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THE SIGN: „KÖSZÖNJÜK A SZAVAZATOKAT!”

A DAL ELŐDÖNTŐJÉBEN A MISKOLCI FIÚK 

A Miskolcra települt nagy multinacionális  
vállalatok a város civil, kulturális és sportéle-
tének támogatásából is kiveszik a részüket. 



Felelősséggel az emberekért, felelősséggel a városért
A Miskolcra települt nagy 
multinacionális cégek nem 
pusztán új munkahelyek 
létrehozásában, a modern 
vállalati kultúra meghono-
sításában, a legmodernebb 
technológiák letelepítésében, 
illetve a város iparűzési adó-
bevételeinek növekedésében 
játszanak fontos szerepet – 
kiveszik a részüket a város 
civil, kulturális és sportéle-
tének támogatásából is.

Az üzleti életben mára ki-
emelt területté vált a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás. 
Szakmai körökben úgy fogal-
maznak, hogy egy gazdasági 
társaság a tulajdonosok által 
elvárt nyereség, illetve alapel-
vei és működése mellett a tár-
sadalom iránti felelősségének 
is tudatában kell, hogy legyen; 
magatartását, cselekedeteit, 
politikáját e szerint alakítja ki. 
Ugyanakkor tudnunk kell azt 
is, hogy a társadalmi felelős-
ségvállalás jelentése sokrétű: 
ugyanúgy ide sorolhatjuk a szo-
ciális érzékenységet, az esély-
egyenlőségre való törekvést, az 
etikus magatartást, mint példá-
ul a környezettudatosságot.

Fontosságát mutatja, hogy 
a szabályozására nemzetközi 
szinten is történtek lépések, ma 
már szabvány szól a vállalatok 
társadalmi felelősségvállalásá-
ról. Sőt: a 2010-es évek elején ki-
mondták, hogy ennek önkéntes 
alapon kell megtörténnie, elke-
rülhetetlen tehát, hogy a vállal-
kozások stratégiájukba építsék 
a felelősségvállalás szempontja-

it. A Miskolcon letelepült nagy-
vállalatok is igyekeznek ennek 
maximálisan megfelelni. 

Néhány példa, a teljesség igé-
nye nélkül: 2014-ben hozták 
létre a Vodafone Művész Ösz-
töndíjat, melynek célja, hogy 
támogassa a Miskolci Nemzeti 
Színház tehetséges fiatal művé-
szeit, átsegítve őket a pályakez-
dő évek nehézségein. A Voda-
fone Magyarország 2018/19-es 
évadban is 5 millió forinttal já-
rult hozzá a Miskolci Nemzeti 
Színház művészeti tevékenysé-
géhez. A korábbi évekhez ha-
sonlóan, múlt év novemberében 
is több fiatal művész – ezúttal 

négy színész és két táncművész 
– vehette át az ösztöndíjat.

A stabil munkalehetőségek 
biztosításán túl rendkívül jó 
kapcsolatot ápolnak Miskolc 
városával és küldetésüknek te-
kintik, hogy a lehető legtöbb 
módon hozzájáruljanak a helyi 
közösségek támogatásához – le-

gyen az a rászorulók segítése, a 
kulturális élet támogatása, vagy 
éppen a minőségi munkahelyek 
teremtése. A vállalat ügyfélszol-
gálatának munkatársai évek óta 
lelkes önkéntesei az Éltes Má-
tyás intézménynek valamint 
a Gyermekvédelmi Központ 
Fruska Regionális Hatáskö-
rű Módszertani Gyermekott-
honnak is. De segítettek már 
a Miskolci Állatsegítő Alapít-
vány menhelyén is. Ezen felül a 
színházzal együttműködésben 
minden évben december 6-án 
vendégül látnak több száz hát-
rányos helyzetű gyermeket egy 
Mikulás napi ünnepségre.

A Joyson (korábban Takata) 
elsősorban a sport terén nyújt 
támogatást, de odafigyelnek 
munkatársaik egészségének 
megőrzésére is. A Miskolci Ba-
rátság Maraton utcai futóver-
senyen a félmaratoni verseny-
szám névadó főtámogatója 
tavaly a Joyson Safety System 

volt. A cég kiemelten fontos-
nak tartja, hogy támogassa az 
egészséges életmódot és a csalá-
di kikapcsolódást célzó miskol-
ci programokat. Nem csupán 
névadó támogatóként voltak 
azonban jelen a versenyen, ren-
geteg munkatársuk el is indult a 

megmérettetésen. A cég szere-
pel a Marathon Club – Miskolc 
támogatói között is.

A vállalat nagy hangsúlyt 
helyez a jövő generációinak tá-
mogatására, jó kapcsolatokat 
ápol a Miskolci Egyetemmel, 
az Andrássy Gyula Gépipari 
Szakgimnáziummal és Szakkö-

zépiskolával, a Bláthy Ottó Vil-
lamosipari Szakgimnázium-
mal, valamint a Kandó Kálmán 
Informatikai Szakgimnázium-
mal. Duális képzésben résztve-
vői hallgatóik száma évről évre 
növekszik.

A Starters E-Components 
Generators Automotive Hun-
gary Kft.-vel 2018 őszén komp-
lex, kultúrára, sportra, ide-
genforgalomra, városimázsra, 
gyakorlatilag az élet minden te-
rületére kiterjedő együttműkö-
dési megállapodást írt alá a vá-
ros. A vállalat segített a Magyar 
Vöröskeresztnek, támogatta a 
Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat és a miskolci mentőállomás 
munkáját, de szoros együttmű-
ködést ápol a Miskolci Egye-
temmel, illetve a DVTK szpon-
zoraként is bemutatkozott.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ szintén 
sokat fordít a civil szféra támo-
gatására, az egészségügy mel-
lett például az oktatás területén 
is igen aktív. Miskolci intézmé-
nyeket támogatnak, elősegítve 
a tehetséggondozást és új esz-
közök vásárlását. Támogatá-
si stratégiájuk alapvetően arra 
irányul, hogy a tehetséges gye-
rekeket, fiatalokat segítsék, il-
letve olyan intézményeknek, 

szervezeteknek juttassanak 
adományt, amelyek ezt vissza 
tudják juttatni gyerekeknek. Az 
áramszolgáltató vállalat lassan 
egy évtizede támogatja az óvo-
dákat és iskolákat. 2017-ben az 
Advent Miskolc rendezvényso-
rozat együttműködő partnerei 
között is szerepelt. 

A Bosch Group számára a 
fenntarthatóság a vállalat hosz-
szú távú sikerének biztosítását, 
ugyanakkor a természetes kör-
nyezet következő generációk 
számára történő megőrzését is 
jelenti. Céljuk, hogy a megúju-
ló energiát megfizethetőbbé 
és még biztonságosabbá, tisz-
tábbá, gazdaságosabbá tegyék, 
valamint hogy egész portfólió-
jukra kiterjedően környezetba-
rát termékeket fejlesszenek ki.

A Bosch miskolci óvodában 
és általános iskolákban is tá-
mogatta a német nemzetiségi 
oktatás elindítását. De indultak 
osztályok az Andrássy Gyula 
Gépipari Szakgimnáziumban 
és Szakközépiskolában is, az in-
tézmény partneriskolája a vál-
lalatnak. A Miskolci Egyetem 
Gépészmérnöki és Informati-
kai Karán Robert Bosch Me-
chatronikai Intézeti Tanszék 
alakult 2004-ben.
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MISKOLCI NAGYVÁLLALATOK TÁRSADALMI 
SZEREPVÁLLALÁSA

A SEG Automotive Hungary Kft.–vel komplex, az élet minden területére kiterjedő együtt-
működési megállapodást írt alá Miskolc vezetése

A Vodafone évente ösztöndíjjal támogatja a színház fiatal művészeit 

A Vodafone-csoport a világ 
egyik vezető telekommunikáci-
ós szolgáltatójaként széleskörű 
szolgáltatásokat nyújt, beleértve 
a hang-, üzenet-, adat- és vezeté-
kes kommunikációt. Huszonöt or-
szágban vannak jelen mobilszol-
gáltatásaival és további 44-ben 
rendelkeznek partnerhálózattal, 
valamint 18 piacon kínálnak veze-
tékes szolgáltatásokat. A Vodafone 
Magyarország Zrt. 1999. november 
30-án kezdte meg magyarországi 
működését, 2009-ben nyitotta meg 
vidéki telephelyét, a Miskolci Regi-
onális Ügyfélszolgálati Központot, 
ami Miskolc belvárosának a szívé-
ben található. A vállalat számára a 
város kiemelt fontosságú, a máso-
dik otthonukként tekintenek Mis-
kolcra. Mára a munkatársak lét-
száma több mint 600 főre duzzadt.

A Robert Bosch Power Tool 
Elektromos Szerszámgyártó Kft. 
2001 novemberében alakult Mis-
kolcon és mára nem csupán a cég-
csoporton belül, hanem a régióban 
is meghatározó tényezővé vált. A 
mára több mint 38 ezer négyzet-
méter területű üzem csaknem 2400 
munkavállalót foglalkoztat. A mis-
kolci Robert Bosch Power Tool Kft.-t 
tavaly májusban az „Év Gyára” díj-
jal jutalmazták a 10 milliárd forint 
feletti árbevétellel bíró cégek ösz-
szetett versenyében. A gyárat ezen 
felül a „Legjobb menedzsment fo-
lyamatok” címmel, a Bosch fejlesz-
tési törekvéseit pedig az idén először 
meghirdetett „Ipar 4.0 Szakmai 
Különdíjjal” is elismerték. A gyár 
– amellett, hogy magas színvona-
lú duális képzést indított – a tér-
ség egyik fő foglalkoztatójává vált, 
és számos kis- és középvállalkozást 
emelt stratégiai partnerévé. Színvo-
nalas, jövőbemutató projektjeivel 
folyamatosan törekszik a magasfo-
kú innovációra és arra, hogy ebből 
a fejlődésből a régió is kivehesse a 
részét.

A Robert Bosch Energy and 
Body Systems Kft. 2003 nyarán ala-
kult, autóipari alkatrészek, relék, és 
elektromos hajtások gyártásával fog-
lalkozik. A Miskolcon gyártott autó-
ipari alkatrészeket jelentős autóipari 
cégeknek szállítja. A klímaberende-
zésektől a villamos motorokon át az 
ablaktörlő rendszerekig folyamato-
san újabb termékeket vezet be, így 
alkalmazottainak létszáma is nö-
vekszik. Legújabb generációs ter-
mékei, például a fékrásegítő motor, 
illetve a menetstabilizátor, a hibrid 
és elektromos meghajtású járművek 
nélkülözhetetlen alkatrészei. Az au-
tóipari termékek mellett a gyár je-
lentős terméke az eBike meghajtás 
is, egy rendkívül fejlett és intelligens 
erőrásegítés-rendszert alkalmazó 
motoregység, amely gyártásáért és 
technológiájáért is magyar szakem-
berek felelnek. Nemrégiben 14 mil-
liárdos beruházást jelentettek be, új 
generációs termékek gyártósorait, új 
tesztberendezéseket telepít Miskolc-
ra a Robert Bosch Energy and Body 
Systems Kft. Elkészült a gyár 200 
milliomodik terméke is, egy iBooster 
fékrásegítő motor. 

A mintegy 100 éves múltra visz-
szatekintő indítómotorok és gene-
rátorok üzletág 2003 óta van jelen 
Miskolcon, kezdetekben a Bosch 
csoport üzletágaként. A vállalat 
autóipari termékek fejlesztésével 
és gyártásával foglalkozik. 2018. 
januárjától a miskolci gyáregység 
a SEG Automotive GmbH telephe-
lyeként, Starters E-Components 
Generators Automotive Hungary 
Kft. néven folytatja működését. A 
vállalatcsoport a Miskolcon gyár-
tott önindítókat és generátorokat 
világszerte szállítja kiváló minő-
ségben partnereinek; innovációi 
jelentős mértékben hozzájárulnak 
a cégcsoport nemzetközi techno-
lógiai vezető szerepéhez. A nagy 
teljesítményű, hosszú élettartamú 
termékeiket nemzetközi minősé-
gi szabványok szerint fejlesztik és 
gyártják, ezek lényegesen hozzájá-
rulnak az üzemanyag fogyasztás 
és a CO2 kibocsátás csökkentésé-
hez.  A gyár kiemelkedő terméke a 
szintén Magyarországon fejlesztett 
start-stop üzemmódú indítómotor.

2013 novemberében jelentették 
be, hogy a Takata Safety System 
Hungary Kft gyárat épít Miskolcon, 
a Déli Ipari Parkban, ezer új mun-
kahelyet létrehozva. Egy 25 hektá-
ros területen, mintegy 20,5 milliárd 
forintból építették fel gyártóbázisu-
kat. 2014-ben megépült a 60 ezer 
négyzetméteres gyár, 2014 őszén 
kezdték meg a tesztüzemet, a gyár-
tás 2015 januárjában kezdődött. 
’14-ben együttműködési megálla-
podást kötöttek a Miskolci Egye-
temmel. 2018 októberében a Taka-
ta beolvadt a Key Safety Systemsbe 
(KSS), a magyarországi leányválla-
lat hivatalos neve ettől kezdve Joy-
son Safety Systems Hungary Kft. 
A cégcsoport felvásárlása által a 
KSS a világ autóipari biztonsági pi-
acán az egyik legnagyobb szereplővé 
vált, 23 országban több mint 50 ezer 
alkalmazottal, és több mint 7 milli-
árd dolláros (1762 milliárd forintos) 
árbevétellel. Miskolcon 1800 mun-
kavállalót foglalkoztatnak.



Idén száz éve annak, hogy 
Eperjesről Miskolcra költö-
zött az evangélikus jogaka-
démia. A centenárium alkal-
mából január 25-én délelőtt 
szakmai konferenciát ren-
deztek az egyetemen, ahol 
Trócsányi László igazság-
ügyi miniszter előadásában 
kifejtette: a magyar jogász-
képzésnek úgy kell megfelel-
nie a 21. századi kihívások-
nak, hogy nemzeti értékeit, 
hagyományait is megőrzi. 

A konferencia résztvevőit 
Csák Csilla, a Miskolci Egye-
tem Állam- és Jogtudományi 
Karának dékánja köszöntöt-
te, majd Torma András rektor 
nyitotta meg a konferenciát. 
Felelevenítve a tradíciókat, ki-

emelte: hallgatóikba is igyekez-
nek beletáplálni a hagyomá-
nyok szeretetét, tiszteletét és 
ápolását.

Trócsányi László igazság-
ügyi miniszter a jogászképzés 
jelenéről és jövőjéről szólva el-
mondta, nagy kérdés, hogyan 
lehet megőrizni a honi jogász-
múlt értékeit, úgy, hogy köz-
ben választ találunk a 21. szá-
zad kihívásaira. Kiemelte, 
hogy sem a számítógép, sem a 
mesterséges intelligencia nem 
veheti át belátható időn belül 
a jogászok munkáját, ám az 
együttműködésnek egyre szo-
rosabbá kell válnia a jogászok 
és az informatikusok között.

– A magyar jog: nemzeti jog, 
amit őrizni és védeni kell. Biz-
tosítani szükséges a magyar 
és az európai, nemzetközi jog 
harmóniáját; meg kell találni 
az arányokat abban, hogyan 
tudjuk védeni értékeinket és 
tradícióinkat, miközben figye-
lünk a világ új jelenségeire is – 
tette hozzá a miniszter. Fontos 
az identitások újbóli felfede-
zése, és azt is meg kell taníta-
ni az új jogászgenerációknak, 
hol érdemes meghúzni a határt 
a nemzeti és az uniós hatáskö-
rök között.

Trócsányi László arról is 
szólt, hogy sok kollégája, ba-
rátja végzett a Miskolci Egyete-
men. Ennek az intézménynek 
komoly tradíciói vannak, a Kar 
pedig az Eperjesi Jogakadé-
mia szellemi örököse. Miskolc 
nemcsak az ipar egyik felleg-

vára, hanem a régió szellemi 
központja is. A város egyete-
mének komoly szerepe van a 
környék népességének megtar-
tásában is – hangoztatta.

A miniszter kiemelte: a 
mai magyar jogászok fontos 
és megbecsült tagjai a társa-
dalomnak, szilárd az irántuk 
megnyilvánuló közbizalom. 
A jogi karok szabadságát meg 
kell hagyni, a minőségi képzési 

feltételek biztosítása és a szak-
mai sarokpontok meghatáro-
zása mellett. – Magyarorszá-
gon, nyolc jogi karon jelenleg 
6100 hallgató tanul, közülük 
minden második a fővárosban. 
Ezért is fontos a vidéki képző-
helyek kiemelt támogatását – 
fogalmazott Trócsányi László. 

Handó Tünde, az Országos 
Bírósági Hivatal (OBH) elnöke 
a bírói függetlenségről és felelős-

ségről  szólva úgy fogalmazott: 
miközben ezeréves államisá-
gunk vitathatatlan része a sza-
bályozottság, manapság sokszor 
kérik számon hazánkon a jog-
államiságot. Rámutatott: a bírói 
függetlenség a döntés szabadsá-
gáról és nem a hivatásrendi, illet-
ve morális szabályok figyelmen 
kívül hagyásáról szól. A függet-
lenség szabadságával ugyanak-
kor a bíráknak újra meg kell ta-
nulniuk élni – mondta.

Kijelentette, négy évtized-
nyi diktatúra után „nehéz fel-
tápászkodni és visszatalálni a 
történelmi értékekhez”; a rend-
szerváltással új időszámítás 
kezdődött, ám a bírói hivatás 
belső korszakváltása ma is tart. 
Handó Tünde hangsúlyozta: a 
jog tiszta alkalmazása mellett 
a bíráknak kötelességük értel-
mezni a jogszabályokat, vállal-
va ennek felelősségét.

A konferencián előadást tar-
tott még Sárközy Tamás aka-
démikus, a Magyar Jogász 
Egylet elnöke, Répássy Róbert, 
ügyvéd, korábbi igazságügyi 
államtitkár, Sereg Péter pénz-
ügyminisztériumi jogi szakre-
ferens, evangélikus jogakadé-
miai szakértő, valamint Panyi 
Béla címzetes egyetemi do-
cens, nyugalmazott megyei fő-
ügyész-helyettes is.

Szakmai konferencia az egyetemen
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„A MAGYAR JOGÁSZOK FONTOS ÉS MEGBECSÜLT 
TAGJAI A TÁRSADALOMNAK”

A hagyományok feleleveníté-
séről, továbbéléséről, illetve a 
fiatal hallgatók és a már ko-
moly karriert befutó jogászok 
találkozásáról szól a Tradici-
onális Miskolci Jogászbál is, 
amelyet harmadik alkalom-
mal rendeztek meg január 
25-én este a Miskolci Egyetem 
díszaulájában.

A bál fővédnöke a Minisz-
terelnökséget vezető miniszter 
volt. Gulyás Gergely köszöntő-
jében a miskolci jogászélet szép-
ségeiről szólt, amire elmondása 
szerint a fővárosban, illetve más 
vidéki egyetemeken is sokan 
irigységgel tekintenek. – Azt is 
hallottam, hogy a miskolci jo-
gászbált mindig a jó kedv és a 
tánc jellemzi és lehetőség van a 
kötetlen ismerkedésre is. Remé-
lem, hogy a bál tradíciói folyta-
tódnak – tette hozzá.

A bál örökös tiszteletbeli fő-
védnöke Boleratzky Lóránd. A 
Miskolci Evangélikus Jogaka-
démia magántanára, a Mis-
kolci Egyetem Díszpolgára 99 
éves, személyesen nem tudott 
jelen lenni a bálon, gondolatait 
a jogi kar dékánja tolmácsolta. 

A tiszteletbeli fővédnök levelé-
ben úgy fogalmazott: a jogaka-
démia megjelenésével egy szín-
vonalas felsőoktatási intézmény 
és tudományos műhely kezd-
te meg működését a városban, 
ami Miskolc város tekintélyét, 
presztízsét is növelte. A jo-
gászbálról szólva kiemel-
te, a város egész közön-
ségét megmozgatta, 
rangot jelentett az 
azon való részvé-
tel. „Azt kívánom, 
hogy a tradíció éljen 
tovább a mai jogász-
bálban is” – zárta sza-
vait Boleratzky Lóránd.

Csák Csilla, a Miskolci 
Egyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Kar dékánja elmondta, 
a jogászi hivatásrendekhez, és 
különösen az eperjesi jogaka-
démiához kapcsolódó hagyo-
mányokat régóta kutatják a ka-
ron. Idén a báli közönségnek 
egy zenei CD-vel kedveskedtek, 
ami az eperjesi jogakadémia 
nótakincsének gyöngyszemeit 
tartalmazza. A bált a kar támo-
gatásával a Miskolci Jogásztra-
díciók Megőrzéséért Egyesület 
szervezi.

– A jogászbálok mindig ran-
gos társadalmi események vol-
tak, a város meghatározó ese-
ményei, ennek elérése a célunk 
most is. Nagy hangsúlyt fek-
tetünk arra, hogy fiatal okta-

tóink és hallgatóink is bekap-
csolódjanak a báli forgatagba, 
hogy idővel ők vigyék majd 
tovább a tradícióinkat – tette 
hozzá.

A díszvendégek között je-
len volt a – korábban szintén a 
Miskolci Egyetemen végzett – 
európai uniós kapcsolatokért 
felelős államtitkár is. Varga 
Judit az egyetemről szólva ki-
emelte az oktatás színvonalát, 
és az itteni közösség összetar-

tó erejét. – Nagyon 
jó szakmai képzést 

kaptunk. Olyat, amit 
hazánk, de Európa 

bármely városában büsz-
kén használunk, bárhol meg-

álljuk vele a helyünket. Mindig 
hangoztatom, mennyi mindent 
adott nekem Miskolc: jó iskolá-
kat, szerető közösséget, ami egy 
egész életre biztonságot ad az 
embernek. 

Szinay Attila agrárminisz-
tériumi jogi ügyekért felelős 
helyettes államtitkár szintén 
a Miskolci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán végzett. 
Érdeklődésünkre úgy fogal-
mazott, büszkének kell len-
nünk arra, hogy Eperjes-Mis-

kolc jog akadémiája milyen 
nagy tudású jogászokat adott 
a nemzetnek. – A budapesti 
munkám során rengeteg po-
zitív visszajelzést kapok arról, 
mennyire magasan értékelik a 
Miskolcon végzett jogászok tu-
dását – emelte ki.

Répássy Árpád, a Miskolci 
Törvényszék elnöke azt hang-
súlyozta, hogy a jogászbálon a 
múlt és a jelen, illetve a jövő kéz 
a kézben jár, a fiatalabb generá-
ció megismerkedhet az innen 
indult, azóta komoly tisztségek-
ben dolgozó jogászokkal. 

Kiss János alpolgármester ar-
ról szólt, hogy a bál nemcsak 
egy társadalmi esemény, nem-
csak arról szól, hogy a jogászi 

hivatás képviselői összegyűl-
nek, hanem arról is, hogy meg-
emlékeznek egy kultúráról, egy 
tradícióról. – Úgy gondolom, a 
mai nap méltó az elmúlt 100 év-
hez. Jeles vendégek, miniszter, 
államtitkárok is jelen vannak, 
de miskolci, fővárosi és környe-
ző megyékből érkezett kollégá-
kat is köszönthettünk. Ez pe-
dig nemcsak a 100 évnek szól, 
hanem a mának is: a vendégek 
elismerik, hogy Miskolcon meg 
tudott honosodni a jogászi hi-
vatásrend, az elmúlt évtizedek-
ben számos kiváló jogászt tu-
dott kibocsátani az egyetem, 
akik hazánk meghatározó jogá-
szaivá váltak – hangsúlyozta az 
alpolgármester.

A centenáriumi évben is megrendezték a Tradicionális 
Miskolci Jogászbált

Trócsányi László

Handó Tünde



Tavaly november 1-jén 
kezdődött el a Selyemré-
ti Strandfürdő fejleszté-
se. Mint ismert, egy új 50 
méteres medence épül a 
régi helyére és a főépület is 
megújul. A kivitelezés az 
ütemterv szerint halad, áp-
rilis 30-ától már egy korsze-
rűbb, versenymedencés für-
dőbe térhetnek majd vissza 
a látogatók és a sportolók.

Ezt erősítette meg érdeklő-
désünkre Scheitzner Beáta, a 
Miskolci Turisztikai Kft. ügy-
vezetője is, aki szerint eddig 
nem merült fel hátráltató té-
nyező. Az 1,7 milliárd forin-
tos uszodafejlesztés a Miskolci 
Vízilabda Club (MVLC) sport-
fejlesztési programjában szere-
pel, amelyhez a tao-támogatás 
nagy részét a Wanhua-Borsod-
Chem Zrt. biztosította. A beru-
házáshoz szükséges önerőt pe-
dig a város állja.

Mint ismert, a beruházás leg-
fontosabb eleme, hogy elbont-

ják a régi, 50 méteres meden-
cét és egy teljesen új, szintén 50 
méteres, edzésekre és utánpót-
lástornák megrendezésére is al-
kalmas medencét építenek, új 
uszodatechnikával és gépészet-
tel. Ez utóbbi keretében hőszi-
vattyú beépítésével megoldják a 
medencék vízhőmérsékletének 
környezetbarát fűtését és ál-
landó, megfelelő vízhőmérsék-
leten tartását, egyes medencék 
vízhőfokának emelését.

Megújulnak és bővülnek a 
kiszolgáló létesítmények, az öl-
tözők, zuhanyzók. Végleges fe-
dést is kap az uszodatér, mely-
nek falai a nyári időszakban 
elbonthatók, így az uszodatér 
oldalról nyitható lesz. A fő-
épület 2. emeletén új öltözőt és 

szociális részleget alakítanak 
ki, az épület tető- és födém-
szerkezetének felújításával.

Scheitzner Beáta tájékoz-
tatása szerint az új tető már 
megvan, a homlokzatfestés, 
valamint a födém betonozá-
sa és szigetelése is elkészült. 
Ugyancsak kész a szerelőbe-
ton, az épület második eme-
letén túl vannak az épületgé-
pészeti alapszereléseken. (A 
második emeleten lesz majd 
kialakítva a csoportos öltöző 
a sportolóknak, a héten már 
a burkolást is elkezdték.)

Az 50 méteres medencénél 
kész a vasbetonszerelés, a gé-
pészeti alapszerelések, a me-
dence alaptest betonozása is 
elkészült. 

Hamarosan több száz új térfigyelő kamerát telepítenek 
Miskolc közterületein. Az előkészítő szakaszok lezárul-
tak, hamarosan elkezdődik a beszerzés. Már működik az 
új kamerák képeit fogadó és tároló nagy kapacitású szerver 
számítógép, s 2019-ben kialakítják az új Operatív Műveletei 
Központot is, ahol több tucat monitoron figyelik majd a ka-
merák képeit a MIÖR munkatársai. A közbiztonságot érintő 
fejlesztésekről Szécsényi Mariannával, a városi Rendészeti 
Bizottság elnökével beszélgettünk.

Mint mondta, egy biztonsá-
gos, élhető város megteremtése 
a cél. Ennek érdekében folya-
matosan hoznak olyan dönté-
seket, amelyeknek köszönhe-
tően nő a lakosság szubjektív 
biztonságérzete. Fontos lépés 
volt ezen az úton a nyomor-
telepek felszámolása, de ide 
sorolható az önkormányzati 
rendészet és a rendészeti al-
központok kialakítása, vala-
mint a seriff-rendszer létreho-
zása. Így lesz a közbiztonság 

élhető, érezhető valóság, a ka-
merarendszer bővítése pedig 
egy újabb lépés ehhez.

– Mennyiben lesz más, illetve 
újszerű a most kiépítendő térfi-
gyelő rendszer?

– A már működő kamera-
rendszerek alkalmazása során 
szerzett tapasztalatok alapján 
egységes és a későbbiekben is 
bővíthető hálózatot kívánunk 
létrehozni, amellyel a Váro-
si Operatív Műveleti Központ 
alapjait teremtjük meg. A Mű-

veleti Központban helyet kapó 
térfelügyelet közvetlen ösz-
szeköttetésben áll majd a ren-
dőrség tevékenység-irányítási 
központjával. A rendé-
szeti feladatok tervezé-
se, szervezése, irányí-
tása és koordinációja 
egy közös szervezett-
ségi szintre kerül. Az 
egyes események al-
kalmával a rendőrség 
és az Önkormányzati 
Rendészet szakembe-
rei közösen dönthetik 
el, hogy melyik szervezet be-
avatkozási, intézkedési hatás-
körét érinti az esemény.

– Pontosan hány új kame-
ra érkezik, és mely helyszínekre 
lesznek ezek elhelyezve?

– A város 458 helyszínén 768 
új térfigyelő kamerát helyezünk 
majd el. A megfigyelési pontok 
kijelölése közbiztonsági és bűn-
megelőzési szempontok szerint, 
városi érdekek és értékek felmé-
rése alapján, széles körű egyez-
tetés alapján történt. Kikértük a 
rendőrség, a mentők, a kataszt-
rófavédelem és a lakosság véle-
ményét is. A térfigyelő rendszer 
minden eleme – nem csak az új, 
hanem a meglevő kamerák is – 
a jövőben nagy sebességű opti-
kai hálózaton lesznek elérhetők, 
melyet a NISZ (Nemzeti Info-

kommunikációs Szolgáltató Zrt.) 
épít ki. Az erre vonatkozó tervek 
2018 év végére elkészültek, a kivi-
telezés folyamatban van.

– Milyen kiegészítő műszaki 
berendezések segítik a kamerák 
felvételeinek kiértékelését?

– Miután véglegessé váltak 
az adatátviteli hálózat tervei, 
lefolytatták az egyes helyszínek 
erősáramú tervezést és kivite-
lezést magában foglaló közbe-
szerzési eljárásait is, amelyben 
hamarosan eredményhirdetés 
várható. A polgármesteri hiva-
talban már működik az új ka-
merák képeit fogadó és tároló 
nagy kapacitású szerver szá-
mítógép. 2019-ben kialakítják 
az új Operatív Műveletei Köz-
pontot is, ahol egységes, mo-
dern környezetben 16 mun-

kaállomáson figyelik majd az 
élőképeket a MIÖR munkatár-
sai. A munkát egy modern, 24 
monitoros fal is segíti majd, a 
16 munkaállomáson pedig to-
vábbi 48 monitor jeleníti meg 
a kamerák képeit.

– Mikor szerelik fel az új ka-
merákat és nagyjából mekkorák 
lesznek az új rendszer költségei?

– Az előkészítő szakaszok 
lezárultak, így hamarosan el-
kezdődhetnek a kamerák és 
más eszközök beszerzésére 
vonatkozó eljárások. Az új ka-
merák többségének telepíté-
sére várhatóan 2020-ban ke-
rül sor. A miskolci közterületi 

kamerarendszer bővítésének 
költségeit – a Modern Váro-
sok Program keretei között – 
a magyar állam fedezi. A ki-
építendő optikai hálózat és 
az adatátviteli rendszer üze-
meltetési költségeit 2020-ig a 
Belügyminisztérium állja, az 
egyéb, későbbiekben felmerü-
lő költségek – áramdíj, javítás 
– az önkormányzatra hárul-
nak. A fejlesztés költsége net-
tó 1,261 milliárd (bruttó 1.6 
milliárd) forint, amely tartal-
mazza a kamerabeszerzést, a 
kiépítést, a megfigyelőköz-
pont informatikai lábát és az 
erősáramú kiépítést is.

Szécsényi Marianna önkormányzati képvise-
lő fogadóórát tart 2019. február 6-án (szerdán) 
16:00-17:30 óra között Szirmán, az Erkel F. u. 47. sz. 
alatt és 2019. február 12-én (kedden) 16:00-17:30 
óra között Martin-kertvárosban, a Kisfaludy u. 39. sz. alatt.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata tájé-
koztatja a tisztelt lakossá-
got, hogy Miskolc Megyei 
Jogú Város Településrende-
zési Eszközeinek – Telepü-
lésszerkezeti Tervének, He-
lyi Építési Szabályzatának 
és Szabályozási Tervének 
– felülvizsgálata elindult. 
A tervezési terület Miskolc 
Megyei Jogú Város teljes 
közigazgatási területe.

A tulajdonában álló ingat-
lan hatályos építési szabálya-
inak megismeréséhez szeret-
nének segítséget nyújtani.  A 
hetey.tibor@miskolc.hu e-mail 
címre küldött, az ingatlan ada-
tait (cím, helyrajzi szám) tar-
talmazó e-mailjére válaszolva 
megküldik az ingatlan beépítési 
lehetőségeit és korlátozásait fel-
soroló adatokat, amely alapján 
eldöntheti, hogy van-e módo-
sítási kérése, változtatási igénye.

A felülvizsgálattal kap-
csolatos kéréseiket, észre-
vételeiket jelen felhívástól 
számítva, 2019. március 22-
ig írásban Kriza Ákos pol-
gármester nevére címezve 
tehetik meg a Miskolc Me-
gyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatal Városépítésze-
ti Főosztály 3525 Miskolc, 
Városház tér 8. címen, vagy 
e-mailben a varosepites@
miskolc.hu címen.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

Közélet Miskolci Napló4

„Egy biztonságos, élhető város  
megteremtése a cél”

Az ország egyik leghatékonyabb közbiztonsági kamerarendszere épül 

Ütemterv szerint halad a selyemréti beruházás

ÁPRILISRA ELKÉSZÜLHETNEK  
A MUNKÁLATOKKAL 

A Miskolc Televízió Hívő-
Szó című műsorában február 
3-án, 17 órai kezdettel a Se-
lyemréti Szent István temp-
lomból közvetítenek szent-
misét. Bemutatja: Tóth Béla 
plébános

Február 3-án, vasárnap a 
szentmiséket gyertyaszen-
teléssel kezdik. Szent Balázs 
püspök és vértanú napján 
Balázs-áldásban részesítik a 
szentmisék végén a jelenlé-

vőket. Ezen a napon 16 óra-
kor mocorgós mise lesz kis-
gyermekes családoknak a 
jezsuita templomban. 15 
órakor a Fráter György Ka-
tolikus Gimnázium számá-
ra mutatnak be szentmi-
sét a minorita templomban. 
Ferenc pápa június elsejei 
csíksomlyói szentmiséjére a 
mindszenti plébánia zarán-
doklatot szervez május 31–
június 2. között (2 éjszaka, 3 

nap). Kérik, mielőbb jelent-
kezzenek a plébánián azok, 
akik szeretnének jönni erre a 
régen várt eseményre. 45 ezer 
forint lesz a teljes költség, je-
lentkezéskor 20 ezer forintot 
kell befizetni. Február 11-én 
lesz a betegek világnapja. A 
minorita templomban 9-én 
és 10-én, az esti szentmisé-
ken felkészítő elmélkedések 
lesznek a betegek kenetének 
felvételére.

Ökumenikus imahét – záró alkalom
Január 27-én délután, a 

belvárosi evangélikus temp-
lomban tartották az ökume-
nikus imahét miskolci ese-
ményeinek záró alkalmát 
(képünkön), Ternyák Csaba 
egri érsek, Orosz Atanáz gö-
rögkatolikus püspök, Csomós 
József református püspök va-
lamint a városi papság részvé-
telével. A program Magyaror-
szágon mintegy két évtizedes 
hagyományra tekint vissza. 

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK



Első alkalommal hirdette meg idén az Országos Bírósági 
Hivatal az Országos Pervezetési Versenyt, ahol bírósági 
fogalmazók és titkárok mérhették össze tudásukat egy tár-
gyalás szimulálásával, szakmai hallgatóság és a zsűri előtt. 
„A Legjobb Bíró 2019” díjat Tóthné Majoros Tünde, a Mis-
kolci Törvényszék bírósági fogalmazója nyerte el.

A regionális elődöntők 
után hat csapat jutott az or-
szágos döntőbe. Itt szerep-
kártyákat kellett húzniuk, 
melyek segítségével egy-egy 
tárgyalást játszottak el. A pol-
gári ügyszakban a verseny-
zők „Nagy Olivér és Kis Ottó 
közös tulajdon megszünteté-
se” ügyében döntöttek.

– Nagy örömmel és büsz-
keséggel tölt el, hogy a dön-
tőben a Miskolci Törvény-
szék bírósági fogalmazója, 
Tóthné Majoros Tünde – ma-
gas szintű szakmai és per-
vezetési, jogszabály-ismere-
ti képességeit megmutatva 
– polgári ügyszakos „bíró-
ként” első helyezést ért el, 
elnyerve a „Legjobb Bíró 
2019” üvegdíját. A győztes-
nek járó vándorkupa is a 
Miskolci Törvényszékre ke-

rült első alkalommal”- nyi-
latkozta a sikerről Miskolci 
Törvényszék elnöke, Répássy 
Árpád. 

Tóth Imre, a Miskolci Tör-
vényszék Polgári-Közigazga-
tási-Munkaügyi Kollégium-
vezetője arról szólt, hogy az 
eredmény jól példázza a bí-
rósági fogalmazói évek ma-
gas szintű szakmai felkészülé-
sét. A jövő bíráinak ez az első 
„szárnypróbálgatásuk éles-
ben” a tárgyalóteremben, ahol 
nem csak ügyfelek, de még 
egy szakmai zsűri is felügye-
li tevékenységüket. A Miskol-
ci Törvényszék fogalmazója 
nem csak szakmai jártasságá-
ról, kiváló jogszabályismere-
téről, hanem lényeglátásáról, 
határozottságáról és döntés-
képességéről is számot adott a 
verseny során.

Február 7-9. között ismét a 
határon túli kultúráé lesz a 
főszerep a Miskolci Nemze-
ti Színházban, a határtalan 
napok rendezvénysorozaton, 
ahol idén Szatmárnémeti 
lesz a vendég.

A Szatmárnémeti Északi 
Színház Harag György Tár-
sulata változatos műfajokban 
mutatkozik be a fesztiválon. „A 
dzsungel könyve” című musi-
cal felhőtlen szórakozást ígér 
minden korosztálynak. 

A tévedések vígjátéka a sze-
repcserék, laktévesztések le-
hetőségeit fergeteges dra-
maturgiával kidolgozó korai 
Shakespeare-darab. Hatházi 
András és Tom Dugdale előa-
dása, a Tizenöt próbálkozás a 
színészetre, a színész tudatha-
sadásos állapotáról mesél. 

A Szatmárnémeti Északi 
Színház Harag György Tár-
sulata és a temesvári Csi-
ky Gergely Állami Magyar 
Színház közös produkciója, a 
Burundanga, avagy a maszk, a 
baszk meg a cucc című kortárs 
darab lehengerlő humorral be-
szél aktuális társadalmi prob-
lémákról. 

Kereskényi Sándor és Végh 
Balázs Béla irodalomtörté-
nészek Szatmár irodalomtör-
ténetét mutatják be, emellett 
kortárs szatmári költök is be-
mutatkoznak. Idén a zene mű-
faját a szatmárnémeti Dinu 
Lipatti filharmónia kamara-
koncertje képviseli.

PROGRAMOK:
Február 7. csütörtök: 15:30 

Kiállítás megnyitó – Szemák 
Zsuzsa grafikus- és festőmű-
vész, Muhi Sándor grafi-
kusművész és Nyiri Zoltán 
festőművész szatmárnéme-
ti képzőművészek kiállítása, 
helyszín: nagyszínház, nézőté-
ri társalgó. 19:00 Burundanga, 
avagy a maszk, a baszk meg a 
cucc, helyszín: Játékszín. Jordi 
Garcelan kortárs katalán drá-
maíró legismertebb drámája, a 
többszörösen díjazott A Grön-
holm-módszer nemzetközi si-
kere mellett az elmúlt években 
több magyar és román nyelvű 

színház repertoárjában is fel-
tűnt. A Szatmárnémeti Északi 
Színház Harag György társu-
latának és a temesvári Csiky 
Gergely Állami Magyar Szín-
ház közös produkciója.

Február 8. péntek: 14:00 
és 19:00: A Dzsungel könyve, 
helyszín: nagyszínház. A tör-

ténet Maugliról szól, akit em-
bergyermek létére a farkasok 
nevelnek fel a dzsungelben. 
Az utóbbi két évtized legsike-
resebb magyar musicaljének 
szövegét Rudyard Kipling azo-
nos nevű regénye alapján Bé-
kés Pál, zenéjét Dés László, 

dalszövegeit pedig Geszti Pé-
ter írta. 19:00 A szatmárné-
meti Dinu Lipatti filharmó-
nia kamarakoncertje, helyszín: 
Kamaraszínház. A Szatmár-
németi Északi Színház Harag 
György társulatának vendég-
játéka.

19:30 Tizenöt próbálkozás a 
színészetre, helyszín: játékszín. 

Hatházi András és Tom Dug-
dale előadása a színész tudat-
hasadásos állapotáról – estéről 
estére szüntelenül hazudunk 
és igazat mondunk. A Szat-
márnémeti Északi Színház Ha-
rag György társulatának vend-
égjátéka.

Február 9. szombat: 16:00 
Szatmár irodalomtörténete és 
kortárs szatmári költők bemu-
tatkozása, helyszín: nagyszín-
ház, nézőtéri társalgó A prog-
ram ingyenes, regisztrációs 
jegyek igényelhetők korláto-
zott számban, a színház jegy-
pénztárában!

19:00 Tévedések vígjátéka, 
helyszín: nagyszínház. A téve-
dések vígjátéka a szerepcserék, 
laktévesztések lehetőségeit fer-
geteges dramaturgiával kidol-
gozó korai Shakespeare-da-
rab. Ezt a színművet állította 
színpadra Bocsárdi László két-
szeres UNITER - és Jászai-dí-
jas rendező. A Szatmárnémeti 
Északi Színház Harag György 
társulatának vendégjátéka. A 
Határtalan Napok részletes 
programja a www.mnsz.hu 
portálon olvasható

Újra határtalan napok a Miskolci Nemzeti Színházban!„A LEGJOBB BÍRÓ 2019”

FŐSZEREPBEN 
SZATMÁRNÉMETI

Miskolci győzelem 
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A zsűri szerint is merész, 
formabontó alkotással 
jutott A Dal című, hazai 
eurovíziós válogató elődön-
tőjébe múlt szombaton a 
miskolci The Sign zene-
kar. A megmérettetés után 
Czinke Máté énekes-gitá-
rossal beszélgettünk.

Mint ismert, a miskolci fiúk 
egyedi hangzású, fiatalos szer-
zeményei közül ezúttal az Ő 
című dalt ismerhette meg a 
nagyérdemű, az eurovíziós 
válogató finisébe került, idei 
legjobb harminc dal között. A 
versenyen a miskolci fiúk az 
első akadályt is sikerrel vették. 
– Számunkra nagyon fontos, 
hogy a zsűri bizalmat szavazott 
nekünk – nyilatkozta Máté, 
felidézve, hogy megdicsérték a 
dal szövegét és a zenei részét is. 

– Ennyi ember előtt (a té-
vénézőket is beleértve) még 
soha nem léptünk fel, úgyhogy 
volt bennünk egy egészséges 
drukk, hogy jól tudjunk telje-
síteni, át tudjuk adni az érzé-

seinket. – emelte ki Máté. Ami 
minden bizonnyal – ahogy a 
zsűri és a közönség pontszá-
mai mutatták – sikerült is. 

Máté arról is szólt, azt hit-
ték, hogy a válogatón egy ri-
deg, stúdiós légkör lesz, ám 
ennek éppen az ellenkezőjét 
tapasztalták. – Szeretettel-

jes, családias közeg vett min-
ket körül, a versenytársak is 
mind támogatják egymást – 
emelte ki.

– Nagyon hálásak vagyunk 
azoknak, akik szavaztak ránk, 
ezúton is szeretném ezt meg-
köszönni! A közönségtől 8 
pontot kaptunk, ami kiemel-
kedően magas szám – tette 

hozzá –; eddig csak egy csapat 
kapott ennél többet, az előző 
fordulót is beleszámítva.

Máté elmondta, hogy Nagy 
Feró (ő is tagja a zsűrinek) 
bement az öltözőjükbe a mű-
sor után. – Azt mondta, eddig 
nem értette, miről szól a dal, 
de Mező Misi elmagyaráz-
ta neki, és nagyon örül, hogy 
egy ilyen szöveg is szerepel A 
Dal válogatóján. Külön kérte, 
hogy maradjon meg a fehér 
ruha – idézte fel Máté.

Czinke Máté, Czinke Dani, 
Török Dani, Kollár Ábel és 

Szentpétery Mózes, vagyis a 
The Sign zenekar tehát ott van 
A Dal elődöntőjében – szur-
koljunk nekik továbbra is! A 
harmadik válogatót február 
2-án rendezik, onnan is hat dal 
jut a két elődöntőbe, amelyeket 
február 9-én és 16-án tartanak. 
A Dal 2019 február 23-i döntő-
jébe nyolc produkció jut.

Még most sem késő beadatni a védőoltást, miskolciakat kérdeztünk, voltak-e már bete-
gek, illetve hogyan próbálnak védekezni a vírus ellen. 

Máthé Lászlóné (76) nyugdíjas
Évek óta nem voltam beteg, ilyenkor lehetőleg kerülöm az embereket, főleg a 

tömeget. Nem szállok buszra, villamosra, ha tehetem, mindenhová gyalog me-
gyek, amíg bírja a lábam. Azt is hallottam, hogy a mély lélegzettel is bekerülhet-
nek a kórokozók a szervezetünkbe, ezért arra is figyelek, hogy csak „kis levegő-
ket” vegyek. Sok csipketeát iszom, amit magam készítek. Hideg vízben áztatom, 
hidegen nyomom ki, hogy minden vitamint kinyerjek belőle. A citromlét gyöm-
bérrel és mézzel keverem, abból is fogyasztok egy kanállal mindennap.

László Anita (26) munkaügyi asszisztens
Nálunk minden a gyermek körül forog, a kisfiam, Alex hároméves, főként őt szeretnénk megóv-

ni. Egy ismerősöm ajánlott egy gyógyszertárban kapható multi-
vitaminos szirupot. Szerencsére jó íze van, így Alex szívesen be-
vesz minden reggel egy kiskanállal. Nekünk nagyon bevált, mert 
október óta nem volt beteg a gyerek. Igaz, még nem jár közösség-
be, de szeptembertől már oviba megy, ahol nagyobb eséllyel tá-
madják majd meg a különböző baktériumok, vírusok, ezt haza is 
hozhatja. Szerintem a következő telünket már nem ússzuk meg 
betegség nélkül. 

Licsák Sándor (69) ny. honvéd százados
 Megszoktam, hogy vigyázzak magamra, nem lehettem beteg, amikor éppen 

vitorlázó gépeket, vagy motorost vezettem. Tizenöt éve vagyok nyugdíjas, koráb-
ban a honvédség védett meg, most pedig már próbálok gondoskodni arról, hogy 
ne gyűrjön le egyetlen betegség sem. Eddig bevált, hogy minden tél elején elme-
gyek az orvosomhoz és beadatom a védőoltást magamnak. Kopogjuk le, de min-
denféle betegség, így az influenza is elkerül már évtizedek óta. Fogyasztok vita-
mint - például fokhagymát - is, számos jótékony hatása van és az íze is jó. 

Báder Levente 18 éves tanuló
Egyelőre még nem figyelek különösebben az egészségemre, egyszerűen 

csak élem az életemet. Szeretem a különböző sportokat, jó néhányat űzök is 
ezek közül, emellett pedig egészségesen étkezem. Sokszor fogyasztok például 
salátát, mivel azonban vékony testalkatú vagyok, alkati okból nem kell oda-
figyelnem a táplálkozásra. Szerencsésnek mondhatom magam, nem nagyon 
szoktam beteg lenni. Ha viszont néha tablettás vitamint veszek be, attól kicsit 
mindig úgy érzem, mintha megbetegednék. Addig meg semmi bajom sincs.

„Nagyon hálásak vagyunk!”
A Dal elődöntőjében a miskolci The Sign! Tetőzik az influenzajárvány 



Eperhab, csoki fagyi, sós-
karamella puding, juhtú-
ró, rukkola, zöldfűszeres 
sajtkrém – csak néhány fel-
tét, melyek közül a miskolci 
Gofrim vendégei összeállít-
hatják a saját sós, édes, vagy 
„mentes” gofrijukat. 

Van itt rákóczi túrós, tirami-
su illetve somlói galuska is, de 
csak és kizárólag gofrisítva (ha 
egyáltalán létezik ilyen szó). A 
legfinomabb sütijeink és a ked-
venc sós feltéteink gofriágyon 
elevenednek meg a belváros szí-
vében.

A Városház tér egyik ka-
pualjának rejtekében ugyan-
is Brünner István és Babik Ág-
nes újraálmodta gyerekkorunk 
kedvenc strandos menüjét. A 
tésztát, melyet hol porcukor-
ral, hol mogyorókrémmel, hol 
csak szimplán tejszínhabbal fo-

gyasztottunk és fogyasztunk a 
mai napig, amikor csak tehet-
jük. Nos, a miskolci gofrizó fel-
téteinek kínálata jóval túlmutat, 
az általunk ismert ízeken.

Milyen gofritészták vannak?
Brünner István elmondása 

szerint, szerettek volna valami 
olyat létrehozni, amit más még 
nem csinált. Nem akartak a hu-
szadik, harmincadik gyroszo-
sok, burgeresek lenni, így jött a 
gofri ötlete. – Az édes gofrit már 
mindenki ismeri, a sósat azon-
ban annál kevesebben. A ven-
dégek mindig megrökönyöd-
nek, amikor mondják nekik, 
hogy kóstolják meg.  – Hát sós 
palacsintát evett-e már? – te-
szik fel ilyenkor a kérdést, mire 
mindenki rávágja, hogy persze; 
akkor meg miért csodálkozik a 
sós gofrin? – kérdezik ilyenkor 
nevetve a tulajdonosok. 

Mindannyian találkozhat-
tunk már belga, brüsszeli vagy 
liége-i gofri tésztával. Ez mi-
lyen tészta? – tettem fel a kér-
dést. „Miskolci” – hangzott a 
határozott válasz. Mikor kez-
dett kialakulni a kínálat, tovább 
gondolkodtak, s azóta már ké-
szítenek gofrit laktóz- illetve 
glutén-érzékenyeknek is. Így 
lett teljes a paletta, mely az or-
szágban is párját ritkítja. Olyan 
vendéglátóhely ugyanis, ahol 
kétféle édes (kakaós és sima), 
egy sós és egy „mentes” tészta 
is fellelhető, gyakorlatilag egye-
dülálló.

Melyik a miskolciak  
kedvence?

S hogy melyik az a „kence”, 
amit mindenki púpos kanál-
lal lapátolt a gofrijára gyerek-
ként? Természetesen a nutella. 

Ezt ma is minden mennyiség-
ben fogyasztják ezt a miskolci-
ak – mondta mosolyogva Ist-
ván. A sok gofris sztoritól már 
szabályosan összefutott a nyál a 
számban, minden vágyam volt, 
hogy megkóstolhassam végre a 
különleges tésztát. Egy feketeer-
dei sonkásat választottam, ami 
sajtkrémmel volt megkenve, te-
tején pedig megannyi rukkola 
csücsült. Ha pedig ez még nem 
gyönyörködtette volna eléggé a 

szemünket, Ágnes megfejelte az 
egészet egy balzsamecetes löty-
tyintéssel. 

Ez volt az egyik legfinomabb 
gofri, amit valaha kóstoltam. 
Személy szerint is nagy bolond-
ja vagyok a balzsamecetnek, 
úgyhogy ezzel – meg a vékony 
feketeerdei sonkával – engem le 
is vettek a lábamról. Akik pedig 
még mindig kétkedve fogadják 
a sós gofri hírét, azoknak azt 
üzenem: tulajdonképpen olyan, 
mintha egyfajta pizzát enne az 
ember. 

S ha már itt voltunk, meg-
kóstoltam a rákóczi túrós gofris 
változatát is. Nagyon izgatta a 
fantáziámat, hogy léphet a pil-
lecukor a tojáshab helyébe. A 
gofris rákóczi túrós ugyanis 
nem tojáshabbal a tetején jele-
nik meg a tányérunkon, hanem 
pillecukrokkal, amelyeknek a 
teteje meg van karamellizálva. 
A kissé megpuhult pillecukor, 
a túró, és a barack-lekvár abszo-

lút visszahozza a rákóczi túrós 
ízét a szánkban. Semmilyen hi-
ányérzetem nem volt! Rákóczi 
túróst ígértek, és azt is kaptam. 
A pillecukor számomra még 
kedvesebbé tette a gofri megje-
lenését: szívem szerint teleszór-
tam volna vele az egészet.

A Gofrimban nemcsak ma-
gunknak állíthatjuk össze az 
álomgofrit, de van egy úgyne-
vezett Best of tábla is, ahol a 
„leglegleg” gofrikat lelhetjük 
fel. Ezek közül a legnépszerűbb 
a brownie és a somlói.

Minden hónapban kiválasz-
tanak egy „hónap gofriját” is, 
amit szintén a helyiek ízlésvi-
lága határoz meg. A hely Face-
book-oldalán szavazhatják meg 
a gofriszerető miskolciak, me-
lyik specialitás legyen az adott 
hónap sztárja. Januárban az 
aranygaluska gofris változata 
nyert. Februárban vajon melyik 
lesz A gofri(m)?

MUNTYÁN BERNADETT
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Az Ongai Kulturális Egye-
sület által szervezett X. 
Quintessence Pálinka- és 
Párlatversenyre ismét re-
kordszámú nevezés érke-
zett. A tavalyi 1755 min-
taszám után az idén több 
mint kétezret küldtek, Ma-
gyarországon kívül Romá-
niából, Szerbiából, Szlová-
kiából, sőt még Ciprusról is.

A háromnapos zsűrizés 
során a 28 fős nemzetközi 
bíráló csapat közül minden 
versenymintát minimum 6 
szakember (bizottsági, gyors 
és szárazpróba zsűri tagok 
vegyesen) értékelt.

A zsűri döntése alapján: 
arany oklevelet kapott 291 
(14,5%), ezüst oklevelet 485 
(24,2%), míg bronz oklevelet 
516 (28,5%) pálinka és párlat. 
A kereskedelemben kapható 
minták közül 28 champion, 
azaz nagyaranyérem került 
kiosztásra, míg a magán- és 
bérfőzetőknél 47 kategória 
győztes minta volt. A 2006 

nevezett és lebírált mintából 
401 volt a kereskedelmi téte-
lek száma, 738 a bérfőzők és 
867 a magánfőzők által előál-
lított pálinka és párlat. 

Takács László, a Quintes-
sence Pálinka- és Párlatver-
seny versenyigazgatója úgy 
nyilatkozott: amikor 10 év-
vel ezelőtt elkezdték ezt a 
versenyt, 46 nevezett minta 
volt. – Ehhez képest tavaly 
1739 minta érkezett, amit 
úgy gondoltunk, hogy nehéz 
lesz túlszárnyalni, de idén 
sikerült: 2006 nevezett tétel 
volt. Olyan magas ez a szám, 
amelyet Közép-Kelet-Euró-
pában még egy párlat- és pá-

linkaverseny sem produkált 
– emelte ki. 

A nevezett pálinkák és 
párlatok 296 nevezőtől, 164 
településről származnak. A 
pálinkák és párlatok értéke-
lésére január 13‒15-én került 
sor Ongán.

A nagyaranyérmes, cham-
pion pálinkák közül a társadal-
mi zsűri tagjai szombat este, 
Lillafüreden, a Palotaszállóban 
választották ki a közönségdíjas 
pálinkát. Ekkor tartották a ke-
reskedelemben kapható pálin-
kák, míg január 25-én a ma-
gán- és bérfőzetett párlatok 
ünnepélyes eredményhirdeté-
sét, szintén Lillafüreden.

Jubileumi Quintessence Pálinka- és Párlatverseny

EREDMÉNYHIRDETÉS  
A PALOTASZÁLLÓBAN

A miskolci konyhaművészet csillagai (11. rész)

EGY IGAZI, MISKOLCI TÉSZTA,  
KÜLÖNLEGES FELTÉTEKKEL



Rendszeresen szerveznek utakat Lengyelországba a miskolci 
10-es honvédek emlékét ápoló miskolciak, elmondásuk sze-
rint a lengyelek mellett ma már a szlovákok is nagy gondot 
fordítanak a hősi temetők rendben tartására.

– A Felvidéken vívott har-
cokban elesett magyar kato-
nák sírjait, a temetőket 2010 
óta kezdték el komolyabban 
gondozni a szlovákok – mond-
ja Szopkó Róbert, a 2014-ben 
alapított 10-es Honvéd Hagyo-
mányőrző Egyesület elnöke, a 
miskolci Herman Ottó Gimná-
zium történelemtanára. Mint 
mondta, jó kapcsolatot sike-
rült kialakítaniuk a Beszkidek 
Hadtörténeti Klubbal (BHK 

– Klub vojenskej histórie Bes-
kydy), akik hadijátékokat szer-
veznek, például Esztebneken 
(szlovákul: Stebník), legutóbb 
pedig Sztropkón, amire a 10-
esek emlékét ápoló egyesületet 
is meghívták. Korabeli egyen-
ruhákban „harcoló” alakulatok, 
ágyútűz, robbanás, füst, tábori 
sátrak, katonasírok – megele-
venedik a történelem ezeken 
a programokon, ahol lengyel, 
cseh, orosz, osztrák hagyo-

mányőrző csoportok találkoz-
nak és erősítik a kapcsolatokat.

Esztebneket az első világ-
háború 1914. november-de-
cemberében érte el, amikor az 
osztrák-magyar hadsereg had-
műveleti helyszínévé vált. A falu 
életét komolyan érintették azok 
a nehéz csaták, amelyek a köz-
vetlen közelében zajlottak, főleg 
1915. március második felében, 
amikor a Nyikolaj Ludovik Iva-
nov tábornok által vezetett Dél-
nyugati Front támadást indított 
a Kárpátokban. Stebnik és Steb-
nik Huta község völgye közvet-
len hadműveleti területté vált. 
Egészen ’15 áprilisáig folytak itt 
nehéz harcok, archív anyagok 
szerint 189 elesett osztrák-ma-
gyar és orosz nemzetiségű ka-
tonát temettek itt el, 75 külön 
sírban, köztük 4 tömegsírban. A 
katonai temetőt a beszkidi törté-
neti klub és a község önkéntesei 
állították helyre. A helyreállítást 
pénzügyileg támogatta a Szlo-
vák Köztársaság Honvédelmi 
Minisztériuma, Eperjes Közös-
ségi Alapítványa és az osztrák 
„Fekete Kereszt” Alapítvány.

Lengyelországban jóval ko-
molyabb múltra tekint vissza a 
katonai temetők gondozása, ezt 

saját szemükkel tapasztalhatták 
a miskolciak. – A temetők való-
ban nagyon jól karban vannak 
tartva: rendszeresen levágják a 
füvet, az elkopott névtáblákat 
kicserélik, ahogy a rossz álla-
potban lévő fejfákat is. A teme-
tőkhöz táblák segítik az eljutást, 
a szám alapján nagyon könnyű 
megtalálni őket, az ezekhez ve-
zető utak jó állapotban vannak 
– mesél tapasztalatairól Róbert.

– 1915-ben a bécsi vezérkar 
mérnököket bízott meg azzal, 
hogy tervezzék meg, hogyan 
nézzenek ki a katonai temetők. 
Szándékos, hogy nincs két egy-
forma temető, erre ügyeltek, 

ezzel is szerették volna tisztele-
tüket kifejezni az elesett hősök 
előtt – mutat rá.

A lengyel jó példa után fur-
csa volt hallani, hogy Miskol-
con a szocializmus évei alatt, a 
’70-es évek elején a Hősök te-
metőjébe gyűjtötték össze az 
emlékműveket – azért esett a 
választás erre a területre, mert 
kevésbé volt szem előtt. A kör-
nyékét sem gondozták, azt hit-
ték akkoriban, hogy az I. világ-

háborús hősöket majd szépen 
elfelejtik. Az utolsó Hősök 
napját is 1946-ban ünnepelték 
meg utoljára. – Mások mellett 
ezért is tartom szerencsésnek, 
hogy a 10-es honvéd emlék-
művet, lakossági kezdeménye-
zésre, 2001-ben áthozták ide, 
a Herman Ottó Gimnázium 
mellé, az egykori laktanyához, 
a Tizeshonvéd utcába. Nálunk 
ekkor kezdődött igazán a tize-
sek emlékezetének ápolása – 
teszi hozzá az egyesületi elnök.

Feledy Péter, a Doni Baj-
társi és Kegyeleti Szövetség 
Miskolci Csoportjának egyko-
ri tagja, majd titkára, a korábbi 
10-es Honvéd Emléktársaság el-
nöke hozzáteszi: a lengyel egye-
sületekkel folyamatosan tartják 
a kapcsolatot, az utakon élvezik 
a vendégszeretetüket és barát-
ságukat. – Ezek a megemlékező 
utak nem jöhettek volna létre a 
korábbi és jelenlegi városi és me-
gyei vezetők, valamint cégigaz-
gatók támogatása nélkül – teszi 
hozzá.

Hol sírjaik domborulnak… 
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A 10-ES HONVÉDEK NYOMÁBAN,  
LENGYELORSZÁGBAN

Hamarosan teljesen meg-
újulhat és új funkciók-
kal várja az érdeklődőket 
az egykori tiszti klub. A 
Csengey úti épületegyüttes 
ma már a Magyar Cser-
készszövetség tulajdona, 
ők kelthetik új életre – egy 
kecskeméti, gödöllői és egy 
nagykovácsi ingatlan mel-
lett – a korábban szebb na-
pokat is látott létesítményt.

Az eredetileg magán balett-
iskolaként működő házat ké-
sőbb tiszti klubként, kaszinó-
ként használták. A Honvédelmi 
Minisztérium kezelésében álló 
épület hosszú évtizedeken ke-
resztül működött tiszti klub-

ként, étteremként, rendezvény-
teremként. A rendszerváltozást 
követően egymás után több 
bérlő is üzemeltette a klubot: 
megannyi koncertnek, de ét-
termének köszönhetően isko-
lai rendezvényeknek, esküvők-
nek is otthont adott.

2001 júliusában, az Állami 
Privatizációs és Vagyonkezelő 
(ÁPV) Rt.-vel kötött ingatlan-
átadási megállapodás alapján 
az épület az önkormányzat 
tulajdonába került. A haszno-
sítással kapcsolatban koráb-
ban is több elképzelés felve-
tődött, ezeket azonban nem 
sikerült megvalósítani.

A cserkészek folyamato-
san óvják az állagromlástól az 

épületet, statikailag is meg kel-
lett erősíteni az eredetileg két 
épület összevonásából létrejött 
ingatlant. Több konténernyi 
szemetet és törmeléket szállí-
tottak el, többször megtisztí-
tották a dzsungellé vált belső 
udvart, a tetőt és az ereszcsa-
tornát is kijavították. – Mikor 
1948-ban megszüntették a ma-
gyar cserkész szövetséget, 90 
milliárdnyi vagyont koboztak 
el tőle. Köztük több ingatlant is 
– mondta el lapunknak Jernei 
Péter, Miskolc II. számú Cser-
készkerületének ügyvezetője. 

Így nem vagy csak szűkösen 
álltak rendelkezésre ingatla-
nok a szervezet számára. A ha-
zai cserkészszövetség több mint 
százéves múltra tekint vissza, je-
lenleg tizenkétezer tagjuk van 
és ez a szám folyamatosan bő-
vül. Ezért úgy gondolták, hogy 
szükséges létrehozniuk a bázi-
saikat. – Úgy gondoljuk, már 
felnőttünk annyira, így száz 
évvel az alapítás és 30 évvel az 
újjáalakulás után, hogy a társa-
dalmi szerepvállalást is előtérbe 
helyezzük. Fő célunk továbbra 
is az ifjúság nevelése, az ifjúság-
gal való munka. Azonban arról 
is döntés született, hogy a társa-
dalmi szerepvállalás újabb ka-
puját nyitjuk meg azzal, hogy 
közösségi térként funkcioná-
ló ingatlanokat működtetünk 
az ország különböző pontjain. 
Miskolcon cserkész civil ház 
lesz, mivel túlnyomórészt civil 
kezdeményezéseknek és prog-
ramoknak fogunk otthont adni. 
Nagyon szeretnénk kapcsoló-
dási pont lenni, a gazdasági-po-

litikai és a civil szféra között – 
hangoztatta az ügyvezető.

Az létesítmény tervezésének 
és hasznosításának fő szem-
pontja a fenntarthatóság. Az 
épület magassága nem változik, 
de a tetőtéri változtatásokkal új 
szintet kap majd. A pince rész-
ben ifjúsági klub és hangszi-
getelt rendezvényterem lesz. A 
mostani díszterem megtartaná 
eredeti funkcióját, 110-120 fő 
befogadására alkalmas módon. 
Az egyik helységben esetleg he-
lyet kap majd egy kisebb hang-
stúdió, ahol a miskolci amatőr 
zenekarok próbálhatnak, esetleg 
felvételeket is készíthetnek.

A létesítmény nonprofit mó-
don működik, az utcafrontnál 

azonban bérelhető üzlethelyi-
ségek is helyet kapnak. Jernei 
Péter kihangsúlyozta, hogy 
mind anyagilag, mind energe-
tikailag a fenntarthatóság és a 
többfunkciós hasznosítás az 
elsődleges szempont. Az első 
szinten a cserkész helyiségek 
mellett civil irodahelyiségek 
lesznek majd. Az emeleten 4 
férőhelyes szállásokat is ki-
alakítanak, a tetőtérben pedig 
ifjúsági szállás kaphat helyet. A 

tervek folyamatosan frissülnek, 
az udvarra mászófalat is szeret-
ne a cserkészek vezetősége.  A 
belső udvar is több funkciót 
látna el. Lenne ott parkoló, ott-
hont adna kültéri, gasztro- és 
kisebb sporteseményeknek, át-
alakítható lenne kertmozivá, de 
akár civil napra rendezvényei-
hez is használhatnák. 

A felújítást követően meg-
szűnik az épület a déli te-
hermentesítő kialakításakor 
előbukkant, falfestménnyel 
dekorált tűzfala. Egységesítik 
a homlokzatot, az épület ere-
deti stílusa szerint.  Jernei Pé-
ter leszögezte: a civil ház jelen-
tősen javítja majd a környék 
képét, a belvárosi látképet.

A kormány még 2012-ben 
kötött stratégiai megállapo-
dást a cserkészekkel. A négy 
ingatlan tervezett felújítását 
ennek keretében támogatják 
mintegy 444 millió forinttal. 
A cél az, hogy megteremtsék 
a megfelelő hátteret és infra-
struktúrát a mozgalom mű-
ködéséhez. A miskolci ingat-
lant 2014-ben vásárolták meg 
a cserkészek. - Az önkormány-
zat egyébként is hasznosíta-
ni szerette volna az épületet, 
a Magyar Cserkészszövetség 
pedig vett egy nagy levegőt és 
részletfizetéssel megvásárolta 
– mondta Jernei Péter. 

Tízes honvédek nyughelyei  
a katonai temetőkben Gorlicénél

A közösségi élet frekventált színterévé  
alakítaná a cserkészszövetség a régi tiszti klubot
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„BEVONZANI AZ ALFA GENERÁCIÓT” 
Szakmai napot rendeztek 
hétfőn Miskolcon, a II. Rá-
kóczi Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtárban. A helyi 
szakemberek „Az én könyv-
táram” rendezvénysorozat 
mintaprogramjának tapasz-
talatait osztották meg egy-
mással.

A „múzeumi és könyvtá-
ri fejlesztések mindenkinek” 
című kiemelt fejlesztési prog-
ram ágazatonként 1-1 milli-
árd forintból gazdálkodik és 
36 hónap alatt – 2020. január 
31-ig – valósul meg. A könyv-
tári területen „Az én könyv-
táram” alcímet viselő projekt 
célja a könyvtárak és a közok-
tatás közötti kapcsolat erősí-
tése. A program keretében új 
típusú kompetencia- és kész-
ségfejlesztő, tanulást támoga-
tó szolgáltatásokat fejlesztenek 
a szakemberek. A programok 

széles tartalmi és módszertani 
skálán mozognak a Mesezene-
détől „A Pál utcai fiúk” című 
regény sokrétű feldolgozásán 
át egy népmese legós feldolgo-
zásáig, majd az eredmény fény-
képes-videós digitalizálásáig.

Varga Gábor, Városi Háló-
zati igazgató-helyettes a prog-
ramot bemutatva elmondta, 

hogy országosan kilencven 
mintaprogramot próbálnak 
ki, melyek négy fejlesztési 
irány mentén valósulnak meg: 
digitális kompetencia-fejlesz-
tés, szövegértés támogatása, 
könyvtárhasználat támoga-
tása és olvasásfejlesztés. Cél-
csoportja pedig az óvodás 
gyermekek és az általános is-
kolai tanulók. Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében hat 
mintaprogramot próbáltak ki 
2018. novemberében, ezeket 
Ózdon, Kesznyétenben, Mis-
kolcon, Szerencsen, Sátoral-

jaújhelyen és Tiszaújvárosban 
tesztelték.

– A végső simítások után 
a kilencven mintaprogramot 
publikáljuk: egyrészt elektro-
nikusan, másrészt papír ala-
pon is elérhetővé tesszük a 
könyvtárosok számára. A ké-
sőbbiekben bárki ingyenesen 
használhatja – hangsúlyozta 
Varga Gábor.

Tóth Judit, a Fővárosi Sza-
bó Ervin Könyvtár EFOP Pro-
jektirodájának csoportvezetője 
az projekt eddigi eredménye-
it ismertetve elmondta: a ki-
lencven mintaprogram 2088 
diákot mozgatott meg ország-
szerte, majdnem minden na-
gyobb és kisebb könyvtárba 
eljutottak. A megvalósult min-
taprogramokból kiadványokat 
készítenek, melyeket aztán el-
juttatnak a könyvtárakba. Mi-
vel a közoktatás támogatása 
is célja a projektnek, így a pe-
dagógusokat is szeretnénk ez-
zel megcélozni, és segíteni az 
ő munkájukat is a kiadványa-
inkkal.

A legújabb generációk:  
a Z és az Alfa

Steigervald Krisztián gene-
rációkutató a „Z és alfa ge-
neráció” címmel tartott előa-
dást a szakmai napon. Mint 
mondta, Alfa generációnak 
nevezzük a 9 év alattiak ge-
nerációját vagyis a 2010 után 

születetteket. Ők azok, akik 
az „okos” eszközök világába 
születtek. Az előttük születe-
tettek pedig a Z generációhoz 
tartoznak – ők is napi szinten 
használjá az okoseszköz-rend-
szereket. Rájuk leginkább az 
jellemző, hogy mindent azon-
nal szeretnének, az azonna-
liság hatotta át az életüket. 
– Nagyon sokszor egy klasszi-
kus könyvtár erre az azonna-
liságra nem ad választ, hiszen 
ott olvasni kellene, az pedig 
egy hosszú időtartam. Amit 
a könyvtár megtehet az új ge-
nerációkkal, az az, hogy meg-
adja az internet élményét, de 
offline módon. Azt kell meg-
találni, hogy hogyan lehet ezt 
így megjeleníteni, bevinni a 
hétköznapokba, és ehhez ho-
gyan lehet társítani az olvasás 

élményét – hangsúlyozta Stei-
gervald Krisztián.

– Klasszikusan Harry Potter 
jelenségnek hívjuk az internet 
élményének a könyvekben való 
megjelenését, hiszen azt az író 
nagyon gyorsan, villanás-
szerűen váltakozó fejezetek-
re bontja szét. Ennek hatására 
megfordult az olvasás csökke-

nése a gyerekeknél. Azt tapasz-
taljuk az utóbbi években, hogy 
nőtt az olvasás, illetve azok az 
aránya a Z generációban, akik 
olvasnak. Ha erre a könyvtá-
rak hathatós, modern, 21. szá-
zadi választ tudnak adni, ak-
kor el lehet érni a fiatalokat és 
be lehet vonzani őket – zárta 
gondolatait a szakember. 

Szakmai napot rendeztek a megyei könyvtárban

Hirdetés

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

Akció érvényes: 2019. 02. 02-tól 2019. 02. 08-ig. 
Tiret lefolyótisztító gél, 1 l 759 Ft
Bonux mosógél, 2,275 l, 571 Ft/l 1299 Ft
Cif mosogató, 500 ml, 798 Ft/l 399 Ft
Dove szappan, 100 g, 1990 Ft/kg 199 Ft
Johnsons tusfürdő, 250 ml, 1036 Ft/l 259 Ft
Safeguard foly. szappan, 225 ml, 1196 Ft/l 269 Ft
STR8 after shave, 100 ml, 11 990 Ft/l 1199 Ft
Tide mosópor, 1,5 kg (színes ruhához), 666 Ft/kg 999 Ft
Persil mosókapszula, 15 db-os, 60 Ft/db 899 Ft
Pur mosogató, 900 ml, 554 Ft/l 499 Ft
Bref WC-tisztító gél, 700 ml, 570 Ft/l 399 Ft
Coccolino textil öblítő, 1680 ml-1800 ml 1099 Ft 
Ultra Szavó penész lemosó, pump. 500 ml, 2098 Ft/l 1049 Ft
Mosószóda 1 kg 399 Ft

Lendítse fel ÜZLETÉT! 
Hirdesse Ön is termékét, szolgál-
tatását szórólapon, juttassa el 
újságját, kiadványait kézbesítői 
hálózatunkon keresztül Miskolcon 
és környékén. 

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

Rendelésfelvétel: terjesztesmiskolc@gmail.com, 
illetve a 70/577-8148-as telefonszámon.

Első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!



Múlt szombaton, húsz ha-
táron inneni és határon túli 
szurkolói csapat részvételé-
vel rendezték meg a IV. Bán-
ka-Rakaczki emléktornát. 
A viadalon az U9-es után-
pótlás és a felnőtt szurkolói 
kategóriában is a diósgyőri-
ek diadalmaskodtak – adta 
hírül az amigeleken.hu. 

Az eseménynek idén Du-
nakeszi és Mogyoród adott ott-
hont. Mindkét helyszínen 10-10 
csapat küzdött a továbbjutásért. 
Az emléktornát ezúttal is szí-
nesítette az U9-es korosztályú 
utánpótlás csapatok minitorná-
ja, melyen a DVTK és az UTE 
csapatai mellett a két házigazda 
város hasonló korosztályú csa-
patai vettek részt. A nap egyik 
fénypontja az All Star gálamér-
kőzése volt, ahol az emléktor-
nán résztvevő szurkolói csapa-
tok klubjainak egykori játékosai 
csillogtatták meg tudásukat a 
közönség nagy örömére. 

A DVTK szurkolói csapa-
ta valamennyi csoportmér-
kőzését magabiztosan nyerte 
meg, így az első helyen jutott 
tovább a csoportjából. A küz-
delem Dunakesziben folyta-
tódott, az emléktorna egyenes 
kieséses szakasza az utánpótlás 
minitorna eredményhirdeté-
se valamint a megemlékezést 

követően folytatódott. A meg-
emlékezésen a két édesapa, 
Bánka Gyula és Rakaczki Já-
nos köszöntötte a résztvevőket 
és meséltek gyermekeikről, a 

sporthoz, az élethez való hoz-
záállásukról, a betegséggel ví-
vott küzdelmükről és a pótol-
hatatlan hiányukról.

Az utánpótlás minitornán a 
DVTK U9-es csapata szerezte 
meg az első helyet. A győztes 
csapat tagjai: Kelemen Zénó, 
Gabriel Rados, Bialkó Zoltán, 

Puskás Zekő, Schőn Benett, Al-
mási Ádám, Vass Ádám, edző: 
Borbély Gábor. A minitorna 
legjobb játékosa Bialkó Zol-
tán lett, aki Rakaczki Jánostól, 
Bence édesapjától vette át a 
különdíjat.

Az egyenes kieséses szakasz-
ban a négy mérkőzésből három 
– Sepsi OSK-Újpest, Video-
ton-Zalaegerszeg, DVTK-Nyír-
egyháza - is büntetőrúgások-
kal dőlt el. Egyedül a Semleges 
Térfél csapata hozta az MTK 
elleni meccset a rendes játék-
időben. A döntőbe jutásért a 
Semleges Térfél-Videoton és 
az Újpest-DVTK mérkőzött. A 
Semleges Térfél gárdája 5-0-ra 
győzte le a fehérváriakat, míg a 
két szervező szurkolói csapatai-
nak mérkőzését egy gól döntöt-
te el a javunkra.

A döntőben tehát a Semleges 
Térfél várt a Max által vezérelt 
DVTK-ra. A döntő nagy izgal-
makat tartogatott, felváltva es-
tek a gólok, végül 4-3 arányban 
a mieink diadalmaskodtak és 
immár másodszor hódítottuk 
el a vándorserleget.

Jégkorong 
Gólgazdag mérkőzésen, 

kétgólos hátrányból fordít-
va győzte le az MsHK Žili-
nát Glen Hanlon együttese 
a Tipsport Liga 43. fordu-
lójában, január 25-én este.  
A mérkőzésen Žiga Pan-
ce duplázni tudott, rajta kí-
vül pedig Magosi, Somogyi, 
Loiseau és Harrison talált a 
zsolnai kapuba. (DVTK Je-
gesmedvék – MsHK Žilina 
6-4)

Két nappal később a Tüs-
kecsarnokban lépett jégre 
Glen Hanlon együttese és 
remek védekezésének, va-
lamint Magosi és Vas góljá-
nak köszönhetően két gól-
lal legyőzte a MAC Újbudát. 
Győzelmével a DVTK Jeges-
medvék pontszámban utol-
érte a tabella hetedik helyén 
álló Dukla Trenčínt. (MAC 
Újbuda – DVTK Jegesmed-
vék 0-2)

Női kosárlabda
Január 31-én este, az Eu-

rópa Kupa nyolcaddöntőjé-
nek második mérkőzésén a 
török Galatasaray gárdáját 
fogadta az Aluinvent DVTK 
csapata és rendkívül nagy 
csatában végül négypon-
tos vereséget szenvedett az 
Európa Kupa címvédőjétől. 

– Le a kalappal a drukke-
rek előtt, óriási élmény volt 
ennyi ember előtt játszani. 
Köszönet mindenkinek, aki 
eljött ma szurkolni nekünk, 
sajnálom, hogy nem tudtuk 

győzelemmel megajándé-
kozni őket. Nagyot küzdöt-
tünk, még tízpontos hát-
rányból is visszajöttünk, de 
látni kell, hogy ez a Galata-
saray egy nagyon erős, ko-
moly játékosokból álló csa-
pat. Innentől a bajnokságra 
koncentrálunk és a szur-

kolók kívánalmának meg-
felelően megpróbálunk a 
legjobb négy közé jutni - ér-
tékelt Cziczás László vezető-
edző. (Aluinvent DVTK - Ga-
latasaray 65-69)

Labdarúgás 
Február 2-án ismét útjára 

indul a labda az OTP Bank 
Ligában. A DVTK a Mezőkö-
vesdet látja vendégül az év első 
mérkőzésén, amely 17 órától 
kezdődik. A várható nagy ér-

deklődés miatt kérik szurko-
lókat, vegyék igénybe az MVK 
Zrt. járatait, amelyek - a mér-
kőzésre érvényes belépőjegy-
gyel vagy bérlettel - a találkozó 
napján ezúttal is ingyenesek.
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Két miskolci futó-ezüst Pozsonyból
A január 26-án, Pozsonyban meg-

rendezett V4 Olimpiai Reménységek 
Versenye elnevezésű fedett-pályás at-
létikai viadalon az MVSI-Nomád Te-
repfutó Suli két versenyzője is a do-

bogó második fokára állhatott fel. 
Zámbori Zoltán tanítványai közül Zá-
kányi Panna a juniorok között 5:11,25 
perces egyéni csúccsal a juniorok 
1500 méteres számában harcolta ki 

az ezüstérmet. Kovács Máté a serdü-
lők 1500 méteres számában hatalmas 
egyéni csúcsot repesztett, 4.38,05 per-
ces ideje ezüstérmet ért a rangos via-
dalon.

Otthonában nyert az MVSC-MVSI
Saját pályáján magabiztosnak nevez-

hető győzelmet aratott január 26-án, 
szombaton a női NB II. Keleti-csoport-

jában érdekelt MVSC-MVSI csapata. A 
Kubikként is ismert Csokonai utcai MV-
SC-sporttelepen lejátszott bajnoki talál-

kozón debreceni ellenfelét múlta felül 
a zöld-fehér együttes. (MVSC-MVSI – 
DEAC 3:1 (17, 23, -22, 18)

A Magyar Diáksport Szövetség elismerései
Pedagógusok, iskolák és rendező szer-

vezetek képviselői vehették át a Magyar 
Diáksport Szövetség (MDSZ) elismeré-
seit a Diákolimpia elmúlt tanévének or-
szágos döntőin elért kimagasló eredmé-
nyeikért. A január 23-án, Budapesten, a 
Magyar Tudományos Akadémián meg-
tartott ünnepélyes rendezvény négy ka-

tegóriájában négy borsodi – három mis-
kolci és egy kazincbarcikai - díjazott is 
volt. A tanév legeredményesebb megyei 
Diákolimpia-testnevelője: Letek Lász-
ló (Földes Ferenc Gimnázium). Egész-
ségfejlesztő testmozgás és egészséges 
életmód díj (középiskolák): Diósgyőri 
Gimnázium. A 2017/2018. tanévi diá-

kolimpiai rendezvénye díj: Grundbirkó-
zás, Diákolimpia Országos Döntő (Mis-
kolc, 2018. 02. 24-25.) Rendező: B.-A.-Z. 
Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesü-
let Becsületes Játék – Fair Play díj: Bakó 
Beatrix (kazincbarcikai Tompa Mihály 
Református Általános Iskola). 

Kiütötték Benedek Tibor csapatát a miskolci vízilabdázók
Tizenegy góllal nyert az UVSE ottho-

nában a PannErgy MVLC férfi vízilab-
dacsapata múlt szombaton. Ezzel el is 
dőlt, hogy a felsőházban kezdi meg a kö-
zépszakasz-szereplést a miskolci gárda.

A találkozót már dél előtt nem sokkal 
megkezdték, de a miskolciak a korai kez-
désre is felkészültek. Az MVLC vízilab-

dázói szépen megosztoztak a gólokon, 
nyolcan is betaláltak az UVSE kapujába, 
emellett a Benedek Tibor vezette fiatal 
játékosokból álló ellenfélnek mindösz-
sze 5 gólt engedtek az egész mérkőzé-
sen. A miskolci csapat hivatalos Face-
book-oldalán este ki is hirdette, hogy a 
mostani győzelemmel már most, a 10. 

fordulóban megvan matematikailag is a 
felsőházban való középszakasz-szerep-
lés. E.ON Férfi ob I, alapszakasz, 10. for-
duló: UVSE Hunguest Hotel - PannErgy 
MVLC Miskolc 5-16. (Gólszerzők: Va-
dovics (3); Lőrincz (3); Bedő (3); Misic 
(2); Stojanovic (2); Nagy (1), Banicevic 
(1), Hornyák (1)). 

HÍREK, EREDMÉNYEK

DVTK - hírek

Hirdetés

Környezetbarát és gazdaságos  
távfűtés Miskolcon
Vigyázzunk Miskolc levegőjére és spóroljunk együtt még 
több energiát! 

Ha teljesen nyitott ablakokkal, rövid ideig szellőztetünk, 
akkor lakásunk fala, padlója és berendezései nem hűl-
nek le, de a levegő felfrissül!

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

Környezetbarát energia  
a jövőnkért!

Taroltak a diósgyőriek  
a IV. Bánka-Rakaczki emléktornán

Az All Star mérkőzés jó hírverése volt a futballnak. Álló 
sor balról: Koszta János, Vitelki Zoltán, Ifj. Bene Ferenc, 
Hamar István, Szlezák Zoltán, Urbán Flórián, Lőrincz 
László, Dizmacsek Emil, Krajnyák Dávid a DVTK szurkolói 
csapatának kapusa. Guggolnak: Csillag Krisztán, Lisztes 
Krisztián, Véber György, Katona György, Telek András, Ifj. 
Fekete László, Kisznyér Sándor és Keller József.
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A nemzetiségi önkormányzatunk birtokába került a 3535 
Miskolc, Bartók Béla út 90. szám alatti lakóingatlan, amelyen 
az épületből tájházat, míg az ingatlanon a hagyományok há-
zát kívánjuk megvalósítani. 

A célunk, hogy egyrészt bemutassuk a városunkban élő nem-
zetiségek korábbi életéhez tartozó egykori használati eszköze-
iket, tárgyaikat, másrészt, hogy múzeumpedagógus és népraj-
zos szakemberek megismertessék az érdeklődőknek, az iskolások 
számára az itt élő nemzetiségek népszokásait hagyományait népi 
mesterségeit. 

Ehhez kérjük a város (Diósgyőr) lakóinak segítségét!
Szívesen fogadjuk nagyszüleik, dédszüleik megunt, vagy félt-

ve őrzött egykori használati eszközeit, bútorait, fényképeit, 
vallásos tárgyait, amelyeket átvételi ellenében átveszünk, nyil-
vántartjuk és törekszünk arra, hogy azt be is tudjuk mutatni, meg-
jelölve, hogy melyik családtól kaptuk. Köszönjük felajánlásaikat.

Miskolc, 2019. január.
 Dr. Lange László
 Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

FELHÍVÁS!

Elérhetőségünk: de.minderheit@gmail.com, 20/403-7283

MISKOLCI ELADÓ INGATLAN
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos 

ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti 
2019. február 14-i beadási határidővel az alábbi miskolci ingatlant:

Az ingatlanról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a www.ingatlangazdalkodas.
miskolcholding.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. 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró az értékesítési eljárást,  

annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Avasalja u. 64. 
(lakóház 2 db és udvar, 

egyéb épület) 
2258; 2258/A/1; 2258/A/2; 

2258/A/3 hrsz

telek: 1020 m2

épület: 95 m2 11 600 000

Apróhirdetés
Jogosítvánnyal rendelkező élelmiszer 
eladót keresek: 06-30/935-1963.

Miskolc Belvárosban női szabó-varró-
nőt/női ruhakészítőt keresek: 06-30/935-
1963.

KILIÁN GARÁZS kiadó! Észak-Kilián 10-
es Posta mögötti garázssoron villanyórával 
15 m2-es. Könnyű és gyors parkolási lehe-
tőség, főútvonalhoz közel. Érdeklődj most: 
06-30/232-2431.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 65 900 
Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium), garázskapuk cseréje óriá-
si kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolás-

technikával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.hupont.
hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áru-
ház 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, kerí-
tések, kerti házak és egyéb famunkák készí-
tése; Ve lux ablakok beépítése, cseréje; íves 
fedések és hajlatok készítése; tetők szellőz-
tetése. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.

Nem italozó, önállóan dolgozni tudó ácsot 
és korábban ács mellett dolgozó segéd-
munkást keresek Miskolc és környékére, 
nem csak tetőn végzendő munkákra. Tel.: 
06-20/460-6775. 



Miskolctapolca múltjától a jelenéig (4. rész)

A terület 1934-es üdülőhellyé válásával kiépült az az infrastruk-
túra, ami valóban „világfürdővé” tette Tapolcát. A korábban 
Görömbölyhöz tartozó üdülőhelyet – a Nagy-Miskolc-koncepció 
részeként – végérvényesen is Miskolchoz csatolták 1950-ben, így 
a második világháborút követő szocializmus időszakában egy 
igazi turistaparadicsomot ismerhetett meg az, aki ide látogatott. 

A különleges flórával körülö-
lelt csónakázótó, a barlang- és a 
strandfürdő, valamint az ezeket 
körülvevő számtalan szálló- és 
szórakozóhely igazán komp-
lex kikapcsolódást nyújtott az itt 
üdülőknek. De nem csak a turis-
ták szerettek itt időzni. Mi, mis-
kolciak édes nosztalgiával gon-
dolunk vissza azokra az időkre, 
amikor nappal a fürdők ven-
dégszeretetét élveztük, majd egy 
pillanat alatt köszöntött ránk a 
marasztaló tapolcai éjszaka. Ki 
ne emlékezne az Annára, a Ju-
nora, az Édenre, a Kisvadászra 
vagy éppen a Sziget Presszóra, a 
hajnalig tartó táncok, randevúk 
vagy beszélgetések kultikus szín-
helyeire!

Az üdülőterület is meg-
szenvedte az átalakulást

Az 1980-as évek végére azon-
ban Miskolctapolcát is elérte a 
változás szele. A rendszerváltás 
okozta gazdasági átalakulások-
kal éppúgy meg kellett küzde-
nie Miskolcnak, mint az egész 
országnak. A város elvesztette 
nagyipari státuszát, így a (ki)út-
keresés, az identitás újragondo-
lásának időszaka következett. 
Bár Tapolca nem veszítette el 
üdülőközpont jellegét, látoga-
tottsága jelentősen visszaesett, 
különösen az 1990 utáni első 
években, ami nem múlhatott 
el nyom nélkül. Ennek a ha-
nyatlásnak lehetett fájó jelképe 
az Anna Szálló esete, amelyet 

minden miskolci legnagyobb 
döbbenetére (a felújításra már 
kész tervek léteztek) lebontot-
tak 1990-ben, helyét parkosí-
tották. Példaként említhetnénk 
még az 1974-ben átadott, 14 
emeletes Juno hotel rendszer-
váltást követő kálváriáját is, 
amely a sűrű tulajdonosváltá-
sok után 2001-ben végleg a be-
zárás sorsára jutott. 

Hasonló utat járt be a strand-
fürdő is. Az 1980-as évek köze-
pén a nagy látogatószám miatt 
még gyermekstranddal bőví-
tették a komplexumot, ezt kö-
vetően azonban 20 évig nem 
korszerűsítették, így sokan tra-
gédiaként élték meg a strand 
2004-es bezárását. Az akkori 
városvezetés szálloda- wellness- 
és szabadidőközpont létreho-
zásával akarta Miskolctapolca 
régi-új funkcióját megadni. Az 
ún. vizek völgye projekt a Tapol-
ca-völgy teljes táj- és tórehabi-
litációját jelentette, az ezen be-
lül megvalósítani kívánt fürdők 
völgye nevű beruházásnak szer-
ves részét képezte a strandfürdő 
felújítása. A financiális problé-
mákkal és tulajdonjogi vitákkal 
terhes vizek völgye projekt vé-
gül befulladt, a strand területén 
szűk egy évtizedig áldatlan álla-
potok uralkodtak.  

Többször napirendre 
került Tapolca leválása 

Talán ez is oka lehetett annak, 
hogy ebben az időszakban több-
ször is komolyan felmerült az 
önállósodás gondolata a tapol-
caiak körében. Már 1990-ben 
tárgyalások kezdődtek a Mis-
kolctól való leválást támogató ci-
vil szervezetek és a város vezető-
sége között, ám a hosszadalmas 
tárgyalássorozat eredményeként 
Tapolca Miskolc része maradt. 
2005-ben ismét felerősödött a 
leválás gondolata, ezúttal nép-
szavazást is tartottak róla, ahol a 

többség a maradás mellett dön-
tött. 2008 decemberében újabb 
népszavazást tartottak, ahol ek-
kor már az elszakadást támoga-
tók voltak többségben, azonban 
az önkormányzati miniszter el-
járási hibákra hivatkozva nem 

terjesztette a köztársasági elnök 
elé a leválási kérelmet, az ebből 
adódó keresetet pedig a bíróság 
elutasította, így Tapolca elszaka-
dási kísérlete ismét meghiúsult. 

A világszinten is egyedülálló 
Barlangfürdő kevésbé szenved-
te meg a rendszerváltást követő 
éveket, sőt 1998 és 2005 között 
ment végbe a fürdő történeté-
nek legnagyobb szabású bőví-
tése, átalakítása. Ekkor került 
felújításra a teljes fürdőépület, 
bővítették a fürdőzésre alkalmas 
barlangjáratokat, megépült a 
napozókert, a gyermekmeden-
ce, az egykori tavi fürdő máso-
lata, a szauna park és a terápiás 
részleg, így ma is világszínvo-

nalú létesítmény várja látogató-
it.  Miskolctapolca és a víz kap-
csolatán alapuló fejlesztésként 
adták át 2009-ben a város első 
fedett versenyuszodáját. A Ta-
polca és az Egyetemváros közé 
épült sportkomplexum Kemény 

Dénes nevét viseli, ma a miskol-
ci vízilabda és egyéb úszóverse-
nyek otthona. 

Rendbehozták a strandot, 
egyedülálló élményfürdő 
épül

Az uszoda átadását követően 
rendeződni látszott a strandfür-
dő helyzete is, amit szűk egy év-
tized alatt szinte már visszahó-
dított a természet. Magyarország 
kormánya kiemelt beruházás-
ként kezelte a miskolctapolcai 
strandfejlesztést, így annak első 
ütemeként, 2,8 milliárd forint-
ból készült el az új strandfürdő, 
sokak évtizedes álmát megvaló-
sítva. A 2015 májusában átadott 
komplexum rendelkezik egy 
családi, valamint egy verseny-
medencével, amelyet a magyar 
vízilabda válogatott Ausztrália 
ellen avatott fel, visszahozva ez-
zel a vizes élsportot Tapolcára. 

A beruházás második üteme-
ként igazán egyedülálló élmény-
fürdővel gazdagodhat Miskolc 
2020-ra, így joggal reményked-
hetünk abban, hogy újra „világ-
fürdő” válhat Miskolctapolcából, 
ahol az egyedülálló természeti 
környezet adta csodák éppúgy 
marasztalják majd az ide láto-
gatókat, ahogyan tették azt a vá-
rosunknak nevet adó Miskolc 
nemzetség tagjaival is. (Vége)

NAGY ATTILA 
TÖRTÉNÉSZ
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Hirdetés

A rendszerváltozás  
utáni évtizedek

Környezetbarát és gazdaságos  
távfűtés Miskolcon 
Vigyázzunk Miskolc levegőjére, és spóroljunk együtt még 
több energiát!

Ha naponta a zuhanyzást választja, 100 liter vízből is 
kijöhet. Sok kicsi sokra megy: 1 m3 meleg víz megtaka-
rításával közel 1000 forintot spórolhat.

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

Környezetbarát energia  
a jövőnkért!

Múlt vasárnap tartotta hagyományos 
megemlékezését a Vitézi Rend Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Törzska-
pitánysága a "málenkij robot" áldo-
zatainak Vár utcai emléktáblájánál, 
Diósgyőrben. 

Az elhurcoltakra történelmi egyházak 
képviselői emlékeztek, a rendezvényen 
vitéz Csantavéry Tivadar Károly székka-
pitány mondott ünnepi beszédet. Közre-
működött Somorjai Lehel muzeológus, 

levéltáros és a Miskolci Lévay József Refor-
mátus Gimnázium és Diákotthon tanulói. 

Mint ismeretes, a második világháború 
végén, a Vörös Hadsereg által elfoglalt ma-
gyar területeken a szovjet katonák sokszor 
az utcákon fogdostak össze, s hurcoltak el 
a Szovjetunióba kényszermunkára – „má-
lenkij robotra” – ártatlan civileket. Ez a „kis 
munka” sokaknak hosszú évekig tartó fo-
golytábort, embertelen bánásmódot, nem 
egy esetben a halált jelentette. 1945. janu-
ár 23-án Diósgyőrből 433 embert hurcol-

tak el. Az elhurcoltak többnyire két-há-
rom éves rabság után térhettek haza, sokan 
azonban az embertelen körülmények, a 
rossz ellátási és higiéniai állapotok miatt 
életüket vesztették. Nekik állít emléket a 
Vár utcai emléktábla, amit 1995-ben állí-
tottak, s azóta évente megkoszorúznak.

A megemlékezések fő szervezője, vitéz 
Csantavéri Tivadar Károly székkapitány 
beszédében kihangsúlyozta: emlékez-
nünk kell, nem szabad felejtenünk, ne-
hogy még egyszer megtörténjenek a bor-
zalmak. Az emlékező szavak után, a városi 
önkormányzat, pártok, intézmények, civil 
szervezetek képviselői helyezték el koszo-
rúikat a táblánál. 

„EMLÉKEZNÜNK KELL,  
NEM SZABAD FELEJTENÜNK” 

„Málenkij robot” – az elhurcoltakra emlékeztek Diósgyőrben 

Régen...

... és most



Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztő-
ségünk 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!

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Jubileumi, századik nyílt napját tartotta múlt szombaton a Miskolci Állategészségügyi Telep. 2015. márciusa óta tartanak 
ilyen rendezvényeket, amikor a résztvevők megismerkedhetnek a telepen lévő állatokkal, elvihetik őket sétálni és örökbe is 
fogadhatják azt, amelyik megtetszik. Az elmúlt 99 nyílt nap és 4 év során több mint 3000 állatot fogadtak örökbe a látogatók, 
jelenleg közel félszáz kutya van a telepen, és egy macska vár gazdára. A rendezvényen több szervezet is képviseltette magát. 
Mások mellett bemutatót tartott a Spider Mentőcsoport, az Avasi kutyasuli, valamint a Forte kutyaiskola is. Az önkormány-
zati rendészet munkatársai a kutyás járőrszolgálatról adtak tájékoztatást.                                                       FOTÓ: VÉGH CSABA

Százezres értékben lo-
pott parfümöket

A Miskolci Rendőrkapitányság lopás miatt indított eljárást is-
meretlen személlyel szemben. A rendelkezésre álló adatok szerint 
a férfi 2018. november 20-án Miskolcon, az Andrássy utcán talál-
ható drogériából csaknem százezer forint értékben lopott el külön-
böző illatszereket. Az esettel kapcsolatban szükségessé vált a képen 
látható férfi személyazonosságának megállapítása. A Miskolci Ren-
dőrkapitányság (3525 Miskolc, Fábián kapu 4 szám) kéri, hogy aki 
bármilyen információval rendelkezik a képeken látható személlyel 
kapcsolatosan, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főka-
pitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os te-
lefonszámon. Továbbá a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó tele-
fonszámok a nap 24 órájában fogadják a bejelentők hívásait. 

Halálos baleset Királdnál
Teherautóval ütközött össze egy személygépkocsi Királd külterü-

letén, az Ózd felé vezető úton január 30-án – tájékoztatott a kataszt-
rófavédelem.  A műszaki mentést az ózdi hivatásos tűzoltók végez-
ték el. Az egység áramtalanította a balesetben érintett járműveket és 
feszítő-vágó berendezés segítségével kiszabadította a személyautó 
sofőrjét, aki nem élte túl az ütközést.

Őrizetben a mentősökre támadó férfi
Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntett elkövetésének 

megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást az Ózdi Ren-

dőrkapitányság egy 26 éves 
helyi férfival szemben. A 
gyanúsított 2019. január 
26-án 21 óra körüli időben 
egy ózdi lakásban történt 

családi vita közben tükörrel megsértette saját fejét. A sérülthöz 
mentőt hívtak, aki agresszívan viselkedett az őt ellátó ápolókkal, 
egyiküket meg is rúgta és sértő szavakkal illette a mentő személy-
zetét. Az Ózdi Rendőrkapitányság őrizetbe vette a 26 éves férfit, 
továbbá a hatóság előterjesztést tett letartóztatásának ügyészi in-
dítványozására.   

 Őrizetben az erőszakoskodó
A Miskolci Rendőrkapitányság szexuális erőszak és annak kí-

sérlete bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat 
eljárást egy 30 éves helyi férfival szemben. A gyanúsított 2019. 
január 27-én 2 óra 45 perckor Miskolcon, a Búza tér környékén, 
majd 4 óra körül a Csabavezér utcán megtámadott egy-egy nőt. 
B. Pál a fiatal nőket hátulról megragadta, majd leteperte és a föl-
dön bántalmazásuk közben megpróbálta alsó ruházatukat letép-
ni. Mindkét nő hevesen ellenállt, valamint segítségért kiabált, így 
a férfi végül mindkét helyszínről elmenekült.  A Csabavezér ut-
cán megtámadott hölgytől kapott személyleírás alapján a járőrök 
a helyszín közelében elfogták a bűncselekmények elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítható férfit. Az erőszakoskodó férfit ki-
hallgatását követően a Miskolci Rendőrkapitányság nyomozói 
őrizetbe vették és előterjesztéssel élnek letartóztatásának indít-
ványozására az ügyészségen.

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

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 - április 20) Csak akkor várhatja el másoktól, 
hogy megtegyék, amit szeretne, hogy megtegyenek, ha világo-
san megfogalmazza, mire van szüksége. A ködös utalások kibo-

gozgatására senki nem fog energiát vesztegetni.

Bika (április 21 - május 20) Szeretné, ha a dolgok végre kissé 
stabilabbak lennének, és jobban ki tudná számítani az életét. A 
meglepetések, kihívások és az azokra adott reakciók azonban 

jobb harcossá tehetik, mint a békés megoldások. 

Ikrek (május 21 - június 21) Szeretné megosztani valakivel 
a gondolatait, de úgy tűnik, ő most valami egészen mással van 
elfoglalva. Nem esik túl jól a dolog, örülne, ha számíthatna most 

rá, de végül egyedül is megtalálja a válaszokat. 

Rák (június 22 - július 22) Az élet nem igazságos, és sokszor 
nem egyenlően méri a feladatokat. Fény azonban mindig van 
az alagút végén, és ha hosszú út vezet is odáig, érdemes végig-

járni. Ne vesztegesse az energiáit a kételkedésre. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Bármennyire próbálja is 
elkendőzni, a problémák a felszín alatt egyre csak gyűlnek, és 
idővel felszínre törhetnek majd. Lehet, hogy most még fél erről 

beszélni a kihívások miatt, de már nem hallgathatja el sokáig.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Egy apró részlet fölött 
elsiklik a figyelme, és ez nem csak a környezetét, hanem Önt is 
meglepheti, hiszen egyáltalán nem jellemző az ilyesmi. Ne vesz-

tegesse az energiáit az aggodalmaskodásra, tegye a dolgát. 

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Nem egyszerű a ked-
vére tenni, ha saját maga sem tudja, hogy pontosan mit akar. 
Lehet, hogy mindenki jobban jár, ha hagynak egy kis időt, hogy 

kitalálja, mit szeretne, kevesebb lesz a konfliktus Ön körül. 

Skorpió (október 24 - november 22) Szeretne már pontot 
tenni valaminek a végére, de valaki nem ereszti, tovább húzza 
a dolgot, pedig most már Ön is látja, hogy ez csak időpazarlás. 

Lehet, hogy egy kicsit határozottabban kell fellépnie a cél érdekében. 

Nyilas (november 23 - december 21) Nincs most barátságos 
hangulatban, de Ön sem hozhatja mindig a legjobb formáját. 
Arra figyeljen, hogy ne bántson meg senkit, és ne elszigetelje 

el magát a jó dolgoktól – pár nap alatt minden megváltozhat. 

Bak (december 22 - január 20) Örül, ha sikerül valakit bol-
doggá tennie, ez az apró sikerélmény felvillanyozhatja. Akit 
igazán szeretünk, annak a boldogsága mindennél többet ér, de 

azért ne feledkezzen meg a saját érdekeiről sem. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Sűrű teendői között nem 
biztos, hogy arra is jut elegendő ideje, akivel pedig nagyon 
éreztetni szeretné, mennyire különleges az Ön számára. Ha az 

illető viszonozza az érzelmeit, akkor meg fogja várni. 

Halak (február 20 - március 20) Válaszút elé érkezett, és 
tudja, hogy a mostani döntései olyan eredményeket szülnek, 
amelyekkel együtt kell majd élnie. Nem mehet vissza az idő-

ben, hogy megváltoztassa őket, ezért jól gondolja meg!

FORRÓ NYOMON

Kulturális értékeikből adhatott szerdán ízelítőt néhány, a Mis-
kolci Tankerületi Központ a fenntartásában működő intézmény. A 
Szilágyi Dezső Általános Iskola Görömbölyi Tagiskolájának diák-
jai „A boldog herceg” című színdarabot, a Bársony János Általános 
Iskola tanulói pedig az Isten pénze című musicalt adták elő. A Bő-
csi Általános Iskola, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékei – a Garabonciás Művészeti Iskola közreműködésével – 
zenetudásukat mutatták be az Avasi Gimnázium színpadán.

Tankerületi gála

A hét fotója
VÉGH CSABA   
FELVÉTELE

Mozaik Miskolci Napló12

Farsangi szokások 
2

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben 
néhány farsangi szokás neveit rejtettük el. Kér-
jük, a megfejtéseket együtt, egy levélben vagy 
e-mailben, legkésőbb 2019. február 20-án éj-
félig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Mis-
kolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu 
e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők 

között könyvjutalmat sorsolunk ki. Legutóbbi rejtvényünk helyes megfej-
tései: 1. Nordmann, 2. Erdeifenyő, 3. Duglászfenyő, 4. Feketefenyő. Nyerte-
sek: Jozef Kalchovny (Budapest), Márton Imréné (Miskolc). Gratulálunk, 
nyereményüket postán küldjük el.

JUBILEUMI NYÍLT NAP 
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