészült „A hazai
szénvagyon és hasznosítási le-

hetőségei” című szakmai kiadvány, amelyre a 2014-ben
megfogalmazott
céloknak
megfelelően lehet építeni a következő lépéseket. Szólt az értéktár mozgalom helyzetéről,
kiemelve, hogy mintegy 60 te-

lepülésen működnek a térségünkben, a megyei értéktárban
mintegy 200 értéket tartanak
számon. Évről évre egyre több
az ezzel kapcsolatos munka.
Az önkormányzati ciklus
végéhez közeledve, az alelnök
szólt az idei két választás tétjéről is. Emlékeztetett rá, hogy
az EU-ban két álláspont áll
egymással szemben. Magyarország az erős nemzetállam
modellben gondolkodik. A

helyhatósági választások kapcsán úgy fogalmazott, folytatni
szeretnék a 2010-ben megkezdett építő munkát, például az
alapszolgáltatások fejlesztését.
Török Dezső a megyei közgyűlés elnöke kiemelte, az ön-

kormányzat tevékenységének
a középpontjában a területfejlesztés áll, s ennek legfontosabb
eleme a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP), amely keretében 93
milliárd forint áll rendelkezésre a 2020-ig tartó uniós finanszírozási ciklusban. Emlékeztetett rá, hogy annak idején már
a tervezésbe bevonták a fejlesztésben érintett szervezeteket, az
előrehaladásról a sajtón keresz-

tül részletesen tájékoztatták a
lakosságot. Szólt néhány konkrét „indikátorról”, vagyis vállalt célelvárásról, mint például,
hogy 159 hektár ipari parkot
kell építeni vagy felújítani, 40
km alsóbbrendű közutat korszerűsíteni. Ezzel kapcsolatban
megjegyezte, hogy Hernádnémetiben már elkészült az út és
kerékpársáv, Sajószentpéteren
TOP-os pénzből finanszírozták
a körforgó építését, elkészült a
kesznyéteni Sajó híd felújítása.
A közgyűlés elnöke elmondta, hogy eddig 82,65 milliárd forintot szerződtek le a különböző
projektekre, decemberben további 7 milliárdról született döntés,
tehát jól haladnak, alig van már
kihelyezésre váró forrás. A döntéshozatalról a kivitelezésre kerül a hangsúly az idén. Konkrét
fejlesztéseket is említett a megye minden részéről. Sárospata-

kon például a kerékpáros-barát,
fenntartható közlekedésfejlesztés
keretében út és kerékpárút épül
a végardói strand térségében. A
kivitelezés várhatóan a turisztikai
főszezon után, a nyár végén indul. A Megyer-hegyi tengerszem
térségében is nagyszabású fejlesztések kezdődnek, amelyeket
idén, illetve részben jövőre kell
befejezni. Ózdon a városi piac
felújítását és agrár-logisztikai fejlesztést tartalmazó projektet január végéig kell befejezni. Mintegy 95 százalékos a készültség. A
tereprendezés az időjárás függvénye. Encsen a fenntartható közlekedésfejlesztés keretében a helyi
kerékpáros utat már jórészt felújították, s amint az időjárás engedi, folytatják a munkát, illetve
megépítik az Encs-Méra közötti
szakaszt.
Kovács János főjegyző úgy
fogalmazott, a hivatal mun-

kája kevésbé van az előtérben,
feladatuk az elhangzott témák
előkészítése, végrehajtása. Az
2019-es EU képviselő-választással kapcsolatban elmondta, azt május 23-26. között kell
lebonyolítani az unióban. Mivel hazánkban a törvény alapján csak vasárnap rendezhetnek választást, ez május 26-án.
várható, az időpont természetesen akkor válik hivatalossá,
amikor a köztársasági elnök
kiírja. Magyarország 21 képviselőt delegálhat az Európai
Parlamentbe. A főjegyző arról
is szólt, hogy 2019 II. Rákóczi
Ferenc emlékéve, akit 315 éve
választották Erdély fejedelmévé. Mivel a fejedelem megyénk jogelődjében született
és nyugszik, így Borsod-Abaúj-Zemplén megkülönböztetett figyelemmel készül a jeles
eseményre.

TERÍTÉKEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET

Slam Poetry Versenyen való szereplésre!

Kerekasztal-beszélgetés a megye
meghatározó foglalkoztatóival

A Miskolci Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományok
Intézete szervezésében 2019. február 1-jén
Slam Poetry Verseny kerül megrendezésre.

Az eseményt Demeter Ervin kormánymegbízott nyitotta meg, majd a fórum résztvevői mutatták be az általuk
képviselt vállalatokat. Többen
kitértek arra is, milyen nehézségekkel szembesülnek a munkaerőhiány, illetve az új munkavállalók toborzása során.
A munkaerőpiacra lépők
számának növelését célzó
projektről Demeter Ervin elmondta: a két szomszédos
megyében, Hajdú-Biharban
és Szabolcs-Szatmár-Beregben már kísérleti jelleggel
elindult programban újragondolták a munkaerő-piaci eszközöket és új modellt
alkalmaznak. Most Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez is elérkezett a lehetőség.

– Elsősorban a nagyvállalatokra fókuszálunk. Az a feladat, hogy megtaláljuk azokat a munkavállalókat, akik
a jól működő vállalatoknál el
tudnak helyezkedni, segítve
azok működését – hangsúlyozta a kormánymegbízott.
Hozzátette: a kormányhivatalok és a vállalatok között szoros és egyedi kapcsolat van.
A projekt során első lépésben felmérik a foglalkoztatók
igényét, megismerik annak
pontos tartalmát, megvizsgálják a kormányhivatalnál
nyilvántartásban levő álláskeresőket és közfoglalkoztatottakat. Egyénileg, interjúk alapján döntik el, kik bizonyulnak
megfelelőnek. Őket közvetítik
ezekhez a vállalatokhoz.
Demeter Ervin arról is szólt,
hogy Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében jelenleg több mint
30 ezer regisztrált álláskereső
van és további 24 ezer közfoglalkoztatott. Közel 55 ezer potenciális munkavállaló közül
keresik tehát azt a legalább 10
százalékot, amely be tud lépni
a munkaerőpiacra. A másfél
éves programban közel 8 ezer
embert szeretnének álláshoz
juttatni. Ez azt jelenti, hogy

Felhívás

Kerekasztal-beszélgetésen
látta vendégül a megye reprezentáns foglalkoztatóit
és az újságírókat kedden a
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal. A rendezvényen a
Kormányhivatal bemutatta
új pilot projektjét, amely az
elkövetkezendő 18 hónapban valósul meg a munkaerőpiacra lépők számának
növelése érdekében.

(B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály – 3530
Miskolc, Mindszent tér 4.) a
folyamatban volt környezeti hatásvizsgálati eljárást lezárta és kérelmező részére a

Az első három helyezés pénzjutalomban részesül:
1. hely: 30.000 Ft; 2. hely: 20.000 Ft; 3. hely: 10.000 Ft.
Középiskolások és egyetemisták jelentkezésére számítanak
a szervezők, de a pálya szabad mindenki számára!
Jelentkezni a boleva@uni-miskolc.hu e-mail címen,
Graholy Évánál lehet! Nevezési határidő: 2019. január 25.
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hetente 122 eredményes állásközvetítést kell elvégezniük a
tervek szerint.
A
Pénzügyminisztérium
képviseletében jelen lévő Bodó
Sándor, foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért
felelős államtitkár az átalakuló
munkaerő-piacról, és az ehhez
igazodó foglalkoztatási osztályokról beszélt.
– Tevékenyen részt veszünk a foglalkoztatási osztályok munkamódszereinek
újragondolásában. A foglalkoztatási osztályok azok, amelyek leginkább találkoznak a
munkát keresőkkel és reményeink szerint a munkaadókkal is. Magyarországon megváltozott a munkaadó piaci
helyzet, nagyon sok cég munkaerő problémákkal küzd, segítenünk kell abban, hogy

egymásra találjanak a szereplők – emelte ki az államtitkár.
– Annak érdekében, hogy
ez megtörténjen, más munkamódszert kell alkalmazni,
mindazok együttműködésével, akik munkát keresnek.
Meg kell kérdezni tőlük, milyen elvárásaik vannak, mit
szeretnének. Meg kell nézni
azt is, képesek-e önállóan elhelyezkedni a munkaerőpiacon, vagy esetleg komolyabb
támogatást, felkészítést igényelnek. Ez jelenthet konkrét
szakmai felkészítést, de akár
olyan emberi viselkedésformák begyakorlását is, amelyek egy munkahelyen nélkülözhetetlenek. Ezt követően
a vállalati kapcsolattartókat
kell felkészíteni arra, hogy a
munkaadókkal napi kapcsolatban legyenek - tette hozzá.

Közérdekű közlemény
A Serenity Solution Kft.
(1139 Budapest, Teve u. 24-28,
B lház. 5. em. 3.) által a Miskolc, Zsigmondy utca 4520/6
hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó fémhulladék-kezelő telep
létesítése kapcsán, a területi környezetvédelmi hatóság

A kétkörös verseny első körének a témája:
„...és akkor azt mondtam: Miskolc”.
A zsűri által legjobbnak ítélt alkotások megmérkőzhetnek
a második körben, melynek a témája szabadon választott.

környezetvédelmi engedélyt
megadta.
A határozat teljes szövege
– előzetes egyeztetést követően – 2019. február 1-ig megtekinthető a B.-A.-Z. Megyei
Kormányhivatal Miskolc Járási Hivatal Környezetvédelmi és

Természetvédelmi Főosztályán
(Miskolc, Mindszent tér 4. sz.),
valamint Miskolc Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Építési és Környezetvédelmi Osztályán (Miskolc, Városház tér 8. sz.) ügyfélfogadási
időben.

Környezetbarát és gazdaságos
távfűtés Miskolcon
Vigyázzunk Miskolc levegőjére és spóroljunk együtt még
több energiát!
Az éjszakai alvás alacsonyabb hőmérsékletű szobában
egészségesebb. A radiátorszelepek használatával csökkenthető a szoba hőmérséklete.
MIHŐ Kft. a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége által Ökocimkével elismert szolgáltató.
Környezetbarát energia
a jövőnkért!
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Miskolctapolca múltjától a jelenéig (2. rész)

„BABONÁS EZ A TÁJ, MELYNEK
LÁTVÁNYA IS GYÓGYÍT”
A címben szereplő idézet egy 19. századi naplóíró hölgytől származik, akit ittjártakor egy Miskolc-környéki sétára
vittek, majd részletesen leírta a látottakat: a táj gyönyörű,
csupa szőlőskertek és erdők, a fürdő fölött mészkősziklák, a
tavak környékén különös növényvilág, és néhol egy-egy vad
is felbukkan. Az idézett sorokon érezhető, hogy Tapolcának
nem csak a története, hanem a földrajzi környezete is sajátos, amit ebben az időszakban visszahódított a természet.
„A Miskoltz szomszédságában fekvő tapoltzai hévízben
kéntelenítettem hosszas kúrát
tartani” – írta szűkszavúan itt
tartózkodásáról korának egyik
legnagyobb költője, Csokonai
Vitéz Mihály 1801 júliusában,
rámutatva a terület forrásainak
gyógyító erejére. A vadregényes
táj és az itt található gyógyvizes
források adta komplexitás jelentette Tapolcának azt a vonzerejét, amelyre támaszkodhatott az
elkövetkezendő évtizedekben.
Arról, hogy a természeti kincsekben bővelkedő területet
hogyan akarták kiaknázni a
19. században, sokatmondó leírást hagyott az utókorra Popovics Vazul tapolcai apát, mikor
számba vette az apátság javait
1837-ben: „a kisszerű és silány
tapolcai fürdőélet jobb karba helyeztetett és több épülettel szaporítatott.” A magyarországi
közgazdasági statisztika első jelentős képviselője, a földrajzi leírásairól is ismert Fényes Elek írja

meg a fürdő első „reklámanyagát”, amelyből megtudhatjuk,
hogy az 1840-es években a fürdőkomplexum két részből állt,
a fedett belső fürdőből és a szabadtéri forrásból, előbbit a tehetősebbek, utóbbit a „köznép”
használta. A Vasárnapi Újság
egyik 1896-os száma így mutatta be Tapolcát az országnak: „A
miskolczi Tapolcán a források,

melyeknek a fele hév, fele pedig
jéghideg, oly számmal buzognak fel a sziklaoldal lejtős részein, hogy a perczenkinti víztartalmuk 15 akóra tehető. Közülük
azok, melynek közvetlen a hegytövében fakadva, 24-27 0R. hőmérsékletűek, nagy tükörfürdőkké alakítatott szobákba
vannak bevezetve, míg a többi
10-15 hőfokú források vizei csak
a szabad ég alatt vannak tavakká
összegyűlve; s ép ezek kölcsönzik Tapolczának legfőbb kellemét, mert e mindenütt sistergő
és fortyogó tavak, mint megan�nyi kis óczeánok, vagy szűkebb
hegyekre összeszorult patakok
és folyók környezvén a hajlongó
égerek árnyába rejtett apró par-

Miskolc és a görögkatolikus egyház közötti adásvételi szerződés
részlete, 1908-ból.

ti szárazföldeket, az egész hegymedenczét oly valami kis kedves
mulatóhellyé varázsolják, a minőkben még természeti szépségekben gazdag hazánk sem bővelkedik felettébb…”
A „lég-gyógyfürdő”
Több olyan hellyel is találkozhatunk szerte az országban,
melynek gyógyító ereje a népnyelv által keletkezett, azonban
azok tudományos bizonyítékai
a mai napig vitatottak. Tapolca
esetében nincs ez így, a forrásokból fakadó hévizek gyógyító
hatásait már a 18. század elején
tanulmányozták. 1711-ben Kollonich Zsigmond tapolcai apát
levelezéséből tudjuk, hogy Kassáról hivatott orvost, hogy megvizsgálja a víz összetételét, ennek
eredményeit sajnos nem ismerjük. A szintén 18. században tevékenykedő Domby Sámuel,
Borsod vármegye egyik főorvosa részletesen leírta a tapasztalatait a tapolcai gyógyvízről: „E
vegybomlások után a tapolczai
hévízek a közönyösök rovatába sorolandók. Vegyileg közönyös hévvizeknek neveztetnek
azon gyógyvizek, melyek nagy
vegytani tisztaságuknál fogva
bírnak gyógyerővel. Ezen vizek
jegecz-tiszták, íz és jobbadán
szagnélküliek, vagy csak igen

csekély könkéneg szagot árasztanak; aránysúlyok igen közel áll
a lepárolt vízéhez...”
Mégis milyen betegségeket
gyógyít a tapolcai víz? A korai
leírásokból ismert, hogy a korszak elitje körében népbetegségnek számító köszvény, és egyéb
ízületi megbetegedések mellett
leginkább a szív és érrendszeri betegségek kezelését említik.
Henszelmann Aladár a 20. század első évtizedeiben tevékenykedett Miskolctapolcai fürdőorvosaként, így nyílt alkalma a víz
jótékony hatását vizsgálni. Henszelmann saját megfigyelései
alapján hitt abban, hogy Tapolca-fürdő a „szívbetegek Mekkája” lehet, ő nevezte el „léggyógyfürdőnek”
Miskolctapolcát,
melynek vize egyformán jó alacsony és magas vérnyomásúaknak is, „mint radioaktív és erőben gyöngyöző akrodotermia
fürdő, izom és ízületi reumáknál
a legjobb vízgyógyeljárás.”
Szerződéssel a fejlődésért
Ez azonban csak az egyik oka
volt annak, hogy az ekkor még a
munkácsi püspökség tulajdoná-

ban álló területre szemet vetett
a szomszédos Miskolc. A város
ugyanis amellett, hogy komoly
turistaparadicsomot
szerette volna kialakítani Tapolcán,
gyógyírként tekintett a tapolcai
vízre, amely megoldhatja a város ivóvízellátási problémáit. Az
1908-ban létrejött megállapodásban 17 pontban rögzítették
a püspökség és a város feltételeit,
így Miskolc azonnal nekilátott a
vízmű építésének, az üdülőfalu
pedig soha nem látott fejlesztések helyszínévé vált a 20. század
első évtizedeiben.
Ekkor alakultak ki Miskolcta
polca mai arculatának alappillérei: a termál- és a szabadtéri strandfürdő, az unikális
növényvilággal körülölelt csónakázó tó, vagy a fejlesztéseknek
köszönhetően fellendült turizmust kiszolgáló vendéglátó létesítmények. A különböző építkezések hozták magukkal azokat a
régészeti feltárásokat is, amelyek
támpontot képeznek a terület
őstörténetének rekonstruálásában. (Folytatjuk)
NAGY ATTILA
TÖRTÉNÉSZ

Koszorúzási ünnepség a Kölcsey-emléktáblánál

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a magyar kultúra napja alkalmából 2019. január 22-én, kedden 10 órakor Kölcsey
Ferenc emléktáblájánál (Széchenyi út 38.) koszorúzási ünnepséget tart. Az ünnepségen közreműködik a Fráter Kórus, vezényel: Regős Zsolt karnagy.

Kulturális programok

Az előadás ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrációs jegyek igényelhetők a Miskolci Kulturális Központ
jegyirodájában (Rákóczi u. 2., tel.: 46/508-844, 30/846-3009).

Filmvetítés a magyar
kultúra napja alkalmából
2019. január 22-én 14 órától a
Művészetek Háza Béke Art Mozitermében filmvetítésére kerül
sor a magyar kultúra napja alkalmából. A kiemelt ünnephez
kapcsolódóan Reisz Gábor legújabb, Rossz versek című filmjét
láthatják az érdeklődők. Az előadásra jegyek foglalhatók a www.
cinemis.hu honlapon vagy elővételben vásárolhatók a mozi jegypénztárában, nyitvatartási időben
(minden nap 14:30-20:30 között a
Rákóczi utca 5. szám alatt).

Törékeny tárlat
a könyvtárban
Törékeny tárlat címmel a miskolci Fazola-iskola – a Miskolci Szakképzési Centrum Fazola
Henrik Építőipari és Művészeti
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája – tavaly végzett kerámiaműveseinek vizsgaremekeiből
nyílik kiállítás a magyar kultúra napján, január 22-én, kedden
délután fél 5-kor a II. Rákóczi
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár központi épületében (Miskolc, Görgey A. u. 11.). A tárlatot
Rostás László Ybl-díjas építész

nyitja meg, a megnyitó műsorban közreműködik a Forrás Kamarakórus. A kiállítók – Baksay
Gáborné, Hegyiné Stefancsik
Mónika, Hernádiné Győri Zsuzsa, Pirity Bernadett, Szilágyi
Sarolta, Takácsné Kárász Katalin, Tóth-Veres Judit és Viski
Andrea – Szelekovszky Magdolna és Radics Márta iparművészek tanítványai.
A kassai bohém társaság
a Színházi Újság hasábjain
A Kassai Állami Tudományos Könyvtár és a Herman

Ottó Múzeum – Miskolci Galéria tisztelettel meghívja Önt
és kedves családját 2019. január 24-én, csütörtökön délután 5 órára a Színészmúzeum - Thália-házba (Miskolc,
Déryné u. 3.) A kassai bohém
társaság a Színházi Újság hasábjain című kiállítás megnyitójára. A kiállítást megnyitja:
Eleonóra Blašková, sajtótörténész. Köszöntőt mond: Kemenczky Kálmán, mérnök.
A tárlat megtekinthető 2019.
május 31-ig, keddtől szombatig 9 - 17 óra között.

2019. január 19. | 3. hét | XVI. évfolyam 3. szám

Sport

Miskolci Napló – A város lapja

HÍREK, EREDMÉNYEK
Jégkorong
Bravúros győzelmet aratott január 13-án a listavezető otthonában a DVTK Jegesmedvék csapata, miután a
büntetőlövésekben jobbnak
bizonyult a HC ‘05 Banská
Bystrica együttesénél. A két
csapat vasárnapi találkozóján
kétszer is egyenlíteni tudott
Glen Hanlon gárdája, így a
rendes játékidő 2-2-es eredménnyel zárult. A rávezetések
hatodik körében Vas János
döntötte el a plusz egy pont
sorsát. (HC ‘05 Banská Bystrica - DVTK Jegesmedvék 2-3).

Január 15-én drámai mérkőzésen győzte le a DVTK Jegesmedvék a HK Dukla Trenčín
csapatát. A kedd esti találkozón Magosi Bálint mesterhármast szerzett, a harmadik
gólja pedig az egyenlítést jelentette 12 másodperccel a
rendes játékidő vége előtt. Ezt
követően a hosszabbítás nem
hozott újabb találatot, a büntetőlövések során pedig Galanisz Nikandrosz döntötte el a
plusz egy pont sorsát. (DVTK
Jegesmedvék - HK Dukla
Trenčín 5-4)
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Újabb 400 diák kezdi meg szeptembertől a tanulmányait

Nyílt nap a Miskolci Rendészeti
Szakgimnáziumban
Ismét nyílt napot tartott
szerdán a Miskolci Rendészeti Szakgimnázium. Az
eseményen az érdeklődők
– többek között – megismerkedhettek az oktatási
helyszínekkel, tájékoztatást
kaptak a rendőri hivatásról,
továbbá lehetőségük volt felmérni fizikai erőnlétüket is.

Női kosárlabda
Az Aluinvent DVTK a bajnokság alapszakaszának 13.
fordulójában a bajnoki címvédő Sopron gárdáját fogadta
vasárnap, amely érvényesítet-

Labdarúgás

A sporttörvény változása
után jelentősen egyszerűsödhet a jegyvásárlás - döntött az Magyar Labdarúgó
Szövetség elnöksége. "A jogszabállyal összhangban a jövőben csak a kiemelt, vagy
fokozott biztonsági kockázatú mérkőzéseken lesz kötelezettség a névre szóló jegyértékesítés. Az egyéb (normál
besorolású) mérkőzéseken a
rendező klubok dönthetnek
arról, hogy működtetik-e a

te is nagyobb tudását és végül
tizennégy pontos győzelmet
aratott a Generali Arénában.
(Aluinvent DVTK - Sopron
Basket 58-72)
beléptető rendszert és névre
szólóan értékesítik-e a jegyeket. Továbbra is az ő feladatuk a rend és biztonság megteremtése" – tájékoztatott
hivatalos honlapján a szövetség. Közleménye szerint
a DVTK örül a döntésnek és
megvizsgálja annak a lehetősét, hogy milyen változások
szükségesek ahhoz, hogy a
szurkolók és a klub is a lehető legjobban tudjon élni a lehetőséggel.

Mint megtudtuk, ezúttal hét
megyéből érkeztek érdeklődők a nyílt napra. A látogatók
– többek között – részt vehettek bűn- és baleset megelőzési
bemutatón, ízelítőt kaphattak
a megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi-technikai tevékenységéből, megtekinthették
a szituációs-, bűnügyi-, közlekedési-, csapatszolgálati-, határrendészeti szakkabinetet,

Tíz miskolci csapat az
országos floorball-döntőben
Január 19-20-án Kazincbarcika ad otthont a Kispályás Floorball Diákolimpia országos döntőjének A
Don Bosco Sportközpontban megrendezendő, 96
csapatot felvonultató fináléban hét miskolci és egy
barcikai iskola összesen 12
alakulatáért szurkolhatnak
a sportbarátok.

Iskola, a Herman Ottó Gimnázium és a kazincbarcikai
Pollack Mihály Katolikus Általános Iskola két-két csapattal jutott az országos döntőbe,
ahol megyénket összesen 8
tanintézet, 12 együttese képviselheti. Az egyenként 1x10
perces mérkőzéseken csapatonként egyszerre 3-3 játékos
lehet a pályán, kapus nincs.

kőzéseit bonyolítják le, majd
vasárnap 9 órától a IV., a II.
és a III. korcsoport képviselői mérik össze tudásukat.
11.30-kor Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere
mond megnyitó beszédet.
A döntő fővédnöke Áder
János, Magyarország köztársasági elnöke. Az esemény
védnökei: Kásler Miklós, az

A miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola leány csapatának tagjai
már álltak a dobogó tetején
Az I-VI. korcsoportos csapatokat, egész pontosan 96,
egyenként 6 tagú együttest
felvonultató
rangos eseményt a Magyar Diáksport
Szövetség megbízásából a Fazekas Miklósné vezette Borsod-Abaúj-Zemplén Megyesi Diáksport és Szabadidő
Egyesület rendezi meg.
A miskolci Vörösmarty
Mihály Katolikus Általános

A 9 órakor induló első versenynapon, melynek megnyitóját 11.30 órakor tartják, Török Dezső, a B.-A.-Z.
Megyei Közgyűlés elnöke és
Klimon István, Kazincbarcika alpolgármestere köszönti a résztvevőket. Ami magát
a csatározás-sorozatot illeti, ezen a napon sorrendben
a VI., az I., és az V. korcsoportos lányok és fiúk mér-

Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) vezetője, Szabó Tünde, az EMMI
sportért felelős államtitkára,
Bódis József, az EMMI oktatásért felelős államtitkára,
Török Dezső, a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés elnöke, Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere és Veisz László, a
Magyar Floorball Szövetség
elnöke.

a szituációs lőteret és az iskola egyéb objektumait. A szakemberek részletes tájékoztatót
tartottak a jelentkezés feltételeiről, az egészségi állapottal
kapcsolatos elvárásokról.
– Az első évben szigorúan elméleti képzés van – részletezte
Bagi István, r. ezredes, iskolaigazgató –, év végén pedig próbaidős állományba kerülnek a
hallgatók. Ekkor megtudják,

hol lesz a szolgálati helyük, és
nyáron már ennek megfelelő
gyakorlatra mennek. A második évet felváltva töltik gyakorlaton és az iskolában a diákok.
Kőhalminé Mizsei Orsolya, r.
őrnagy, a Tanulmányi Osztály
kiemelt főreferense elmondta:
céljuk, hogy minél több tettre
kész fiatalt vonjanak be a rendőri pályára. Ennek a hivatásnak még mindig van egyfajta
„romantikája” és perspektívát
tud mutatni. A rendészeti életpályamodell kiszámítható, van
előrelépési lehetőség és aki szorgalmas, szeret tanulni, annak
van lehetősége specializálódni
különböző szakterületekre.

A kétéves képzésre azok jelentkezhetnek, akik rendelkeznek érettségi vizsgával
vagy 2019. július 1-ig érettségi
vizsgát tesznek és megfelelnek
a további felvételi kritériumoknak. A másféléves képzésre azok jelentkezését várják,
akik a rendészet és közszolgálat ágazati képzésben fegyveres szervek és vagyonvédelmi
ismeretek tantárgyat tanultak, rendészet ismeretek szakmai érettségi vizsgát tettek és
megfelelnek a további felvételi
kritériumoknak. A 2019. szeptember 1-jén induló képzés
jelentkezési határideje: 2019.
február 18.

II. DECATHLON BORSODCROSS CYCLOCROSS

Kemény verseny várt
a bringásokra
Első alkalommal adott otthont városunk az elmúlt
hétvégén a cyclocross országos bajnokságnak, amelyen taroltak a Vas-testvérek. A bringás sportág
profijaitól a legkisebbekig
mindenki teljes erőbedobással csinálta végig a januári hidegben az embert
próbáló versenyt.
A legfiatalabbak rajtoltak
a délelőtti órákban délutánra
a masterek a hobby és az elit
kategóriák maradtak. Molnár Péter, a HOTE egyesület
egyik alapító tagja lett a hobby kategória első helyezettje,
második Farkas Attila, harmadik Tálas Márton. Molnár Péter elmondta, nem lepte meg a győzelem. Bringás
berkekben ismerik egymást a
sportolók, inkább az volt kérdéses, a dobogónak ki, melyik
fokára állhat majd.
Az elit mezőnyben az ország legerősebb cyclocross
bringásai csaptak össze, a

tavalyi évben még az U23asok táborát erősítő Vas
Balázs
legyőzhetetlennek
bizonyult – maga mögé utasítva a tavalyi magyar bajnok Búr Zsoltot – a harmadik helyezett Király Levente
lett. A Belgiumban edződő
Vas-testvérek közül Vas Kata
Blanka is tarolt a női elit kategóriában, második és harmadik helyezett Benkő Barbara és Szekeres Viktória
lettek. A győztesek ezzel valószínűleg kvalifikálták magukat a február elején Dániában tartandó cyclocross
világbajnokságra.

A fiatalabb korosztályok
épp úgy odatették magukat,
hihetetlen kitartásról tettek
tanúbizonyságot, volt, aki
több esés után is folytatta. Az
U17-es női kategória győztese Bukovácz Anna elmondta,
nagyon örül a győzelemnek,
bár nem kifejezetten nyerni jött, a versenyzés öröme,
a sportág szeretete vonzotta. „Valóban nem egy lányos
sport, kifejezetten kemény!”mondta. Nagyjából 6-7 éve
űzi versenyszerűen a cyclocrosst, s a családban nem ő az
egyetlen: édesapja és testvére
is hódol a sportágnak, utóbbi
szintén versenyszerűen.
Dovák Dávid az országos
bajnokság versenyigazgatója,
a HOTE alelnöke a verseny
végén úgy összegzett: sikeres
rendezvényt hoztak tető alá,
olyat amilyet terveztek, talán
picivel jobbat is. „Igazából kiritikát alig-alig, dícséretet viszont nagyon sokat kaptunk.
Úgy gondolom, ez a rendezvény ismét öregbítette a miskolci sport hírnevét” – nyilatkozta.
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Normát, mintát, rangot ad

CENTENÁRIUMI JOGÁSZBÁL
A MISKOLCI EGYETEMEN
Idén száz éve annak, hogy
Eperjesről Miskolcra költözött a jogakadémia. A centenáriumon sem maradhat
el a Tradicionális Miskolci
Jogászbál, amiről az egyik
főszervezővel, Szilágyi János
Ede egyetemi docenssel beszélgettünk.
Miskolcnak komoly hagyománya van a jogászképzésben.
Január 25-én, pénteken centenáriumi tradicionális jogászbált rendeznek az egyetemi
díszaulában, a szervezők szándéka szerint a jogászi hivatás
gyökereinek, a jogi munka értékeinek megerősítésére, de
ezen túl az is cél, hogy példát
mutassanak a jövendő jogászgenerációknak
összefogásból, társadalmi felelősségvállalásból, az eszmék és a múlt
eredményeinek megőrzéséből.
– Idén ez a cél az Eperjes-miskolci jogi oktatás öröksége 100.
évfordulójának megünneplése
– mondta el érdeklődésünkre Szilágyi János Ede egyetemi
docens, a Tradicionális Miskolci Jogászbál egyik főszervezője.
A Miskolci Jogásztradíciók
Megőrzéséért Egyesület elnöke

hozzátette: viselkedési normát,
mintát is mutatni szeretnének,
bizalmat építeni a kollégák és
a hallgatók között, de arra is
fel kívánják hívni a figyelmet,
hogy komoly felelősséggel jár
ez a hivatás, a társadalom felé
el kell számolniuk.
Száz évvel
ezelőtt költözött Miskolcra a jogakadémia, az akkori
városvezetéshez hasonlóan a mostani
is fontosnak
tartja a képzést, ez örömmel tölt el
minket – húzta alá Szilágyi
János Ede, hozzáfűzve azt,
hogy a meghívott díszvendégek között ott van Kriza Ákos
polgármester is, de mellette
több önkormányzati képviselő is támogatja például a bált
megelőző szakmai konferenciát.
A tavalyi bálon avatták fel
az Eperjesi-Miskolci Evangélikus Jogakadémia zászlajának
másolatát, idén szeretnék egy
kicsit közelebb hozni a vendé-

gekhez a hagyományaikat
– így jött ötletként a nótázás,
mint
közösséget
erősítő, építő
elem. 1941-ben adták ki Novák István, a Miskolci Egyetem díszdoktorának Az eperjesi-miskolci
jogászifjúság
diákélete című, mintegy 500
oldalas könyvét, amiben egy
gazdag diákhagyományokkal
büszkélkedő helyi jogászkultúra tárul elénk. Ezt a jogászok
által énekelt legkülönfélébb zenei dallamvilág is visszatükrözi. A 2019-es jogászbálra készített zenei válogatás így aztán
egymástól nagyon eltérő dalokat tartalmaz.
– A zenei program megvalósítására egy nagyszerű, különböző jogászi hivatásrendekben
tevékenykedő szakmai csapat
jött össze, Juhász Ágnes, Bányai Krisztina, valamint Kaposvári Attila személyében,
akik mindannyian jártasak a
zeneművészetben, illetve komolyabb szinten kötődnek a
zenekultúrához. Bányai Krisztina a magánéletében az Áll-

a-tok zenekar énekese; az ő
ötlete volt, hogy minderről készüljön egy zenei CD is. Leszögeztük: a lemezen a könyvből
származó dalok szerepeljenek,
az előadók helyi jogászok legyenek, és arra törekedtünk,
hogy közel hozzuk a nótákat az emberekhez.
Ezért tettünk egy
elég merész lépést:
„csavartunk” egyet
a zenei stílusokon.
Viszont
igyekeztünk
megtartani
az eredeti üzeneteket, és hangsúlyozom, hogy kellő
tisztelettel nyúltunk
a dalokhoz! A bál
honlapján meg lehet hallgatni a nótákat – mondta el
az egyesületi elnök.
A négy zeneszám
egyébként az Erős
vár a mi Istenünk, a Nem ütik
a jogászt agyon… valamint a
Gyönge violának letörött az
ága… kezdetű nóta, továbbá a
jól ismert Gaudeamus igitur.
A centenáriumi évben egyébként az első program a Miskolc
Város Ifjú Szónoka verseny

volt, de az igazi, nagy nyitórendezvény a bál lesz. Az est fővédnöke Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter,
Örökös tiszteletbeli fővédnöke pedig Boleratzky Lóránd, a
Miskolci Evangélikus Jogakadémia nyilvános rendes egye-

kért felelős helyettes államtitkárt. A bált megelőző szakmai
konferencián pedig előadást
tart mások mellett Trócsányi
László igazságügyi miniszter,
Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, valamint
Sárközy Tamás akadémikus

temi magántanára, a Miskolci
Egyetem Díszpolgára. A díszvendégek között találjuk Varga
Judit Európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkárt, Wopera Zsuzsa igazságügyi miniszteri biztost, valamint Szinay Attila
agrárminisztériumi jogi ügye-

is. – Hogy ilyen magas rangú
tisztséget ellátó emberek adják
nevüket a centenáriumi programjainknak, fontos üzenetet
hordoz magában, elismerést
jelent számunkra – hangoztatta Szilágyi János Ede. Fotók:
MiNap-archív
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PERÚJÍTÁS
Miskolci olvasók keresett meg levelével és leírta, hogy több
éve pert indított ellene egy ismerőse. A pert elvesztette, a
bíróság jogerősen kötelezte egy tartozás összegének megfizetésére. Kérdezi, lehet-e még valamit tenni, mert a bíróság
sok körülményt nem mérlegelt az eljárás során.
Sokan csak akkor kezdenek
ügyükkel foglalkozni, amikor
már késő: a bíróság jogerős
ítélettel elmarasztalta őket.
Ilyen esetekben nagyon nehéz, szinte lehetetlen segíteni.
Mégis, vannak bizonyos jogi
lehetőségek, amelyek igénybe
vételével az ilyen helyzetekben esetleg eredmény érhető
el. Ilyen a perújítás jogintézménye.
A jogerős ítélet ellen perújításnak – többek között – akkor van helye, ha a fél olyan
tényre vagy bizonyítékra, illetőleg olyan jogerős bírói vagy

más hatósági határozatra hivatkozik, amelyet a bíróság a
perben nem bírált el, feltéve,
hogy az - elbírálás esetén - reá
kedvezőbb határozatot eredményezhetett volna. Nagyon
lényeges azonban, hogy a marasztalt fél ilyenkor is csak
akkor élhet perújítással, ha a
tényt, bizonyítékot vagy határozatot a korábbi eljárás során, önhibáján kívül, nem érvényesíthette.
A perújítás az ítélet ténybeli alapjával kapcsolatos sérelem orvoslásának eszköze. A
ténynek olyannak kell lennie,

amely a perújító félre kedvezőbb ítélet meghozatalát eredményezhette volna. A per
újítás, mint perorvoslat nem
fellebbviteli jogorvoslat, tehát
nem a magasabb fokú bíróság
bírálja el, hanem a megtámadott határozatot hozó, elsőfokú bíróság.
A perújítási kérelem előterjesztésének határideje hat
hónap; ezt a határidőt a
megtámadott ítélet jogerőre emelkedésétől kell
számítani. Ha a perújítási ok csak később jutott a fél
tudomására, akkor a határ
időt ettől kell számítani. Az
ítélet jogerőre emelkedésétől
számított öt év elteltével már
nincs helye perújításnak; ezen
határidő abszolút jogvesztő.
A bíróság hivatalból vizsgál-

ja, hogy a perújításnak a fent
ismertetett előfeltételei fennállnak-e.
DR. STRASSBURGER GYULA
ÜGYVÉD

Környezetbarát és gazdaságos
távfűtés Miskolcon
Vigyázzunk Miskolc levegőjére, és spóroljunk együtt még
több energiát!
Ha 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 Szövetsége által Ökocimkével elismert szolgáltató.

Tájékozódjon első kézből! MINDENHOL OTT VAGYUNK!

Környezetbarát energia
a jövőnkért!
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FELVÉTELE

MEGEMLÉKEZÉSEK

Holle anyó
A Grimm testvérek Holle anyóról szóló meséjét mutatták be
január 13-án a Csodamalom Bábszínházban. A gyerekek Heiszmann Ildikó, Horváth Alexandra és Lukács Gábor bábszínészek
előadásában láthatták az ismert történetet, melyet a Grimm testvérek meséje nyomán Veres András írt. A történet a kitartásról, a
bizalomról és a segítő szándékról szól. Arról, hogy a boldogság elérhető, de nem elég csak kinyújtani a kezünket, tenni kell érte és ez
nem mindig egyszerű feladat.

Fenyőfák
4

Ünnepi szentmisén emlékeztek január 13-án a Szent Anna templomban a doni áttörés 76. évfordulójára, az elesettekre, a Történelmi
Vitézi Rend és a plébánia szervezésében. Másnap a Szemere kertben található kopjafánál tartott megemlékezést a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség Miskolci Csoportja. 1943. január 12-én kezdődött a második világháborúban a szovjet Vörös Hadsereg támadása a
Don-kanyarban. A kétszázezres 2. magyar hadsereg szinte teljesen megsemmisült a harcokban. 49-50 ezren estek el, közel ugyanennyien sebesültek meg, tűntek el, 26-27 ezerre tehető azok száma, akik fogságba estek – és akik közül kevesen térhettek haza.
Baltával támadtak a
putnoki útonállók

majd elvette mobiltelefonját, személyes iratait,
pénztárcáját és valamivel
több, mint 30 ezer forintját. A megadott személyleírás alapján a járőrök húsz percen belül elfogták a férfiakat,
akiket a nyomozók gyanúsítottként hallgattak ki. A rendőrök
az eltulajdonított értékeket a férfiak lakásának udvarán és az
illemhely emésztőgödrében találták meg. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság nyomozói a gyanúsítottakat őrizetbe vették.

FORRÓ NYOMON

Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
folytat büntetőeljárást az Ózdi Rendőrkapitányság Putnoki
Rendőrőrse egy 28 éves férfival és 38 éves helyi társával szemben. A rendőrség tájékoztatása szerint a rablók 2019. január 13án, 15 óra körül Putnokon, a Péczeli úton megállítottak egy 70
éves férfit és 37 éves fiát, akiket a falhoz löktek, a fiatalabb sértett nyakához baltát szorítottak. Az útonállók végül kevesebb,
mint 20 ezer forintot és egy üres szatyrot zsákmányoltak a megfélemlített sértettektől. A nyomozók a támadókat rövid idő alatt
azonosították és elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfiakat.
Útonállót fogtak a miskolci rendőrök
Egy 22 éves edelényi férfi a napokban cigarettát kért egy 36
éves kazincbarcikai férfitól, akit a szívesség teljesítése közben
megütött. A földre esett sértettől a támadó elvette majd’ tízezer
forintját, irattárcáját és a cigarettáját is. Ezt követően az útonálló társával együtt elmenekült a helyszínről. A nyomozók hamar
elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit. Az üggyel kapcsolatban a rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki a támadó 21 éves társát is, aki az eltulajdonított iratokat megsemmisítette. A nővel szemben a Miskolci
Rendőrkapitányság okirattal visszaélés és bűnpártolás vétség
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást.
Az illemhelyen rejtették el a rabolt értékeket
A gyanú szerint egy 31 és egy 23 éves mezőcsáti férfi 2019.
január 10-én 19 óra után Mezőcsáton, a Rákóczi utcában előzetes szóváltás nélkül többször megütött és megrúgott egy férfit,

Tűzoltói beavatkozások
Tűz keletkezett egy családi házban Mádon, a Batthyány utcában január 14-én. A lángokat a szerencsi hivatásos tűzoltók elfojtották és átvizsgálták az épületet. A tűz két helyiséget érintett
és a födémszerkezetet is megrongálta. Az eset során senki sem
sérült meg, azonban az ingatlan lakhatatlanná vált. A lakó elhelyezésében rokonai segítettek. Árokba sodródott és fának ütközött egy személygépkocsi Boldogkőváralja külterületén január
15-én. Az encsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet
és feszítő-vágó berendezés segítségével kiszabadítottak egy sérültet az autóból, akit átadtak a mentőknek. Személygépkocsi
és egy kisteherautó ütközött össze a Novajidrány és Vizsoly közötti úton január 16-án. Az encsi és a gönci hivatásos tűzoltók
áramtalanították a balesetben érintett járműveket, majd feszítő-vágó berendezés segítségével kiszabadították a kisteherautó
sofőrjét, akit átadtak a mentőknek.

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

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

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

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

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Hiába a nagy igyekezet, ha
maga sem tudja, hová vezet az útja, könnyen lehet, hogy csak
távolabb kerül a valódi céljaitól. Mielőtt elhamarkodott döntéseket hoz, gondolja át, mi is az, amire szüksége van.

Rák (június 22 - július 22) Egy nagy megpróbáltatáson már
túl van, de amikor azt hiszi, hogy végre megkönnyebbülhet, kiderülhet, hogy a dolgok java még csak most jön, és korántsem
dőlhet hátra. Egy ütközet még hátra van.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Egyszerre több dolgot
is a kezében tart, és bár egyelőre minden jól alakul, érzi a nyomást. Örülne, ha valaki segítene egy kicsit, de ugyanakkor azt
sem felejtheti el, hogy ezeket a feladatokat Ön vállalta, egyedül.

Bak (december 22 - január 20) Csak azért, mert valakivel
hasonló partokra vette a sors, még nem biztos, hogy jóban is
lesznek. Egy szövetséges ugyan soha nem árt, de most legjobb,
ha inkább arra koncentrál, hogy ne szerezzen ellenségeket.

Bika (április 21 - május 20) Valaki azt akarja, hogy nagyon
gyorsan meghozzon egy döntést, Ön azonban ezen a téren még
óvatos, inkább csak tapogatózni próbál a helyes irányba. Nem
kell elsietnie semmit, kövesse a saját tempóját.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Folyamatosan újabb és
újabb kihívásokat keres magának, pedig már így is eléggé le
van terhelve. Ön azonban tudja, hogy teher alatt nő a pálma,
és láthatóan mindent meg is tesz azért, hogy nagyra nőjön.

Skorpió (október 24 - november 22) Igazat ad valakinek egy
vitás kérdésben, de ezzel mélyebbre mehet a problémába, mint
ahogyan szerette volna. A véleményét biztos nem fogja elhallgatni, még akkor sem, ha ez kellemetlenséget jelent.

Vízöntő (január 21 - február 19) Úgy érzi, megtalálta az
Önhöz illő szerepet, s nem érti, miért nem találja a hozzá illő
ritmust is. Lehet, hogy eleinte kicsit döcögősen mennek majd a
dolgok, de ha megerőlteti magát, rákaphat a dolgok ízére.

Ikrek (május 21 - június 21) Tudja, hogy fontosabb, hasznosabb dolgokkal kellene foglalkoznia, de örül, hogy talált valamit, ami igazán a kedvére való, és amiben ilyen sok örömét leli.
Ez ritka lehetőség az életben, érdemes időt szánni rá.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Igyekszik alkalmazkodni valakihez, de lehet, hogy ez Öntől túlságosan nagy rugalmasságot követel, a másik pedig a kisujját sem mozdítja. A mérgelődés helyett a nyílt konfrontáció jobb megoldást hozhat.

Nyilas (november 23 - december 21) Úgy érzi, valaki csak a
babérjain üldögél, míg Ön keményen dolgozik, mégis ő osztogat tanácsokat. Lehet, hogy érdemes kicsit félretenni a büszkeségét, és meghallani, amit mond. A tippjei még segíthetnek.

Halak (február 20 - március 20) Általában csak magára hagyatkozik, amikor viszont most segítséget kér valakitől, akiről
azt gondolja, hogy számíthat rá, az utolsó pillanatban cserben
hagyja majd. Egyedül kell szembenéznie a kihívásokkal.

