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EURÓPA ÉLVONALÁBAN A KÖZÉPKORI  
FORGATAG!
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CSÖBÖR KATALIN ÉVINDÍTÓ FÓRUMA MISKOLCON

ÉRTÉKÁLLÓSÁG ÉS ÉRTÉKTEREMTÉS 

Idén is Európa legjobb, legszínvonala-
sabb fesztiváljai között szerepel  

a Diósgyőri várban és a Lovagi Tornák 
Terén megrendezett Középkori Forga-

tag, amely újabb két évre elnyerte  
a Minősített Európai Fesztivál címet. 

Február 22-én délután, több száz fős, látványos felvonulással kezdetét veszi a Be-
cherovka Miskolci Farsang. Idén is számtalan programmal, népszerű fellépőkkel, 
gasztronómiai finomságokkal, vásári forgataggal várják az érdeklődőket. 



Miskolcon, a Zenepalotában 
tartott évindító fórumot csü-
törtökön este Csöbör Katalin 
országgyűlési képviselő. A 
rendezvényen előadást tar-
tott Bártfai-Mager Andrea, a 
nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli miniszter, 
valamint Demeter Ervin, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye 
kormánymegbízottja.

Csöbör Katalin beszédének 
elején az elmúlt két kormányza-
ti ciklust értékelte. Rámutatott, 
hogy eddig egyik pártnak sem 
volt még olyan miskolci képvi-
selője, aki egyvégtében három-
szor tudott nyerni, s kérte a vá-
lasztók további támogatását. 
– 2002 óta kétszer nyolc évet 
hagytunk a hátunk mögött; az 
első nyolcat a mai ellenzék, a 
másodikat mi kormányoztuk. 
Az ő nyolc évükről Gyurcsány 
Ferenc 2006-ban azt mond-
ta, hogy nem csináltak sem-
mit. Olyan problémákra akar-

tak megoldást találni, amelyek 
nélkülük létre sem jöttek volna 
– fogalmazott a kormánypárti 
politikus, hozzátéve: a ballibe-
rálisok, a mai ellenzékiek 2010-
ben olyan szakadékba estek, 
ahonnan ma sem látják a kiutat.

– Csak gyalázkodásra, rágal-
mazásra és obstrukcióra telik 
az erejükből. De az elképesztő 
támadások, és alaptalan rágal-
mak közben ne kerülje el a fi-
gyelmünket az a fontos, talán 
a legfontosabb tény, hogy ne-
künk sikerült megtalálnunk 
egy igazi vezetőt. Orbán Vik-
tort, aki egy igazi stratéga, és 
valóban távlatokban gondol-
kodik. Nem az adott napon, 
vagy az adott éven, vagy az 
adott cikluson akar túl lenni, 
hanem valóban Magyarország 
és a magyar emberek sorsa le-
beg a szeme előtt – nyomatéko-
sította Csöbör Katalin.

Az országgyűlési képviselő 
kihangsúlyozta, az Orbán-kor-
mánynak volt és van víziója az 
országról és a nemzetről. Az 
eredmények között megemlí-
tette, hogy az állampolgárság 
megadásával egyesítették a ma-
gyarságot, új Alaptörvénye van 
hazánknak, sikerült dinamizál-
ni a gazdaságot, csökkenteni az 
államadósságot, szinte teljesen 
megszüntetni a munkanélkü-
liséget. – Meglátásom szerint a 
2010 óta eltelt időszak Magyar-
ország történetében kiemel-

kedően sikeresnek mondható 
nyolc esztendő – emelte ki Csö-
bör Katalin.

A 2002-2010 és a 2010-2018 
közötti ciklusokat összehason-
lítva a képviselő elmondta: a 
szocialisták idején az uniós for-
rások 16 százaléka ment csak 
gazdaságfejlesztésre és munka-
helyteremtésre – az Orbán-kor-
mány idején ez az arány 75 szá-
zalékra nőtt. Nyolc év alatt 800 
ezer új munkahelyet teremtet-
tek, ma már inkább munkaerő-
hiányról beszélhetünk. Visz-
szapótolták a nyugdíjasoknak a 
szocialisták által elvett 13. havi 
nyugdíj értékét; soha nem látott 
mértékben emelkednek a reál-
bérek. A szocialisták 8 évében 
15-ször volt energiaár-emelés, 
a Fidesz-KDNP kormányzá-
sa ugyanakkor a rezsicsökken-
téssel kezdődött. Míg a szocia-
listák belehajszolták a magyar 
embereket a devizahitelekbe, a 
Fidesz-kormány megszorította 
a bankokat és mindent megtett, 

hogy kisegítse a nehéz helyzet-
be került embereket.

A választókerületéről szólva 
Csöbör Katalin kiemelte: a ki-
emelkedő eredményeket a vá-
rosvezetőkkel együtt, egymást 
támogatva érték el. Miskolcról 
szólva elmondta, beruházáso-
kat tudtak idehozni, utak újul-
tak meg, a Miskolcot Kassával 
összekötő autópálya pedig az 
egész régiónak fejlődést jelent 
majd. – Az egyik oldalon tehát 
van egy céltudatos, a nemze-
ti hagyományokra építő és az 
európai nemzeteknek is min-
tát mutatni képes kormányzati 
erő. Velünk szemben pedig itt-
hon egy olyan erő szerveződik, 
amely bebizonyította, hogy al-
kalmatlan az ország vezetésére 
– hangoztatta a képviselő, rö-
viden kitérve a migráció kér-
désére is.

Kihangsúlyozta, hogy a mig-
ránsok olcsó munkaerején nyert 
profitot a nemzetközi multivál-
lalatok teszik zsebre. A segélye-
zés és az integráció költségeit 
pedig a mi adóforintjainkból 
fedeznék. Ezek a nemzetközi 
cégek és vezetőik pedig eseten-
ként Soros befektetési alapjának 
az ügyfelei. – A tavaszi európai 
parlamenti választáson a meg-
maradásunk a tét. Az ellenzéki 
EP-képviselőket szinte bábuk-
ként mozgatják Brüsszelben, 
ők szervezkednek Magyaror-
szág ellen. A hazai ellenzékiek 

ezeknek az idegen erőknek az 
ügynökei, ők nem Magyaror-
szágot képviselik – hangoztatta 
a politikus, hozzátéve: meglátá-
sa szerint megindult egy olyan 
lopakodó jogalkotási folyamat, 
amely a nemzetállamok szu-
verenitását veszélyezteti. Egy-
re több kérdést döntenének el 
Brüsszelben.

Az Európai Parlamenti vá-
lasztásról úgy fogalmazott: itt 
most nem hatalomról van szó, 
hanem arról, hogy mi, magya-
rok dönthessünk saját sorsunk-
ról, hazánkról. – A tavaszi vá-
lasztások sikere ugyanakkor 
nagymértékben befolyásolhatja 
az őszi önkormányzati válasz-
tásokat is. A tét tehát nagy, de 
bizakodó vagyok. Szeretném, 
ha egy sikeres EP kampány 
után kérhetném a támogatásu-
kat egy 2014-ben egyszer már 
bizonyított önkormányzati csa-
pat számára – zárta évindító 
beszédét Csöbör Katalin.

Értékállóság és érték- 
teremtés a nemzeti vagyon- 
gazdálkodásban

A rendezvény vendége volt 
Bártfai-Mager Andrea nem-
zeti vagyon kezeléséért fele-
lős tárca nélküli miniszter, aki 
előadásában kifejtette: büsz-
kék lehetünk arra, amit 2010 
óta az állami vagyongazdálko-
dás terén elértünk. 2010-ben 
egy merőben új vagyonpoliti-
ka mellett döntött a kormány 
– míg korábban az állami va-
gyon felélése, értékesítése volt 
a jellemző, addig a kormány-
váltás után a közvagyon gya-
rapítása, valamint ésszerű és 
gazdaságos hasznosítása lett a 
cél. – A hatékony állami gaz-
dálkodást az elmúlt években 
stabil alapokra helyeztük. 
Megállítottuk az állami va-
gyon kiáramlását, megterem-
tettük a felelős vagyongazdál-
kodás kereteit, átláthatóbbá 
tettük a vagyonkezelési viszo-
nyokat és ami a legfontosabb: 
visszaszereztük a stratégiai 
szempontból fontos vagyone-
lemeket és társaságokat – han-
goztatta a miniszter.

Mint mondta, 2018-ra az lett 
a legfontosabb kérdés, hogy a 
vagyonpolitikai fordulat után 

mit kezdjenek ezzel a vagyon-
nal? – Arra jutottunk, hogy 
egy egységes vagyongazdál-
kodást kell kialakítani, sziner-
giák kihasználása mellett, én 
ezt a feladatot kaptam. Orbán 
Viktor miniszterelnök azt kér-
te, hogy az állami vállalatok ne 
vigyenek, hanem hozzanak; 
járuljanak hozzá a családok 
jólétéhez, a gazdasági növeke-
déshez, a versenyképességhez, 
hazánk regionális és nemzet-
közi gazdasági szerepének 
erősödéséhez. Az irány jó, az 
eredményekre 20-30 év múl-
va is büszkék lehetünk – emel-
te ki Bártfai-Mager Andrea, 
hozzátéve: 17 ezer milliárd 
forint vagyonról beszélünk 
és ez nem lesz kevesebb, csak 
több. – Nem elherdáljuk, ha-
nem hozzáteszünk; van hozzá 
erőnk, bátorságunk és mi épí-
teni szeretnénk – tette hozzá.

Az eddig elvégzett feladatok-
ról részletesen szólt a minisz-
ter. Mint mondta, 17 olyan vál-
lalat és társaságcsoport került 
közvetlenül miniszteri irányí-
tás alá, amelyek a családok éle-
tében fontos közszolgáltatáso-
kat látnak el – ilyenek például a 
regionális közlekedési közpon-
tok, vagy az MVM-csoport. 
Növelni szeretnék a szolgál-
tatási színvonalat, a fogyasz-
tók elvárásaihoz igazodva. – A 
közszolgáltatások tekintetében 
olyan nagy a hatásuk ezek-

nek a vállalatoknak a családok 
mindennapi életére, hogy itt a 
politikai felelősségvállalás el-
kerülhetetlen – hangsúlyozta.

A miniszter elmondása sze-
rint, a közlekedés területén 
szeretnék a legnagyobbat előre 
lépni. Elkezdték kidolgozni az 
egységes menetrend alapjait, 
összehangolják a Volán-társa-
ságok és a MÁV menetrendjét, 
annak érdekében, hogy csök-
kentsék a munkába, iskolába 
járás idejét. Ezen a területen 
egy 30 éves problémára kell 
megoldást találni, csak óvatos 
lépésekkel haladhatnak elő-
re. – A rendkívül szerteágazó 

feladatköröket egy dolog köti 
össze: az, hogy a magyar csalá-
dok igényeit kielégítő, megbíz-
ható, magas színvonalú, stabil 
szolgáltatásokat nyújtsunk – 
zárta szavait a miniszter.

34 kiemelt beruházás,  
13 ezer új munkahely

Demeter Ervin megyei kor-
mánymegbízott előadásában 
úgy fogalmazott, az idei évtől 
azt várja, hogy a megye foly-
tassa a felzárkózást az ország 
fejlettebb régióihoz. Ez a folya-
mat már megindult, ezért opti-
mistán tekinthetünk a jövőbe. 
Jelenleg 34 nemzetgazdaságilag 
kiemelt beruházás van a me-
gyében, több mint 800 milli-
árd forint értékben. Csak Mis-
kolcon 18 projekt fut, ezek 200 
milliárd forintot ölelnek fel. Ha 
befejeződnek, 13 ezer új mun-
kahely jön létre. Az ország leg-

nagyobb beruházása jelenleg 
az M30-as autópálya építése. A 
Modern Városok Programban 
folytatódik a Diósgyőri vár re-
konstrukciója, de a Miskolcra 
települt cégek is folyamatosan 
bővítenek, fejlesztenek. A fog-
lalkoztatottsági adatok közül 
Demeter Ervin kiemelte: ma 60 
ezerrel többen dolgoznak a me-
gyében, mint 2010-ben – ösz-
szességében 274 ezren.

A kormányhivatalban is ér-
zékelik a megye fejlődését, ta-
valy közel 2 millió ügyfelük 
volt, egyharmaduk a miskolci 
járásban. 2600-an segítenek az 
ügyek intézésében. A kormány-
megbízott kihangsúlyozta a po-
litikai stabilitás fontosságát is. 
– Az idő múlása egyre inkább 
bebizonyítja, hogy a határo-
zottan egy irányba tartó ország 
mennyire komoly érték. Fontos 
látnunk ezt az uniós és az ön-
kormányzati választás előtt – 
hangoztatta.
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„AZ ORBÁN-KORMÁNYNAK VOLT ÉS VAN  
VÍZIÓJA AZ ORSZÁGRÓL, A NEMZETRŐL”

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő évindító fóruma



Az elmúlt évben, július utolsó hétvégéjén régió legnagyobb 
történelmi játékán tanúi lehettünk egy várostromnak, ha-
gyományőrző bemutatókat nézhettünk, bepillanthatunk 
a katonai táborok életébe, megtudhattuk milyen volt a kö-
zépkori orvoslás és még egy korabeli kivégzés felidézésén is 
részt vehettünk. Több mint kétszáz hagyo

mányőrző idézte meg a múltat, 
nem volt hiány mutatványo
sokból és lovagokból. A Buhurt 
Arénában a középkori harcosok 
sportját ismerhették meg az ér
deklődők. Hiába voltak barát
ságosak a viadalok és tompák 
a fegyverek, itt bizony nem kí
mélték egymást az vetélytársak: 
a küzdelem első vérig zajlott. A 
múltidézés egészen éjszakába 
nyúló élményeket kínált. 

Ellátogatott Diósgyőrbe Kas-
sai Lajos világrekorder lovas
íjász, a modern kori lovasíjászat 

megteremtője is, aki több Gui
ness világrekord tulajdonosa. Ő 
az egyetlen ember a világon, aki 
képes váltott lovakon megállás 
nélkül 24 órán keresztül lovas
íjászni. A lovas solymászat ősi 
hagyományát Krekács Zoltán 
hozta el Diósgyőrbe.

A forgatagon helyet kaptak 
a középkori táncok, vásári ko
médiák, udvari zenekarok és a 
Diósgyőri vár történetét idéző 
jelenetek. Rég elfeledett mes
terségek művelői mutatták be 
műhelyeik titkait. Megtudhat
tuk hogyan dolgozott egyko

ron a bőrös, az ötvös, a könyv
kötő vagy az alkimista. Aki 
pedig emléket szeretett volna 
hazavinni a kézműves vásár
ban megtalálhatta a szívének 
kedves tárgyat.

A bajnokok viadalán ugyan
akkor fordulatos, meglepeté
sekkel teli történelmi előadás 
és látványos küzdelmek vártak 
a nézőkre. A Lovagi Tornák Te
rét hagyományőrző csapatok 
népesítették be, amelyek izgal
mas párviadalokban mérték 
össze erejüket a király és a ki
rályné előtt. Egy látványos csa

tára is sor került, ahol fegyverek 
ropognak és ágyúk dördülnek, 
emellett volt ostromgép és kata
pult is!

Idén, a XX. Középkori For
gatagon ugyancsak izgalmas 
múltidézés várható, július 27
én és 28án. A szervezők ezút
tal is nagyszabású, látványos 
programokat ígérnek, ahol 
harcedzett lovagok viaskod
nak majd a király szórakozta
tására. Komédiások harsogják 
tele az udvart és jóízű pecse
nyék illata csábítja lakomára a 
megfáradt vándort.

Ismét elnyerte a Minősített Európai Fesztivál címet  
a Középkori Forgatag
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A Becherovka Miskolci 
Farsang programja idén is 
látványos jelmezes felvo-
nulással indul, ehhez pe-
dig már múlt szombaton 
megkezdték a készülődést a 
résztvevő csoportok. 

Az Ifjúsági Ház színházter
mében a Miskolci Majoret
te Együttes két korcsoportja 
kézműves foglalkozás 
keretében készítette a 
farsang nyitó felvonu
lására az álarcokat, ön
kéntesek segítségével. 
A Becherovka Miskol
ci Farsang látványos 
jelmezes felvonulása 
február 22én 16 óra
kor indul a csaknem 
400 résztvevő a Cent
rumtól a Széchenyi utcán ha
ladva a Szent István térre.

A felvonuláson közremű
ködnek: EBogár (Miskolci 
Egyetem Műszaki Anyagtu
dományi Kar), Vaga Banda 
Gólyalábasok, Bab Társulat, 
Miskolci Majorette Együttes, 
Miskolci Fúvósok, KÖDMÖN 
Formációs Táncegyüttes, Mis
kolci Pincék Asztaltársasá

ga, Kard és Kereszt Johannita 
Testvériség Egyesület, Mr. Pia
no, Kaffka AMI, DVTK Jeges
medvék, Miskolc Steelleaders, 
Destination Drum Group, 
Nyugdíjas Klubok.

A legtöbb csoport már janu
ár elejétől készül az eseményre, 
gyakorolják a menettáncokat, 
és sokan idén saját készítésű 
álarcban fognak vonulni. A 

Miskolci Majorette 
Együttes két csoport
ja szombat délelőtt, 
a Martinkertvárosi 
nyugdíjas klub hétfői 
klubfoglalkozáson, a 
Kaffka Margit Álta
lános Iskola és Alap
fokú Művészeti Isko
la táncos növendékei 

pedig tanórák és délutáni fog
lalkozások keretében készítik 
álarcaikat. A látványos nyitó 
felvonulás mellett természe
tesen most is lesz jelmezver
seny, emellett a farsang idején 
számtalan kísérőprogrammal, 
népszerű fellépőkkel, gasztro
nómiai finomságokkal, vásári 
forgataggal várják az érdeklő
dőket.

Hamarosan jön a Becherovka 
Miskolci Farsang! 

EURÓPA ÉLVONALÁBAN A RÉGIÓ LEGNAGYOBB 
TÖRTÉNELMI JÁTÉKA

Idén is Európa legjobb, legszínvonalasabb fesztiváljai között szerepel a Diósgyőri várban és a Lo
vagi Tornák Terén megrendezett Középkori Forgatag, amely újabb két évre elnyerte a Minősített 
Európai Fesztivál címet. 

Diósgyőr színes, történelmi kavalkádja olyan rangos fesztiválok között kapott ezzel helyet, mint a 
Mesterségek Ünnepe, a Szegedi Szabadtéri Játékok vagy a Művészetek Völgye.

Az Európai Fesztivál Szövetségnek az a célja a rangsorolással, hogy a kiemelkedő rendezvények 
közül is a legkiemelkedőbbeket díjazza. A minősített európai fesztiválok részt vesznek a központi 
kommunikációban, az EFFE kiadványában pedig egy teljes fejeze
tet kapnak a fesztiváljuk bemutatására. A minősítési program po
zícionálni kívánja a fesztiválokat az európai kultúrában, kiemelve 
legfontosabb értékeiket és sajátosságaikat. Emellett segítségnyújtás, 
egyfajta előszűrés is mindez az európai fesztiválturizmus számára, 
amely alapján könnyebben választhatják majd ki úticéljaikat a po
tenciális fesztivállátogatók.  Az EFFE minősítésekre hazánkban a 
Magyar Fesztivál Szövetség tesz javaslatot a nemzetközi zsűrinek. 



Miskolcon tartotta nemrégi-
ben első vidéki, kihelyezett 
találkozóját a Civil Akadé-
mia a Tudomány és Techni-
ka Házában. 

Lengyel Attila, a Civil Ös�-
s�efogás Fórum (CÖF) Klub 
Miskolc elnöke, a� est há�i-
ga�dája kös�öntőjében el-
mondta, e�t a� alkalmat 
további három követi még – 
áprilisban, s�eptemberben és 
novemberben. Olyan témákat 
érintnek majd, mint a ga�da-
ság, a� Európai Parlament 
működése, a� egyhá�ak tár-
sadalmi s�erepvállalása, vala-
mint a� egés�ségügy.

A találko�ó egyik fő témája 
a� új tudományág, a� úgyne-
ve�ett civilitika elem�ése volt. 
Szabó Anett médias�akember, 
a CÖF-CÖKA rende�vényei-
nek egyik műsorve�etője fel-
ve�etőjében úgy fogalma�ott: 
sok a feladat és a mostani, tör-
ténelmi időkben nagy s�ükség 
van a civil s�ellemi honvédők-
re. Méltatta a� aktív miskolcia-
kat, s kiemelte: e� a� aktivitás 
a�ért is fontos, mert a� európai 

politikai elit a� identitásunkat 
adó �sidó-keres�tény kultúra 
megőr�ése helyett, a minden 
más vallást elítélő is�lám vallás 
képviselőit akarja betelepíteni 

Európába. – Ennek a politiká-
nak a feladását, csak egy na-
gyon erős és kemény európai 
s�intű civil öss�efogás kény-
s�erítheti ki – hango�tatta a 
televí�iós műsorve�ető, ho��á-
téve: a CÖF által ke�deménye-
�ett együttműködés mostanra 
európai s�inten is megvalósul-
ni láts�ik.

Csizmadia László, a 
CÖF-CÖKA elnöke kihang-

súlyo�ta: a civilitika mint tu-
dományág alapjainak lefekte-
tésénél a népfelség elve volt a 
kiindulópont. Ennek alapján 
minden jog forrása és letéte-
ményese a nép egés�e, amely 
kö�vetlenül vagy képviselői 
útján gyakorolja a� államha-
talommal kapcsolatos jogo-
kat. Úgy ére�ték, s�ükség len-
ne egy olyan tudományágra, 
amely konstruktív módon 
foglalko�ik a politikával, és 
nem a pártokra koncentrál. 
A civilitika arra ad válas�t, 
hogyan tudunk aktívan, civil 
polgárként beles�ólni a vá-
las�tásokat követően is a po-
litikai kérdésekbe, s a� emberi 
sorsokra koncentrál.

Egés� Európára ki s�eretnék 
terjes�teni a civilitika tudo-
mányát, áprilisban találko�óra 
várják a�okat a� európai pol-
gárokat, akik egyetértenek en-
nek alapvetéseivel, nem�etben 
és a �sidó-keres�tény érték-
rend továbbörökítésében gon-
dolkodnak. E�ek kö�ös célok 
lehetnek Európában.

Zétényi Zsolt ügyvéd arról 
s�ólt, hogy a magyar nem�et, 

történeti alkotmányából ere-
dően a nem�eti függetlensé-
get és önállóságot, valamint a 
népfelség elvét akarja megvé-
deni. E�ek adják a magyarság, 
de Kö�ép-Európa lényegét is, 
e�ek a�ok a� értékek, amelye-
ket Nyugat-Európában iga�á-
ból nem értenek. A magyar tör-
téneti alkotmány lehet a kulcsa 
annak, sikerül-e Európát vis�-
s�abillenteni eredeti értékeihe�. 
– Nem�eti öna�onosságunkat 
nemcsak a� ellenőri�etlen mig-
ráció, a� idegen tömegek beá-
ramlása fenyegeti, hanem a�ok 
a� ideológiák is, amelyek viss�a 
akarják s�orítani, el akarják je-
lentékteleníteni hagyományos 
értékeinket, a nem�etet, a csalá-
dot – fogalma�ott.

Ifj. Lomniczi Zoltán alkot-
mányjogás�, CÖF-s�óvivő 
s�erint a� álcivil s�erve�etek, 
a� NGO-k lejáratták a civil-
ség fogalmát. Bi�onyos kö-
rök megpróbálják a politi-
kát, a döntéseket, a pén�eket 
„kis�erve�ni” a legitim, meg-
válas�tott testületek ke�éből 
és átjáts�ani e�eknek a bi-
�onytalan, homályos hátterű 
 NGO-nak. – A� most a nagy 
mesterterv a� Európai Unió-
ban, hogy a bevándorlás-el-
lenes ors�ágoktól elves�ik a 
pén�eket és a nyílt társada-
lom barátainak, a� álcivilek-
nek adják. E� is a hatalom 
megs�er�ésének egyik mód-
ja – mutatott rá.  – Vannak 
tehát megválas�tott, valóban 

legitim ve�etők és vannak a 
spekulánsok, pén�csinálók, 
ga�dasági bűnö�ők, akik le-
válthatatlanok, de ugyanúgy 
befolyásolni akarják a min-
dennapjainkat – hangsúlyo�ta 
Ifj. Lomnic�i Zoltán.

A Civil Összefogás Fórum 
Klub Miskolc az Életfa Tár-
sadalom- és Környezetkultú-
ra Alapítvánnyal, az Életmű-
társ Művészeti és Civilitikai 
Egyesülettel, az Éltető Lélek 
Alapítvánnyal, a Versbarátok 
Körével, valamint az 1956-os 
Vitézi Lovagrend Baráti Tár-
sasággal közösen tartotta meg 
a Civil Akadémiát. A talál-
kozón közreműködött Hor-
tai Rita előadó, a Versbarátok 
Körétől.
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„Nagy szükség van a civil szellemi honvédőkre”
Miskolcon tartotta első kihelyezett találkozóját a Civil Akadémia

Tényleg kíváncsi vagyok, 
meddig húzza, nyújtja még az 
ellenzék ezt a stand-up ván-
dorcirkuszt a különféle közin-
tézmények előtt. Az esetek 
többségében maguk az érin-
tettek sem nagyon értik, mi-
ért akarja őket Varju László, 
Bangóné, Szél Bernadett meg 
a többi fura figura – kéret-
lenül – ekkora vehemenciá-
val megvédelmezni a túlóra-
törvény „átkos” hatásaitól… 
Amiket ugyan még senkinek 
nem volt alkalma megtapasz-
talni, de biztos azok lesznek, 
ha már egyszer a pitypangok 
azt mondják! (Az érintett in-
tézmények dolgozói szokták 
mondogatni, amikor éppen az 
ő környékükön bukkan fel a fe-
hér sapkás különítmény, hogy 
„jönnek már a pitypangok!”) 

Az MTVA-székházban (ahol 
valamiért a legjobban szeretnek 
héderezni) állítólag már külön 
szabályzat készült, mint a tűzvé-
delemnél, mi a teendő, ha ilyen-
olyan napszakokban, kóbor el-
lenzéki képviselők bukkannak 
fel valahol az épületben. (Külö-
nös ismertetőjegy: lyukas zok-
ni, szelfibot) Még véletlenül sem 
szabad ingerelni őket, s mindig 
készenlétben kell tartani egy kel-
lően kipárnázott ajtót arra az 
esetre, ha valamelyikük esetleg 
neki akarna rohanni. (Ahogy 
Kunhalmi Ágnes tette) Ugyan-
csak biztosítani kell a megfelelő-
en pormentesített talajt, ha Ban-

gónééknak újólag kedvük támad 
leheveredni a földre (a „k.va ütős 
kép” kedvéért). S persze termé-
szetesen ott kell lennie egy ipari 
hegymászónak is – a megfelelő 
mentőkötelekkel – arra az eset-
re ha Hadházy képviselő, vagy 
valamelyik társa ismét a Mount 
Everest csúcsának nézné a féle-
meleti lépcsőkorlátot, és nekiállna 
utcai cipőben megmászni.

Tényleg úgy elvoltak ott, 
mint a befőtt, szórakoztatták 
magukat – én már csak azt 
vártam, mikor zendít rá az 
egyesült ellenzéki asszonykó-
rus a lakodalmasra, hogy azt 
mondja: „Ha nem tetszik a 
gazdának, hogy mi itten mula-
tunk, vigye el a házát innen, de 
mi itten maradunk!’

Attól, hogy sokunkat anno 
dramaturgiailag kifejezet-
ten szórakoztatták az MT-
VA-székházban lejátszódó, 
groteszk jelenetsorok (Bősz 
Anett sem volt megvetendő 
látvány, feszes farmerban a föl-
dön), igazából végtelenül mél-
tatlan és suttyó volt az egész. 
Másod- és harmadvonalbeli, 
tehetségtelen politikusok pró-
báltak feltűnni, balhét csinálni, 
áldozatoknak feltüntetni ma-
gukat. Kifejezetten jóleső érzés 
volt látni, hogy a régi ellenzé-
ki élvonal – például egy Hiller 
István – még azt is méltóságán 
alulinak tartotta, hogy egyál-
talán a környéken legyen, mi-
kor ezek a „performanszok” 

zajlottak. S én azt látom, hogy 
igazából Gyurcsány Ferenc-
nek, az ellenzék egyetlen nagy 
formátumú vezetőjének is vég-
telenül kellemetlen ez az egész 
bolhacirkusz. Jelen helyzetben 
el kell fogadnia, mint ahogy 
csapatot építeni is csak olya-
nokból tud, akik épp a rendel-
kezésére állnak – de volt mi-

niszterelnökként ő is pontosan 
tudja, hogy ez nem politizálás, 
és igazából nem vezet sehová. 

Azt is sokan kérdezik, hogy 
például Szél Bernadettet és Had-
házy Ákost - a két fő bajkeverőt, 
akik társaikkal, képviselői iga-
zolványukat lobogtatva szoktak 
bejárkálni a televízió közintéz-
ményébe – tulajdonképpen ki a 
nyavalya választotta meg és kiket 
képviselnek? Az LMP listájáról 
jutottak mandátumhoz, onnan 
viszont azóta már rég kiléptek, 
(vagy kirúgták őket). Ha lenne 
bennük minimális becsület, visz-
szaadnák a pártnak a mandátu-
mot, amelyiktől kapták. Ezt nem 
a jog diktálja, hanem az igaz-
ságérzet. (Mondjuk annyi bizo-
nyos, hogy Hadházy Ákos akkor 
sem hozhatna többet a kormá-
nyoldalnak, ha fizetést kapna a 
Fidesztől. Komolyan mondom, 
már hiányzik, ha pár napig nem 
látom idétlenkedni valahol.)

Mikor legutóbb megint a 
tévé környékén kolbászoltak, 
Szél Bernadett kendőzetlenül 
elmondta az ATV Egyenes be-
széd című műsorában, mire ké-
pezték ki: „Zavarni fogjuk őket, 
szituációkat alakítunk ki, amik-
re reagálniuk kell” (Mármint a 
televízió dolgozóinak) Hát igen: 
zavarták őket, szituációkat ala-

kítottak ki, amire a tévé dolgozói 
reagáltak. (Akkor jött a sápíto-
zás, hogy „Jaj Istenem Ákos!”)

Láttam az akkori felmérése-
ket, most hagyjuk a pártpoliti-
kát: a közvélemény kutatások 
szerint a nem elkötelezett párt-
választók és a bizonytalanok 70 
százalékának is a kifejezett tet-
szésével találkozott, amikor az 
őrök végre véget vetettek a min-
denki számára méltatlan színjá-
téknak, a durcás földön fetren-
gésnek, és kiakolbolították Szél 
asszonyságékat a székházból. 

S ha már itt tartunk: „Álta-
lános sztrájk”-ról, meg „Álljon 
meg az ország”-ról sem nagyon 
kellene hülyeségeket beszélni, 
előzetes hatástanulmányok nél-
kül, mert mindenki tudja, hogy 
ilyenek az életben nem lesznek. S 
minden ilyen felelőtlen nagyot-
mondás tovább rombolja az el-
lenzék amúgy sem valami izmos 
erkölcsi tőkéjét. 

Ők viszont legalább rendület-
lenül hisznek magukban, és ez a 
lényeg. Remekül elszórakoztat-
ták például egymást Budapesten 
a baloldali előválasztással, (rész-
vételi arány 2 (kettő) százalék, 
leadott érvényes szavazatok szá-
ma 34 133). Ez nagyjából a fővá-
rosi balliberális párttagság lehet, 
plusz esetleg néhány családtag. 
A szocialisták jelöltje, Horváth 
Csaba 6535 szavazatot kapott, a 
párbeszédes Karácsony Gergely 
pedig 27 598-at. A balliberálisok 
természetesen egyből hatalmas 
győzelmet kezdtek ünnepelni 
(mondjuk ezt még nekik is ne-
héz lett volna elbukni, mivel csak 
két balliberális jelölt közül lehe-
tett választani) - valamint azt 
mondták, hogy a két balliberális 
jelölt harcában a Fidesz veszített 
(???) - ahol én a magam részéről 
már végképp elveszítettem a fo-
nalat. Mint ahogy ott is, amikor 
gyakorlatilag visszalépésre szólí-
tották fel a legutóbb 290 ezer 676 
szavazattal megválasztott Tar-
lós Istvánt, Karácsony pedig egy 
nyilatkozatában már száznapos 
programot is hirdetett, főpolgár-
mestersége (???) idejére.

Nagyon király. S az a legér-
dekesebb az egészben, hogy ez 
a szomorú arcú óriáscsecse-
mő tényleg elhiszi, hogy ő Bu-
dapest főpolgármestere lesz. 
(Láttam a tekintetét, amikor 
nyilatkozott a tévében.) Em-
lékezhetünk Karácsony Ger-
gely 2018. április 8-án, a vá-

lasztás napján ugyanilyen 
eltökélten szólította fel Áder 
János köztársasági elnököt, ne-
hogy Orbán Viktort merészelje 
megbízni kormányalakítással 
– mivel akkor meg abban volt 
biztos, hogy ő lesz Magyaror-
szág miniszterelnöke. (???)

Az a helyzet, hogy ezek a po-
litikusok kizárólag csak a saját 
szubkultúrájukban léteznek, 
ahol természetesen mindenki 
ellenzéki, mindenki forradalmi 
hangulatban van és minden-
ki változást akar. Így aztán a 
sajátjaik között irgalmatlanul 
nagy sztárnak érzik magukat, 
a valósághoz viszont most sincs 
több közük, mint régen, s most 
sem akarják megérteni, hogy 
a saját szervezett tagságukon, 
szimpatizánsaikon kívül, iga-
zából senkit nem érdekel, miket 
magyaráznak a „rabszolgatör-
vényről”, meg a többi, mérsékel-
ten innovatív rögeszméjükről. 
Azt pedig esetenként az ország 
nem nagyon érti, miért kellene 
neki „megállnia” pár szerencsét-
len, hoppon maradt karrierista 
feltűnési viszketegsége miatt. 

Bírtam, amikor az elsöprő, 
kétszázalékos érdeklődés mellett 
lezajlott, s (nagy meglepetésre) 
balliberális győzelemmel zárult 
balliberális előválasztást követő-
en, az egyik kőkemény ellenzéki 
portálocska feltette a kőkemény 
kérdést: „Mit lép erre a Fidesz?”

Röhög. 
SZEPESI SÁNDOR

Performansz

A szerkesztőtől



Bodó Sándor foglalkoztatás-
politikáért és vállalati kap-
csolatokért felelős államtitkár 
tartott sajtótájékoztatót hét-
főn Miskolcon, a kormányhi-
vatalban. A találkozó témája 
az álláskeresők és közfoglal-
koztatottak elhelyezkedését 
célzó új program volt, mely-
nek B.-A.-Z. megye is színtere, 
országosan harmadikként.

Bodó Sándor elmondta, a 
program egy új módszertant 
jelent, melynek az a lényege, 
hogy a munkaadók és a mun-
kavállalók elképzelései köze-
ledjenek egymáshoz. – A mun-
kaadók igényeit felmérjük, a 
munkavállalók lehetőségeit 
tolmácsoljuk, így minden esély 
megvan arra, hogy egymásra 
találjanak. Ezt a programot két 
megyében, Hajdú-Biharban 
és Szabolcs-Szatmár-Bereg-
ben már működtetjük, most 
harmadik állomásként Bor-
sod-Abaúj-Zemplén követ-
kezik. Ez természetesen új el-
gondolást, új munkamódszert 
igényel a munkatársaink részé-
ről. Ehhez kérjük partnerek-

nek a munkaadókat és a mun-
kavállalókat is – hangsúlyozta.

Az államtitkár kiemelte, kol-
légái személyesen veszik fel a 
kapcsolatot a leendő munka-
vállalókkal, hogy megtudják, 
milyen elképzeléseik vannak, 
így a cégeknek már egy „szű-
rőn” keresztül tudják kiközve-
títeni azokat, akik közül adott 
esetben választhatnak.

Demeter Ervin kormány-
megbízott szerint az új mód-
szer új szemlélettel is jár. – Et-
től elsősorban azt várjuk, hogy 
csökkenjen az az időszak, 
amely alatt a nagyvállalatok 
munkaerőt keresnek. – Így tel-
jesebben tudják kihasználni 
a kapacitásukat, másrészt egy 

pontosabb munkaerő-közvetí-
tés révén, mi is hatékonyabban 
tudunk dolgozni – hangoztat-
ta Demeter Ervin, aki szerint 
más céljuk is van a program-
mal. Egyre jobban megismerik 
azokat a szakmákat, amelyek-
re a legnagyobb igény van a 
munkaadóknál, és ehhez tud-
ják igazítani a kormányhivatal 
keretében zajló képzéseket. 

A kormánymegbízott ki-
emelte, mindezektől együttesen 
várják, hogy továbbra is fenn 
tudjon maradni a megyében a 
gazdaságnak és a foglalkozta-
tásnak az a növekedési üteme, 
ami eddig tapasztalható volt. 

Kiss János alpolgármester be-
szédében örömét fejezte ki, hogy 

az országban Borsod a harma-
dik megye, ahol elindítják az új 
módszert. – A munkaerőpiac 
helyzete a városban is nagyon 
sokat javult 2010 óta. Akkor 
még tizenkétezer álláskereső 
volt Miskolcon, ma négyezer 
körül van álláskeresők száma. 
Így egyre kevesebb a kiközve-
títhető munkaerő is, a vállalatok 
igényei viszont egyre markán-
sabbak. Ezért egy gondosabb, 
nagyobb odafigyelést igénylő, 
innovatív program mellett el le-
het végezni egy finomhangolá-
si folyamatot. Ez lehetővé teszi, 
hogy fel tudják térképezni az 
eddig meg nem talált kapcsola-
tokat és utakat a vállalatok és a 
munkaerő között. Február közepéig mindenki 

megkapja a tavalyi jövedelme 
és esetleges önkéntes pénztári, 
nyugdíj-előtakarékossági vagy 
nyugdíjbiztosítási befizetései 
után a munkáltatói, kifizetői és 
pénztári igazolásokat. Akinek 
van ügyfélkapuja, az automa-
tikusan elkészített adóbevallá-
si tervezetet 2019. március 15-
től elérheti a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal honlapján, vagy 
a kormányzati portálon. Aki 
nem szeretne ügyfélkaput nyit-
ni, az 2019. március 18-áig idén 
is kérheti a tervezet postázását 

SMS-ben a +36 30 344 4304-es 
telefonszámon (SZJA{szóköz}
adóazonosítójel{szóköz}ééé-
éhhnn). A NAV honlapján el-
érhető űrlapon (www.nav.gov.
hu/eszja/eszja), vagy forma-
nyomtatványon (BEVTERVK). 
Levélben, kötetlen formában 
(adóazonosító jel és születési 
dátum megadásával). Telefo-
non (NAV Infóvonal: 1819 és 
ÜCC: +36-80-20-21-22), vala-
mint személyesen a NAV ügy-
félszolgálatain. A tervezeteket a 
NAV 2019. április 30-áig küldi 
el az igénylőknek. 

Tervezz, irányítsd te az éle-
ted! – ezzel a címmel tartot-
tak fórumot kedden, a Mis-
kolci Egyetem Fintelligence 
központjában középiskolá-
sok számára. 

A diákfórumot Pfliegler Péter 
alpolgármester nyitotta meg. – 
Úgy gondolom, a mai világban 
szinte kötelező, hogy a felnőttek 
az élet minden területén meg-
próbálják úgy oktatni a gyerme-
keiket, hogy azok meg tudjanak 
felelni a kor kihívásainak. Jó pél-
dák erre a banktechnikai és ál-
talában a financiális kérdések is. 
Gyakran hallhatunk ezzel kap-
csolatban olyan szavakat a rádió-
ban, tévében, amelyeket hirtelen 
nem is mindig értünk - krip-
todeviza, paypass, stb. Ezeket is 
meg kell ismertetni a fiatalokkal, 
hiszen ma már a mindennapok 
részei – mondta az alpolgármes-
ter, aki szerint valahol a települé-
sek költségvetése is hasonló, mint 
például egy családé. – Miskolc 
vezetése is financiális tudatosság-
gal dolgozik. A helyi adóbevéte-
lek másfélszeresére emelkedtek 
az utóbbi években, a befektető-
barát politikának köszönhetően 
egyre új befektetők érkeznek. A 
turizmus fejlődésének köszön-
hetően, az idegenforgalmi adó is 

sokszorosára nőtt Miskolcon – 
hangsúlyozta. 

Szilágyi Roland oktatási dé-
kánhelyettes örömét fejezte ki, 
hogy a rendezvényt a Miskol-
ci Egyetemen tartják. - Mint-
egy tíz évvel ezelőtt az egyik 
kollégámmal arról beszélget-
tünk egy hasonló konferencia 
szünetében, milyen kevesek-
ben van meg az igazi pénz-
ügyi tudatosság. Ő azt állította, 
az embereknek mindössze tíz 
százaléka rendelkezik ezzel a 
képességgel, legtöbben azt sem 
tudják megkülönböztetni, mi a 
bevétel és mi a kiadás. Akkor 
azt gondoltam, ezt fejleszteni 
kell, megfelelő tájékoztatásra 
van szükség ezen a területen 
– mondta el a dékánhelyettes, 
azt kívánva a diákoknak: ve-
gyék sok hasznát az előadá-

soknak, lássanak bele minél 
jobban a pénzügyek világába.

Gáspár András, a fóru-
mot szervező Privátbankár.
hu főszerkesztője arról szólt, 
hogy Miskolccal együtt  négy 
helyszínen szerveztek ilyen 
előadást az országban. – Az 
emberek keveset beszélnek a 
vállalkozások buktatóiról és 
azokról a potenciális kudar-
cokról, amelyek megfelelő ke-
zelése elengedhetetlen a siker-
hez. A fórumon sikeres helyi 
vállalkozók, startupperek nyi-
latkoznak arról, hogyan vágtak 
bele álmaik megvalósításába és 
milyen kihívásokkal találkoz-
nak a mindennapokban. Szóba 
kerülnek a jövő pénzügyei, az 
is, például hogy milyen lesz a 
jövő bankfiókja, illetve hogyan 
fizetünk majd - tette hozzá.

Megújul a József Attila 
Könyvtár is

Március végéig megújul a 
Szentpéteri kapui József Attila 
Könyvtár belső tere. A munka 
ideje alatt a könyvtár továbbra 
is várja olvasóit és a klubok is 
folyamatosan működnek. Két 
éve már teljesen felújították a 
könyvtár elektromos rendsze-
rét, azt a beruházást Miskolc 
városa finanszírozta. Most a 
Nemzeti Kulturális Alap pá-
lyázatán nyert 3,5 millió forin-
tot a II. Rákóczi Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár – ebből és 
intézményi forrásból újulnak 
meg a József Attila fiókkönyv-
tár földszinti terei: a fogadótér, 
a gyermek- és a felnőtt részleg, 
valamint a kiszolgálóhelyisé-
gek. A munka a gyermekrész-
legben ezen a héten elkez-
dődött, valószínűleg február 
végére éri el a felnőtt-olvasót. 
Mindeközben a könyvtár a 
szokásos módon, hétköznapo-
kon 10–18 óra között várja ol-
vasóit, és a klubfoglalkozásokat 
is megtartják. A munka előre-

haladtával azonban egyre több 
könyv kerül majd dobozba – 
mintegy 30 ezer kötetet kell 
megmozgatni! –, így gyakrab-
ban előfordulhat, hogy a város 
másik könyvtárából kell majd 
átkérni a keresett könyvet.

Új vezető a NAV megyei 
adó- és vámigazgatósá-
gának élén

2019. február 1-től Kovács-
né Fecz Csilla lett a NAV Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Adó- és Vámigazgatóságának 
vezetője.

Kiállítások a Rákó-
czi-házban

Február 21-én, 17 órától 
tartják Bánki Ákos festőmű-
vész „Lélekvirágok” című ki-
állításának megnyitóját a 
Miskolci Galéria – Rákó-
czi-házban. Ugyanitt Kondor 
Béla monotípiáiból nyílik tár-
lat, február 28-án, 17 órától.  A 
miskolci Kondor-tárlatok so-
rába illeszkedő kiállítás a mű-
vész monotípiáiból, festészeti 
és grafikai tevékenységének 
határán elhelyezhető műalko-
tásaiból tár a közönség elé egy 
közel 50 darabos válogatást.

Claxoton Quartett – Belvá-
rosi Zenei Esték 

Február 20-án este, 18 órától 
tartják a Belvárosi Zenei Esték 

következő koncertjét, a Zene-
palotában. Előadók: Czakó Pé-
ter (klarinét, szaxofon), Czímer 
Sándor (klarinét), Bárány Zol-
tán (klarinét, szaxofon), Meny-
hárt Ferenc (basszusklarinét).  

Prevenciós tárlattal az 
emlődaganat ellen

Prevenciós fotókiállítás 
nyílt hétfőn a Szinvapark-
ban, a rákellenes világnap 
alkalmából. A fotósorozat-
ból készült plakátokon da-

ganatos megbetegedésen át-
esett hölgyek a Nyitott Ajtó 
Baptista Iskola diákjaival 
karöltve hívják fel a figyel-
met a mellrák veszélyeire és 
a vizsgálatok fontosságára. 
A Nyitott Ajtó Baptista Isko-
la Mentor Középiskolájának 
Egészségügyi Szakgimnáziu-
ma „NemMellesleg” címmel 
szervezte meg az eseményt. 
A fotókiállítás a Szinvapark 
bevásárlóközpont, 1. emele-
tén lévő könyváruház előtti 
területen tekinthető meg, a 
következő két hétben.

Barta Gábor önkormányzati képviselő fogadóórát 
tart 2019. február 15-én 16:00-17:30 óra között, a Gár-
donyi Géza Művelődési Házban (Sütő János u.42.)

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

„Itt a farsang, áll a bál, beöltözik a vásár’
A Miskolci Termelői Nap 

február 17-én farsangi han-
gulattal várja a kilátogató-
kat, ahol a megszokott ter-
melői portékákon kívül 
zenével, kézműves foglalko-
zással és farsangi finomsá-
gokkal is találkozhatnak. 

Az év második termelői 
napja  vidám hangulatú, színes 
és finomságokkal teli rendez-
vény lesz. Ha valaki nem talál-
ná kedvenc termelőjét, az ne 
csüggedjen, hiszen lehet, hogy 
csak álarc mögé bújt. Ezen a 
napon ugyanis nem csupán a 
programok tekintetében, ha-
nem az árusok körében is far-
sangi hangulat várható.

A karneváli atmoszférát az 
Agyagbanda zenekar bizto-
sítja majd 11 órától, akik vi-
dám hangulatú zenéjükkel 
akár a tánchoz is meghoz-
hatják a kilátogatók kedvét. 

Egész délelőtt lehetőségük 
lesz a gyermekeknek farsangi 
álarcok készítésére. Ebben, az 
Esély és Részvétel Közhasznú 
Egyesület lesz a segítségükre, 
akikkel színes kiegészítőket 
és vidám farsangi kellékeket 
is készíthetnek saját kezűleg. 
A jól megszokott biotermé-
keken, kézműves portékákon 
kívül lesznek farsangi fán-
kok, sütemények, cukorkák 
és díszek.  Minden érdeklő-
dőt szeretettel várnak, akár 
farsangi jelmezben is!

Összehangolják a munkaadók igényeit a munkavállalók lehetőségeivel

Új módszerrel találnak munkaerőt  
a cégeknek
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Tervezz, irányítsd te az életed! 

A Miskolc Televízió Hí-
vőSzó című műsorában feb-
ruár 10-én, 17 órai kezdet-
tel a szirmai görögkatolikus 
templomból közvetítenek 
Szent Liturgiát, felvételről. A 
Szent Liturgiát végzi: Stefán 
Zoltán parókus.

Február 11-én lesz a be-
tegek világnapja, a lourdes-i 
jelenés évfordulóján, min-

den katolikus templomban 
az esti szentmiséken. A bete-
gek kenetét felvehetik azok, 
akik betegek, vagy akik be-
töltötték a 60. életévüket. En-
nek előfeltétele a szentgyónás 
és szentáldozás. A minorita 
templomban 9-én és 10-én, 
az esti szentmiséken felkészí-
tő elmélkedések lesznek a be-
tegek kenetének felvételére.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

MISKOLCI TERMELŐI NAP

ÉRKEZNEK AZ IGAZOLÁSOK

Hírek rövidenPénzügyi tudatosság, már a kamaszkortól



Különleges programokkal, 
nyílt nappal és meghosszab-
bított nyitva tartással várta 
az érdeklődőket pénteken, a 
civilek napján a Megyei Civil 
Információs Centrum.

A civilek napját minden év 
február 1-jén ünneplik. Ezen a 
napon a polgárok önszervező-
dése, valamint a civil szerve-
zetek, emberek és közösségek 
érdekében végzett szolgálata 
előtt tisztelgünk. Miskolcon a 
„Gittegylettől a Főnix rendjé-
ig” címmel kínált programo-
kat a Miniszterelnökség Civil 
és Társadalmi Kapcsolatokért 
Felelős Helyettes Államtit-
kársága, valamint az Esély és 
Részvétel Közhasznú Egye-
sület – Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Civil Információs 
Centrum.

Palik Zoltán, az Esély és 
Részvétel Közhasznú Egyesü-
let szakmai vezetője érdeklő-
désünkre elmondta:  a civilek 
napja egyfajta figyelemfelkel-
tő nap is. – Kell egy olyan nap, 
amely tudatosíthatja az em-
berekben, milyen gyakran ta-
lálkozhatnak a civil egyesüle-
tek, alapítványok munkájával 
akár iskolai kirándulásoknál, 
rendezvényeknél, vagy éppen 
egészségügyi ellátásoknál – 
hangsúlyozta.

Ezúttal a fiatalok bevoná-
sa kapott nagyobb hangsúlyt, 
ezért viseli a rendezvény a „Git-
tegylettől a Főnix rendjéig” cí-
met. – Miskolcon jó helyzetben 
vagyunk, nem ez az egyetlen 
ünnepe a civileknek. Úgy te-
kintünk a mai napra, mint egy 
programsorozat kezdetére. Bí-
zunk benne, hogy ha ezek az 

események összekapcsolódnak, 
erősödni, javulni tud a közbiza-
lom is a civilek iránt – hangoz-
tatta Palik Zoltán.

A nyílt napon a Civil Infor-
mációs Centrum meghosszabbí-
tott nyitvatartással várta mind-
azokat, akik be szerettek volna 
tekinteni a munkájukba. Déle-
lőtt a Bláthy Ottó Villamos ipari 

Szakgimnázium végzős tanulói 
látogattak el a centrumba, ahol 
a Szociopoly elnevezésű társas-
játékkal játszottak. A sajátos 
gazdálkodj okosan játékot ki-
mondottan a szegények körül-
ményeire szabták: a játékosok-
nak támogatásokból, alkalmi 
munkából, közmunkából, szű-
kös jövedelmekből, esetleg a kis-
bolt és az uzsorás hiteléből kellett 
egy hónapig „gazdálkodniuk”.

Napközben ajándéktárgyak-
kal és szórólapokkal is várták 
az érdeklődőket. Délután újra a 
középiskolásoké volt a főszerep: 
a „Gittegylettől a Főnix rendjé-
ig” elnevezésű kvízjáték a nép-
szerű quiznight / kocsmakvíz 
mintájára épült fel. A résztvevő 
diákok egyszerre juthattak él-
ményhez és a civil szervezetek 
szerepéről szóló információhoz. 
A játék nyertesei jutalomban ré-
szesültek.

Közélet Miskolci Napló6
Miskolcon is megünnepelték a civilek napját

A „GITTEGYLETTŐL A FŐNIX 
RENDJÉIG”

A 2019. 01. 14-től Stratégiai telephelyfeljesztési projektet megvalósító
TS HUNGARIA Kft. felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

SZEMCSESZÓRÓ
FELADATOK:

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

ELVÁRÁSOK:
• minimum 1-3 év szakmai tapasztalat
• alapfokú/középfokú végzettség
• önálló, precíz, megbízható munkavégzés
• Három műszakos munkarend vállalása
• kiemelkedő monotonitástűrő képesség
• együttműködő készség
• kellő felelősségtudat

ELŐNYT JELENT:
• új típusú targoncavezetői jogosítvány és targoncavezetői tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:
• stabil háttér egy nemzetközileg elismert cégnél
• szakmai fejlődési lehetőség
• határozatlan idejű munkaszerződés
• versenyképes juttatási csomag alapbérrel, plusz bónusszal
• étkezési hozzájárulás
• vidéki munkavállalóinknak bejárási támogatás

Ha a feladat felkeltette érdeklődését, várjuk fényképpel ellátott,  
szakmai önéletrajzát az alábbi postai vagy elektronikus címre:

TS Hungaria Kft.
Ein Unternehmen der ÖBB

Személy- és munkaügy
3527 Miskolc, Kandó K. tér 1.

E-Mail: karrier@tshungaria.hu

Hirdetés

Március 23-án, szombaton 
ismét a Görömbölyi Műve-
lődési Ház ad otthont a IV. 
Hangok Varázsa Tehetség-
kutató Versenynek, ahol 
Miskolc és Borsod-Aba-
új-Zemplén megye legki-
válóbb tehetségeit keresik.

Ebben az esztendőben 
énekesek és hangszeres ze-
nészek, illetve csoportok 
jelentkezését is várják mu-
sical, pop-rock és komoly-
zene kategóriában.

A legjobbak kiválasztá-
sában neves szakmai zsűri 
vesz részt: Szulák Andrea 
énekesnő, előadóművész, 
Vágó Zsuzsi musicalénekes, 
a Budapesti Operettszínház 
művésze, Kamarás Máté 
énekes, előadóművész – aki 
egyben a Musical és Miskolc 
Gálaest fővédnöke –, Vas-
tag Tamás énekes, zenész, 
a Győri Nemzeti Színház 
művésze és Cselepák Balázs 
énekes, a Győri Nemzeti 
Színház művésze és az ala-
pítvány szakmai vezetője.

A verseny támogatóinak 
jóvoltából számtalan érté-
kes díj és szakmai lehető-
ség vár az ifjú tehetségekre, 

többek között fellépési lehe-
tőség a Musical és Miskolc 
2019 gálán, a II. Hangva-
rázs-táborban való részvé-
tel, értékes tárgyjutalmak, 
belépőjegyek, üdülési lehe-
tőség.

Nevezési határidő: márci-
us 14., csütörtök. Jelentkez-
ni nevezési lapon lehet, amit 
a szervezők kitöltés után 
kérnek aláírva, beszken-
nelve a hangvarazs2016@
gmail.com e-mail címre el-
küldeni. A jelentkezési lap 
letölthető a https://www.fa-
cebook.com/musicalesmis-
kolc/ oldalról, bővebb felvi-
lágosítás a 70/674-05-29-es 
számon kérhető.

Hangok Varázsa

Szécsényi Marianna önkormányzati képvise-
lő fogadóórát tart 2019. február 12-én (kedden) 
16:00-17:30 óra között Martin-kertvárosban, a 
Kisfaludy u. 39. sz. alatt.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
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MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK

Cím Megnevezés Alapterület 
(m2)

Szobák  
száma Komfortfokozat

Minimálisan
ajánlható

bruttó ár (Ft)

Bánatpénz
(Ft)

Csabai kapu 13. 1/5. lakás 47 1 komfortos 7 000 000 350 000

Csabai kapu 59. alagsor 5. lakás 39 1 komfortos 6 500 000 325 000

Éder György utca 2. 1/1. lakás 56 1,5 komfortos 8 400 000 420 000

Görgey Artúr utca 42. B lh. fszt. 1. lakás 58 1 komfortos 10 200 000 510 000

Jánosi Ferenc utca 4. 1/2. lakás 42 1,5 komfortos 7 000 000 350 000

Kuruc utca 3. 7/2. lakás 35 1,5 összkomfortos 6 900 000 345 000

Rákóczi Ferenc utca 3. pinceszint lakás 28 1 komfort nélküli 1 300 000 65 000

Szentgyörgy út 38. fszt. 3. lakás 55 2 összkomfortos 9 000 000 450 000

Szentgyörgy út 61. 10/3. lakás 55 2 összkomfortos 9 200 000 460 000

Szentgyörgy út 65. 7/3. lakás 73 3 összkomfortos 9 400 000 470 000

Bővebb tájékoztatás:
Miskolc Holding Zrt. Ügyfélszolgálat Miskolc, Széchenyi u. 60.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8-12 és 12.30-15.30, szerda: 8-12 és 12.30-17.30, péntek: 8-12 óra között

Tel.: 70/506-0611; 70/506-0610
e-mail cím: lakashasznositas@miskolcholding.hu

honlap: www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu

A Miskolc Holding Zrt. Lakáshasznosítása kétfordulós versenyeztetési eljárás  
(nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti  

az alábbi miskolci ingatlanokat:

AZ ÍRÁSOS AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. 03. 08., PÉNTEK, 9.00

POROSZKAI ÉTTEREM-PIZZÉRIA
Miskolctól csak 16 kilométerre

Rendezvények lebonyolítása akár 100 fős különtermeinkben
www.poroszkai.hu

facebook: Poroszkai Étterem – Pizzéria
Gesztely, Petőfi utca 11. 

Tel.: (46) 450 061, (30) 945 1329

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

Akció érvényes: 2019. 02. 09-tól 2019. 02. 15-ig. 
Palette Creme color hajfesték   799 Ft
Dreft mosószer, 0,8 l, 486 Ft/l  389 Ft
Vanish folttisztító, 1 l  799 Ft
Taft hajlakk, 250 ml, 3116 Ft/l  779 Ft
Fresh folyékony szappan, pumpás, 500 ml, 518 Ft/l  259 Ft
Tiret lefolyótisztító gél, 1 l  759 Ft
Bonux mosógél, 2,275 l, 571 Ft/l  1299 Ft
Dove szappan, 100 g, 1990 Ft/kg  199 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
Coccolino textil öblítő, 1680 ml–1800 ml  1099 Ft 
Ultra Szavó penész lemosó, pumpás, 500 ml, 2098 Ft/l  1049 Ft
Ultra Daisy mosogatószer, új, 500 ml, 578 Ft/l  289 Ft

Apróhirdetés
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázs-
kapuk cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolástechni-
kával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyit-
va: h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to no zás, lambé riázás, filagóri-
ák, elő tetők, kerítések, kerti házak 
és egyéb famunkák készítése; Ve-
lux ablakok beépítése, cseréje; íves 
fedések és hajlatok készítése; te-
tők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-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. 



 A csaknem három és félezer 
néző előtt játszott mérkőzés 
jó iramban indult mind a két 
részről, aztán a félidő végére 
a Mezőkövesd fokozatosan 
mezőnyfölénybe került. 

Helyzeteik is nekik voltak, 
de gól nem esett ebben a fél
időben.  A második játékrész 
elején nagyon bekezdett a 
DVTK, Juhárnak sikerült el
baltáznia a mérkőzés legna
gyobb ziccerét is. Tiszta hely
zetben, pár méterre az ellenfél 
kapujától, fejesével telibe ta
lálta a mezőkövesdi kapust. 
A vendégek technikás táma

dásokat vezettek, mégis min
denkit meglepetésként ért, 
amikor az 52. percben veze
téshez jutottak. Cseri ívelt a 
védők mögé belépő  a tele
víziós felvétel szerint tisztán 
lesen álló  Vadnainak, aki az 
alapvonalról laposan középre 
tette a labdát, az érkező Mol
nár Gábor pedig a hálóba lőtt. 
A bíró megadta a találatot. A 
DVTK most már lépéskény
szerbe került, Fernando több
ször cserélt, a pályára küldte 
Tajthy Mátyást, Bacsa Patrikot 
és Vernes Richárdot is.

A Diósgyőr egyre jobban 
szorította befelé az ellenfelét, 

ahogy telt az idő. Az ellenfél 
kontrái továbbra is veszélyesek 
voltak, emellett egygólos elő
nyük tudatában a taktikai idő
húzás szinte minden elemét 
felvonultatták, amit a diós
győri közönség harsány fütty
szóval honorált. A bíró pedig 
hat perc hosszabbítással, amit 
a DVTK ki is használt. A 94. 

percben Juhar bal oldali be
adását előbb oldalra csúsztat
ták a védők, Shestakov sokadik 
beadását azonban már nem 
tudták blokkolni és a jó ütem
ben érkező Vernes a védők kö
zött, az ötösről a hálóba fejelt.  
(OTP Bank Liga 19. forduló: 
Diósgyőri VTK - Mezőkövesd 
Zsóry FC 1-1 (0-0))

Úszás
Sztankovics 

Anna, a Miskol
ci Sportiskola 
kétszeres olim
pikon, sokszoros 
magyar bajnok, 
országos csúcstartó úszója a 
február 810. közötti hétvé
gén kezdi meg a 2019es ver
senyszezont. A kiváló úszó 
edzőjével, Szollár Gergővel 
február 6án, szerdán reggel 
indult Franciaországba, ahol 
a Nizzában megrendezendő 

Meeting De NiceFFN Gol
den Tour elnevezésű erőpró
bán vesznek részt. A miskolci 
színeket képviselő sportolónő 
a pénteki rajtig több edzést is 
tartott a helyszínen, 50, 100, 
és 200 méter mellen, illetve 50 
méter gyorson áll a rajtkőre.

Női kosárlabda
Február 3án Kozár mis

leny ben lépett pályára az Alu
invent DVTK a bajnokság 16. 
fordulójában. A pirosfehérek 
érvényesítették a papírformát 

és magabiztos játékkal több, 
mint száz pontot dobva múl
ták felül a PINKKPécsi 424 
csapatát. (PINKK - Aluinvent 
DVTK 77-104)

Jégkorong 
Küzdelmes és izgalmas 

mérkőzésen egy pontot sike
rült itthon tartania a DVTK 
Jegesmedvéknek a listaveze
tő HKM Zvolen ellen, febru
ár 1jén este, a Tipsport Liga 
48.fordulójában. A találko
zó mindhárom játékrészé
ben egyegy gólt szereztek 
a csapatok, így a büntetőkre 
maradt a döntés. A ráveze
tések során csak Obdržálek 
talált a kapuba, amivel plusz 
egy ponthoz juttatta csapatát. 
(DVTK Jegesmedvék - HKM 
Zvolen 3-4 b.u.) Február 3án 
a HC Nové Zámky ellen lépett 

jégre a DVTK Jegesmedvék és 
mindhárom pontot elhozta 
közvetlen riválisa otthonából. 
A találkozó 18. másodperé
ben Kiss Dániel szerezte meg 
a vezető találatot, majd a ren
geteg helyzet ellenére az utol
só percig nem esett újabb gól. 
21 másodperccel a végső du
daszó előtt Loiseau talált az 
üresen maradt kapuba, majd 
Hruška megszerezte a szépí
tő találatot, de ez csak arra 
volt elegendő, hogy elrontsa 
a bravúrosan védő Vay Ádám 
shutoutját. (HC Nové Zámky - 
DVTK Jegesmedvék 1-2))

A VasasPlaket gárdájával csaptak össze múlt szombat este 
a PannErgy-Miskolc vízilabdásai. Sike József tanítványai-
nak az utolsó percben sikerült eldönteniük a találkozót, a 
borsodiak így végül itthon tartották a három pontot.

Sélley Rauscher Domonkos 
akciógóljával a vendég angyal
földiek szereztek vezetést, majd 
rövidesen fordított a Miskolc. A 
csapatok 87es hazai vezetés
nél fordulhattak rá a mindent 
eldöntő, negyedik menetre. Sél

ley emberelőnyben értékesített 
találatával rögtön az első tá
madás végén egalizált a Vasas, 
majd Bencz Rolf ötméteresével 
a vezetést is átvették a vendégek. 
Lőrincz Bálint kiegyenlített, ám 
Simon Henrik centergóljával 

újfent a Vasasnál volt az előny 
(910). A hajrát azonban a há
zigazdák bírták jobban  Nagy 
Ádám duplájával fordított és 
nyert a Miskolc (1110).  

E.ON Férfibajnokság, 
Alapszakasz, 11. forduló: 

PannErgyMiskolc–VasasP
laket 1110 (32, 53, 02, 33) 
Gólszerzők: Misics 3, Lőrincz 
2, Nagy Á. 2, Bowen 2, Bani
cevics, Stojanovics, ill. Bencz 
3, Sélley Rauscher 3, Simon 
H. 3, Halek
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Az OTP Bank Liga 19. fordulójában a Mezőkövesd csapatát fogadta a DVTK
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Hírek, eredmények
Az utolsó pillanatban mentett  
pontot a DVTK

Vízilabda – Nagy Ádám duplájával fordított 
és nyert a Miskolc



Erkel Ferenc művét 175 éve 
láthatta először a közön-
ség, idén a Miskolci Nem-
zeti Színház is műsorára 
tűzte az operát. Február 
1-jén a Nagyszínházban ke-
rült a nézők elé a történel-
mi zenedráma Szőcs Artur 
rendezésében.

A Hunyadiak korában ját-
szódó hazafias opera a fiatal 
Hunyadi László életét dol-
gozza fel. Egy szerelmi hár-
mas történetét követhetjük 
végig, ahol az egyik fél maga 
a király. És a király hatalma 
ellen még a szerelmesek sem 
bizonyulnak elég erősnek. Az 
abszolút hatalom birtokosa 
megtehet mindent, büntet-
lenül; és a király él is ezzel, 
mikor érdeke úgy kívánja, ha 
döntése kegyetlen is.

A Hunyadi László nemcsak 
a gyönyörű zene miatt külön-
leges, nagyon erős maga a tör-
ténet is. – Akármilyen korban 
éljünk, a néző mindig képes 
saját világát felfedezni benne, 
és azt gondolom, ez így lesz 
mindaddig, amíg ez a mű a 
színházak repertoárján ma-
rad – mondta el a rendező, 
Szőcs Artur. – Zenei világát 
tekintve Erkel a nyugat-euró-
pai mintához nyúlt, ebbe szövi 
bele a magyar dallamkincset. 

A mi előadásunk díszletében 
és jelmezeiben is igyekeztünk 
ezt visszaadni. A díszletterve-
ző, Slárku Anett a párizsi Sor-
bonne-on is tanult, így a lát-
ványban is érezhető a nyugati 
operajátszás hatása, az általa 
szerzett tapasztalatok. A jel-
mezek jelzik a korszakot, de 
éreztetik, hogy az ármányko-
dás, csalás sem korhoz, sem 
helyhez nem kötött. Nekünk 
az a célunk, hogy azoknak a 
nézőknek, akiknek már van 

emlékük a Hunyadi Lászlóval 
kapcsolatban, valami új és erő-
sebb élményt nyújtsunk. Akik 
pedig még nem látták ezt az 
operát, úgy távozzanak, hogy 
a későbbiekben ezt az előadást 
nehéz legyen majd felülmúl-
nia más produkcióknak – tette 
hozzá a rendező.

– Rendezőként egy prózai 
előadásban nagyobb a sza-
badságom, sokat változhat a 
próbafolyamat során a szö-
veg, kereshetünk új irányokat, 

improvizálhatunk. Egy opera 
esetében viszont ezt nem en-
gedhetem meg magamnak, 
hiszen rengeteg ember közös 
munkája egy ilyen nagyszabá-
sú előadás – mesélte a próba-
folyamat kapcsán Szőcs Artur. 
– Az alkotótársakkal együtt 
megálmodtunk valamit, ami-
hez tartani kell magam és 
rettenetesen fel kell készül-
ni. Minden szerepet végigját-
szom magamban, miközben 
nézem a próbákat, és minden 
energiámmal azon vagyok, 
hogy az összes színész és éne-
kes érezze, a lehető legjobbat 
érhetjük el együtt. A Hunya-
di László operának rengeteg 
változata van, éppen ezért 
minden színpadra állítás al-
kalmával új megfogalmazást 
nyer a darab. Az ármányko-
dás kulcsfontosságú ebben 
az operában, ami megjele-
nik a zenében is, tudtuk meg 
Cser Ádám zenei vezetőtől. – 
Rendkívül drámai és gyorsan 
pergő események sora Erkel 
műve. Jelen előadásban a leg-
fontosabb szempont ez a faj-
ta drámaiság. Nem a poézis, 
ami a hosszan kifejtős verzi-
ókban hallható és látható, ha-
nem hogy a hallgatóság hirte-
len és nagy erővel találkozzon 
ezzel a darabbal és a témájá-
val. Az alapkarakterek nagyon 
erősen kitartanak a jóság, be-
csület, hazaszeretet értékei 
mellett. (Fotó: Gálos Mihály 
Samu)

Miskolcról született kortárs 
színdarabot mutatott be a 
Miskolci Nemzeti Színház 
február 2-án. Mikó Csaba 
drámaíró hónapokig gyűj-
tötte a miskolci történeteket, 
motívumokat, majd ezek-
ből kiindulva szőtte meg az 
Agave kitalált cselekményét. 
Mítosz és történelem, múlt 
és jelen elevenedik meg a Já-
tékszínben Béres Attila ren-
dezésében.

Egyedi vállalkozás a Miskol-
ci Nemzeti Színház életében az 
Agave bemutatója. A rendező, 
Béres Attila elmondta, felkér-
tek egy fiatal magyar drámaírót, 
Mikó Csabát, hogy konkrétan 
Miskolcnak, Miskolcról írjon egy 
új darabot. Egy történetet, amit 
a város múltja-jelene inspirál és 
ő ezt meg is írta – nem miskol-
ciként, hosszas kutatómunka 
nyomán, a kívülálló empatikus 
hozzáállásával és lényeglátásá-
val. – A darabból készült előadás 
a sok-sok ismerős motívum és 
utalás mellett, azt hiszem meg 
tud fogalmazni egy általános és 
mélyről jövő igazságot a túlélni 
vágyásról és a túlélni tudásról, 
ami ezt a várost jellemzi. A tör-
ténet egyik szála mesei-mitikus, 
ettől könnyed és humoros a ke-

ret, a másik szála pedig egy csa-
ládtörténet, melyet fájdalmasan 
befolyásoltak az utóbbi két-há-
rom évtized gazdasági-demo-
gráfiai változásai. Bízom benne, 
hogy mindazok, akik megnézik 
az Agavét, nem csak ismerős, de 
ismerőssége okán mélyen meg-
érintő előadást látnak majd – 
emelte ki a rendező.

Egy különös, három generá-
ciós családot ismerhetünk meg 
a történetben. A család legfi-
atalabb tagja, a 18 éves Anna 
nagyapja iránt érzett szeretete 
miatt képes lenne lemondani 
még el sem kezdődött életé-
ről. A karaktert alakító Mészöly 
Anna elárulta, neki is nagyon 
fontos a családja, de sokkal lá-
zadóbb a darabbeli Annánál. – 
Ennek a lánynak nincsen iga-
zán választása, fogalma sincs 
arról, mi van még a világban, 
az anyja által teremtett mítosz-

ban él. Nem kényszerből teszi, 
szereti azt a mesebeli várost, 
amit kitalált magának és sze-
reti a nagyapját, ezért sem vá-
gyódik más után. De a hazug-
ságok felszínre kerülése és a 
szerelem felbukkanása végül új 
útra viszi, akkor is, ha az aga-
ve virágnál nem megy mesz-
szebb. Mégis azt üzeni a dönté-
se, hogy bármi rossz történik is 
az életben, azon túl lehet lépni 
és bármikor lehet újrakezdeni 
– mesélte a színművésznő.

A titkokat rejtő ház pincé-
jében csapdába esik Márk, „A 
tiszta szívű ifjú”, akinek számos 
próbát kell kiállnia, amelyek 
a múlttal való szembenézés, a 
problémákkal való leszámo-
lás szimbólumai. Közben pe-
dig feltárul előttünk Miskolc 
története. – Márk, aki fiatal, kí-
váncsi, éhezik az új élmények-
re, tudásra, most készül elmen-
ni Miskolcról és világot látni. 
Amikor ennyi idős voltam, 
másként akartam világot látni: 
színészként. Így nagyon sok vi-
lágot tudok egyszerre szemlélni 
a szerepeim által, sok ember-
rel tudok megismerkedni úgy, 
hogy valójában itt maradok – 
mondta el Bodoky Márk saját 
élményeivel kapcsolatban. A 
színművész azt is elárulta, hogy 
megváltoztatta a véleményét a 
városról ez a színdarab. (Fotó: 
Mocsári László)

Klasszikus és/vagy modern képzettségű, női és férfi 
táncművészek jelentkezését várják, akik rendelkeznek leg-
alább táncművészeti szakközépiskolában szerzett bizonyít-
vánnyal vagy az idén szerzik meg azt, és beküldik táncos fotó-
val ellátott szakmai önéletrajzukat 2019. február 20-ig a guzi.
emese@mnsz.hu e-mail címre. A próbatánc időpontja: 2019. 
február 23. szombat, 14.30 óra. Helyszíne: Művészetek Palotá-
ja, Balett-terem, 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. A részle-
tek a http://mnsz.hu/allasajanlat/32 honlapon is megtalálha-
tók. Akik sikeresen felvételt nyernek, azok az intézményben 
az évad során színházi produkciókban és önálló táncszínházi 
bemutatókban vesznek részt, sokszínű műfaji formában.
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Szerelem, hazaszeretet és mindent átszövő ármányÚj bemutatók a Miskolci Nemzeti Színházban 

• Az utasok kérésére február 
11-én, hétfőtől a Tiszai pá-
lyaudvarról munkanapokon 
07:20 helyett 07:15-kor in-
dul az 1-es autóbusz.
• Február 10-étől ismét közle-
kedik az ME gyorsjárat a Tiszai 
pályaudvar és a Miskolci Egye-
tem között a Búza tér érinté-
sével. Február 11-étől mun-
kanapokon újra jár a 22-es 
autóbusz, valamint a 20-as bu-
szok ismét érintik az Egyetem-
város végállomást, ez utóbbiak 
a menetrendben kerettel jelöl-

ve. A 2-es autóbuszok közül 
is sok betér az Egyetemváros-
ba, így Miskolctapolca irányá-
ba kihagyják a Csermőkei u. 
megállóhelyet. Ezek a járatok 
aláhúzva szerepelnek a me-
netrendkönyvben. Továbbra is 
közlekedik a 12-es autóbusz a 
Repülőtér és az Egyetemváros 
között, a 20-as autóbusz meg-
áll az Egyetemi Kollégiumnál 
és az Olajkutatónál. A 29-es 
autóbusz menetrendben alá-
húzással jelölt járatai is érintik 
az Egyetemvárost.

KÖZLEKEDÉSI HÍREK Hirdetés

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

Mi ezt tesszük, amikor Magyarország második legna-
gyobb távhőszolgáltatójaként megújuló energiaforrásokat 
használunk 32 ezer lakás meleg vízéhez és fűtéséhez.

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

Környezetbarát energia  
a jövőnkért!

Hunyadi László Agave – Miskolci mítosz  
a színpadon

Kégl Ildikó Cserhát József-djías novellista és Fecske Csa-
ba József Attila-díjas költő tart Bálint-napi irodalmi estet 
február 14-én, este 7 órától Miskolc belvárosában, a Grund 
Pinceszínházban 

„Szerelemcsütörtök” cím-
mel tartjuk ezt rendhagyó 
irodalmi estet, romantikus 
költeményekkel, helyszíni vi-
rágárusítással, borkóstolóval 
egybekötve, Bálint-nap alkal-
mából a Grund Pinceszínház-
ban. – mondta el lapunknak 
Kégl Ildikó. - Szerzőtársam az 
ismert miskolci poéta, Fecske 

Csaba. Az a tervünk, hogy egy 
minden tekintetben rendha-
gyó programot szervezzünk 
a miskolci közönség számá-
ra, amelybe aktívan bevon-
juk majd a hallgatóságot is. 
Várunk mindenkit szeretettel, 
a rendezvényre a belépés díj-
mentes! – zárta szavait a no-
vellista. 

Szerelemcsütörtök a Grund Pinceszínházban 

Próbatáncot hirdet  
a Miskolci Balett
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A lengyel hét alkalmából 
nyílt kiállítás a napokban 
Miskolcon, a polgármesteri 
hivatal földszinti aulájában. 
A Herman Ottó Múzeumnál 
vendégeskedő időszaki kiál-
lítást Pfliegler Péter alpol-
gármester nyitotta meg.

120 éves a Miskolci Herman 
Ottó Múzeum. Ebből az al-
kalomból közös kiállítást 
rendeztek a lengyel Mińsk 
Mazowiecki Múzeummal, 
melynek témája az 1848-49-es 
forradalomhoz és szabadság-
harchoz kapcsolódik. A „Len-
gyelek az 1848-49. év magyar 
forradalomban” című idősza-

ki tárlatot Pfliegler Péter, Mis-
kolc alpolgármestere és Tóth 
Arnold (Herman Ottó Múze-
um) nyitotta meg csütörtök 
délután.

Tóth Arnold elmondta: a 
Herman Ottó Múzeum szá-
mára kiemelt fontosságúak a 
lengyel kapcsolatok. Az elmúlt 
években számos lengyel vá-
rosban szerepeltek a miskol-
ci kiállítások, és városunkban 
is igen gyakran vendégszere-
pelnek lengyel kiállítások. - A 
lengyel és a magyar nép évez-
redes, a világon talán egyedül-
állóan szoros barátsága és az 
1849-49-es szabadságharc 170. 

évfordulója egyszerre teszi 
méltóvá és aktuálissá ezt az ün-
nepségsorozatot. A két nemzet 
sorsközössége számtalan for-
rásból táplálkozik – kezdte ün-

nepi beszédét Pfliegler Péter, 
Miskolc alpolgármestere.

– Az igaz barát, talán leg-
jobban a bajban ismerszik 
meg. Szintén ezt példázza, 

hogy történelmünk egyik leg-
vészterhesebb időszakában, 
az 1848-49-es szabadságharc 
idején több mint négyezer 
lengyel nemzetiségű ember 

vett részt a Magyarország füg-
getlenségéért vívott harcok-
ban. Külön lengyel légió is fel-
állításra került. Fennmaradt 
a légió dala, amelynek egyik, 

hozzánk, magyarokhoz kö-
tődő sora: „Ha mi vállat váll-
hoz vetünk, ketten együtt nem 
veszthetünk.” A dal igazsá-
gát alátámasztja a mindmá-
ig fennálló két, erős ország 
és nemzeteink közötti rendü-
letlen barátság - hangoztatta 
Miskolc alpolgármestere.

Hozzátette: - Igaz az a legen-
da, hogy két tölgy – bár külön 
törzset eresztett – de gyökerei 
a föld alatt összefonódtak. Ma 
békében és jólétben élhetünk. 
Ilyenkor is oda kell figyelnünk 
a jó kapcsolataink fenntartá-
sára, megőrzésére és erősíté-
sére. Napjainkban más jellegű 
támadások, fenyegetések érik 
országainkat, de az egymásért 
való kölcsönös kiállásunk vál-
tozatlan maradt - hangsúlyoz-
ta Pfliegler Péter.

A kiállítás megnyitót kö-
vetően ünnepi hangversenyt 
tartottak a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Miskolci Szék-
házában. A koncerten közre-
működtek: Varga Krisztina és 
Flach Antal (zongora), Schultz 
Tamás (nagybőgő), az Anima 
vonósnégyes és Boros Géza 
(ének). A kiállítás ingyenesen 
megtekinthető február 11-ig, 
minden nap 9-16 között.

LENGYEL VÁNDORKIÁLLÍTÁS A VÁROSHÁZÁN
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Hirdetés

„...Siessünk segíteni a magyarokat 
a harcban…” 

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

Mi ezt tesszük, hiszen távhőszolgáltatásunkhoz több mint 
50%-ban megújuló energiát használunk, például a 2300 
méter mélyről felhozott 105 oC-os geotermikus energiát.

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

Környezetbarát energia  
a jövőnkért!

Aki 30-40-es éveiben van vagy azon túl és miskolci, nagy 
valószínűséggel jól emlékszik a gyerekkori kamázásra. 
„Miskolc sportja” az erszénylabda (ez utóbbi csak napja-
inkban kitalált név), hiszen mint a friss helytörténeti ku-
tatásokból kiderült, ezt a különleges labdás csapajátékot 
csak a borsodi megyeszékhelyen ismerték-ismerik, meg a 
megyében ahova továbbterjedt. 

A kislabdával, azt kapu-
ra dobva és elkapva játszott 
sportág eredete minden bi-
zonnyal az 1950-es évekre és 
a Vasgyárba, az ottani néhai 
fiúiskolába nyúlik vissza. A 
70-80-as években népszerű 

volt szerte a városban, több 
városrészben, főleg lakóte-
lepeken, a Győri kaputól az 
Avasig, a Vörösmartytól Di-
ósgyőrig. (Elterjedtségéről 
az Észak-Keleti Átjáró Egye-
sület kutatói kamatérképet 

készítettek, megtalálható a 
 kamaprojekt.hu weboldalon.)

Három-négy évtizeddel 
ezelőtt a városbeli gyerekek 
ezrei, vagy inkább tízezrei 
kamáztak, nap mint nap, is-
kolaudvarokon, lakótelepi ját-
szótereken, sok százra rúg az 
erre vonatkozóan gyűjtött sze-
mélyes visszaemlékezések, in-
terjúk száma. Sajnos, mindezt 
fényképeken vagy filmfelvé-
teleken egyelőre nem sikerült 
dokumentálni. Egyetlen fotó 
sem került még elő a privát 

archívumokból, sem a 
korabeli sajtóból, amely 
kamázó tizenéveseket 
ábrázolna. Lehetetlen-
nek tűnik, hogy egyet-
len szülő sem kattintot-
ta le, ahogy gyermekei 
a kislabdával szaladgál-
nak a ház előtt, egyetlen 
fotóriporter sem, ahogy 
a diákok az iskolai szü-
netben ide-oda dobál-
ják a játékszert... Más 
sportokról, játszadozó 
fiatalokról azért csak 
fel-fel bukkannak ké-

pek, pláne az utóbbi időben 
a közösségi média nosztalgi-
kus-lokálpatrióta tematikájú 
gyűjtőhelyein. Vajon a kamá-
ról, kamázásról találnak-e ol-
vasóink fotót, ha utánanéznek 
régi fényképeik között?

Szathmáry Sándor református lelkipásztort, kutatópro-
fesszort köszöntötték 90. születésnapja alkalmából a 
napokban, Miskolcon.

Szathmáry professzor nagy 
ívű életpályát tudhat maga 
mögött, teológiai, tudomá-
nyos és irodalmi művei szé-
les körben ismertek. A szüle-
tésnapi ünnepségre azokat a 
barátokat, lelkészkollégákat 
hívták meg, akiknek a jelen-
léte végigkísérte az életüket. 
– Velük rengeteg közös hit-
beli élményünk is van, érkez-
tek vendégek Budapestről, 
Debrecenből, a Balaton kör-
nyékéről, Nyíregyházáról és 
persze Miskolcról is – mond-
ta el Szathmáry Sándorné.

Szathmáry Sándor megha-
tottan fogadta a barátok kö-
szöntését, s kiemelte: csodála-
tos érzés, ha az ember tudott 
adni, és vannak olyanok, akik-
től kapott is. – Ez az adni-kap-
ni viszonyulás az egész élete-
met jellemezte. Úgy érzem, 
kaptam valami nagy ajándé-
kot, aztán megpróbáltam úgy 
élni, hogy ezt továbbadhassam 
másoknak. Olyanoknak, akik 
jönnek, kérik, mert nekik eb-
ből kevesebb van – fogalma-
zott, megköszönve Istennek a 
90 évet, a jelenlévőknek pedig 
a barátságot, a szeretetet.

Szathmáry Sándor 1929-
ben Debrecenben született, 
érettségi után, 1947–52 kö-
zött végezte teológiai ta-

nulmányait. Részt vett az új 
fordítású Biblia 1975-ös meg-
jelentetésében, 1978-ban egy 
svájci egyetem rektora meg-
hívta vendégprofesszornak. 
Svájcban ismerte meg azt az 
intézetet, amely az egyház- és 
vallásüldözéssel foglalkozott 
az (egykori) szocialista orszá-
gokban. A témával kapcsolat-
ban felkérték a Nemzetközi 
Theológiai Könyvek című so-
rozat szerkesztésére. 

1995-ben megkapta Ma-
gyar Köztársaság kiskeresztje 
kitüntetést, 1996-ban elnyer-
te a cambridge-i székhelyű 
Nemzetközi Életrajzi Központ 
által adományozott Nem-
zetközi Év Embere címet. A 
Magyarországi Református 
Egyház Zsinata 2004-ben-
az elsők között részesítette 
Aranygyűrűs Teológiai Dok-
tor kitüntetésben. Professor 
emeritusként a Sola Scriptura 
Teológiai Főiskola újszövetsé-
gi tanszékét vezeti. Munkássá-
gát 2013-ban Miskolc városa 
Herman Ottó Tudományos 
Díjjal ismerte el. Mint meg-
tudtuk, a gazdag életút még 
nincs lezárva, a professzor 
mind a mai napig igen aktív, 
a szellemi munka élteti, most 
is egy több száz oldalas német 
nyelvű könyvet fordít.

KI LÁTOTT MÁR FOTÓN KAMÁT?  
VÁRJÁK A FELVÉTELEKET

A 2016 óta a miskolci-
kumok, azaz a hivatalo-
san elismert helyi értékek 
közé tartozó kama törté-
netét, eredetét kutatva az 
Észak-Keleti Átjáró, vala-
mint a Zöld Meteor sport-
egyesület nemsokára ki-
állítást rendez. Ezen a 
mindmáig feltárt emléke-
ket kívánják bemutatni – 
köztük, ha kerülnek elő, a 
múlt század második felé-
ben készült, kamázást áb-
rázoló fotókat, filmfelvéte-
leket. A tervek szerint idén 
az iskolai kamabajnoksá-
gok sorozata is folytatódik, 
amellyel újra népszerűvé 
kívánják tenni a játékot a 
fiatalok között; ez 2014-től 
zajlik.

„Csodálatos érzés, 
ha az ember adni 
tudott”



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

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

Ötödik alkalommal rendezték meg múlt hétvégén a Gárdonyi Géza Művelődési Ház parkjában a Toros-boros Csabai Disz-
nótoros Fesztivált. Barta Gábor önkormányzati képviselő köszöntőjében úgy fogalmazott, a csabaiaknak kijár egy ilyen ta-
vaszköszöntő télbúcsúztató rendezvény. Nagy Réka, polgármesteri biztos arról szólt, hogy Hejőcsaba egykor igazi fellegvára 
volt a tradicionális disznótoros rendezvényeknek. Méltó módon folytatódnak a hagyományok, a csabai disznótor mára való-
ságos fesztivállá nőtte ki magát. A régi disznótoros szokásokat Kulcsár-Székely Attila színművész idézte fel. „Kató néni”, (Ihos 
József) főzési bemutatót tartott, Király L. Norbert, a Kiss Kata Zenekar és Dévényi Tibi bácsi pedig a talpalávalót szolgáltatta. 

(FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS) 

Parkoló autókat sodort 
el a Suzuki Diósgyőrben

Három autó volt érintett és információink szerint személyi sérü-
lés is történt abban a balesetben, amely szerdán, kora délután történt 
Diósgyőrben, a Nagy Lajos király útján. Úgy tudjuk, egy Diósgyőr 
irányából érkező Suzuki sofőrje – egy idős férfi – eddig ismeretlen 
okból elveszítette uralmát a gépjárműve felett. Az autó kisodródott 
és nekiütközött egy, a helyi cukrászda előtt parkoló Skodának, s egy 
Opel is megrongálódott a balesetben. A Suzuki sofőrje megsérült, őt 
a mentők látták el.

Kigyulladt egy garázs a Laborfalvi úton
Kigyulladt egy középmagas épület alatt található garázs Miskol-

con, a Laborfalvi Róza utcában február 2-án délután. A tűzhöz a 
megyeszékhely hivatásos tűzoltói érkeztek ki, akik egy vízsugárral 
oltották el a lángokat, majd elvégezték a helyiség átszellőztetését és 
átvizsgálását. Az eset során senki nem sérült meg. Egyetlen lakónak 
sem kellett elhagynia otthonát.

Újabb tűzoltó szakképzés indult Miskolcon
Immár tizennegyedik alkalommal indult új típusú tűzoltó szak-

képzés az ország három rendészeti szakgimnáziumában, februárban. 
A képzés keretében összesen csaknem száz diák kezdte meg tanul-
mányait – tájékoztatott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság. A most beiskolázott hallgatók Körmenden, 
Miskolcon és Adyligeten sajátítják el az egységes rendvédelmi alapo-

zó modul ismeretanyagát, 
ezt követően a Katasztrófa-
védelmi Oktatási Központ-
ban folytatják tanulmá-
nyaikat, immár a szakmai 

ismeretanyag elsajátítására helyezve a hangsúlyt. A sikeres szakmai 
vizsgák után várhatóan júliusban kerülnek a katasztrófavédelem hi-
vatásos állományába.

Tizennégy évesen huszonegy bűncselekmény
Kifosztás és lopás miatt folytatott büntetőeljárást a Miskolci Ren-

dőrkapitányság Avasi Rendőrőrse egy tizennégy éves helyi fiúval 
szemben. A gyanúsított 2018. július 23-a és augusztus 17-e között 
Miskolcon, az avasi és a hejőcsabai városrészekben nyitva felejtett la-
kásokba hatolt be, ahol többnyire alvó és idős személyeket fosztott ki. 
Nyitva hagyott autókból, lépcsőházból, tároló épületből is különbö-
ző értéktárgyakat tulajdonított el. Az esetek során főként készpénz 
és mobiltelefon volt a tolvaj zsákmánya. A fiú a bűncselekmények 
elkövetésével megközelítőleg egymillió forintos kárt okozott.

Beszorult a csuklós buszba a személyautó
Nagy balesetről számoltak be olvasóink csütörtökön délelőtt Mis-

kolc belvárosában, a Búza térnél. Úgy tudjuk, egy kapualjból tolató 
személyautó úgy nekiment az arra haladó csuklós busznak, hogy jó 
időre bele is szorult annak "harmonikás" részébe. A járművet a tűz-
oltóknak kellett kiszabadítaniuk. Varga Rudolf, a B.-A.-Z. Megyei 
Rendőr-főkapitány-
ság szóvivője érdek-
lődésünkre meg-
erősítette a baleset 
tényét. Mint mond-
ta, a járművek az 
Ady Endre utca 18. 
szám előtt ütköztek, 
információik szerint 
a karambolban egy 
helyi járatú busz és 
két személyautó volt 
érintve. Személyi sé-
rülésről nem kaptak 
hírt. (Fotó: Bozó No-
vák Zsófia)

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

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 - április 20) Ne akarj mindennek a végére 
érni. Sokkal jobban jár, ha hagy magának egy kis időt a pon-
tos, alapos munkára mintha kapkod, és összecsapja a dolgokat. 

Fontos, hogy meg is értse ennek a hétnek a tapasztalatait.

Bika (április 21 - május 20) Ha túl sok mindent akar egyszer-
re, ennek az lehet a vége, hogy éppen a fontos dolgok csúsznak 
ki a kezei közül. Figyeljen most oda szerelmi életére is, mert le-

het, hogy a partnerének nagy szüksége van Önre. 

Ikrek (május 21 - június 21) Nem tetszik a megoldás, amit a 
környezete használ valamire, de egyelőre nincs jobb ötlete, így 
Ön is kénytelen ezzel beérni. Ha kellemetlenül érzi magát a do-

logtól, kezdjen el gondolkodni, mit tehetne ellene.

Rák (június 22 - július 22) Folyamatosan akadályozza valami, 
pedig úgy érzi, végre jó úton van, és olyasmivel foglalkozhat, 
ami érdekli, és amihez ért. Ha csak ez az egy akadály tartja visz-

sza a sikertől, megtalálja a módját, hogy legyőzze.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Ami ma még nehézsé-
get jelenthet, az holnap már olyan eredményeket hozhat, ami 
miatt úgy érzi, megérte az áldozatot. Ne feledje, ha a dolgok 

olyan könnyen mennének, a sikernek sem lenne olyan édes íze.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Igazi profi, de ez nem 
jelenti azt, hogy ne lenne szíve. Ha azt látja, hogy valakire nagyon 
ráférne a segítség, hajlandó eltérni a szabályoktól, és kicsit rugal-

masabb lenni, hogy mások is követni tudják a tempóját. 

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Hiába alakulnak jól a 
dolgok, balsejtelmei vannak, és ki is derülhet, hogy a gyanúja 
nem volt alaptalan. A háttérben valaki megpróbálhat elken-

dőzni néhány mocskos ügyet, de az Ön eszén nem járhat túl.

Skorpió (október 24 - november 22) Szeretne végre pontot 
tenni egy ügy végére, de a szálak mindig tovább fonódnak. Ide-
je eldöntenie, az fontosabb-e, hogy lezárja ezt a kérdést, vagy 

az, hogy mindenképpen az Öné legyen az utolsó szó joga.

Nyilas (november 23 - december 21) Ha szívvel és lélekkel 
csinál valamit, az meg is fog látszódni a dolgon, az eredmények 
önmagukért beszélnek majd. Lehet, hogy végre Ön is megérti 

majd, hogy eddig is csak saját magad állt a sikerei útjában.

Bak (december 22 - január 20) Egy új, friss, tiszta kezdet az, 
amire most szüksége van, hogy megszabaduljon a zavaró gon-
dolatoktól és a múlt terheitől. Ha át tud lépni a saját árnyékán, 

és megszabadul a béklyóitól, a helyes utat is megtalálja. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Olyasmi kötheti le az ér-
deklődését, amiről korábban nem is gondolta volna, hogy iz-
galmas. Üdítőnek érzi, hogy agyának egy új területét mozgat-

hatja meg, ez munkája minden területén éreztetheti a hatását. 

Halak (február 20 - március 20) Valaki olyannal találkoz-
hat most, aki frissességet hoz a napjaiba. Úgy érezheti magát 
a környezetében, mintha végre kisütne a nap, és eltűnnének a 

felhők. Lehet, hogy a találkozás hosszú távra szól. 

FORRÓ NYOMON

A február a „medvekultusz” fontos hónapja. A hagyomány 
szerint, február 2-án ébred fel a medve téli álmából, s kijön a 
barlangjából. Ha meglátja az árnyékát, megijed és visszabújik, 
ekkor még sokat várni a tavaszra. A Szabó Lőrinc Könyvtár ki-
állításán a mackók hamar előbújtak „barlangjukból”, Márta El-
zita könyvtáros gyűjteményéből és egészen február 28-áig kint 
is maradnak – jöhet tehát a tavasz!

Lássuk a medvét!

A hét fotója
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Farsangi szokások 
3

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. 

CSABAI DISZNÓTOROS FESZTIVÁL 
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