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Miniszterelnöki évértékelő a Várkert Bazárban
Sem a harmadik kétharmadot, sem a kiemelkedő gazdasági 
növekedést nem adták ajándékba, Magyarország mindket-
tőért keményen megdolgozott – mondta Orbán Viktor mi-
niszterelnök múlt vasárnap Budapesten. A Várkert Bazár-
ban tartott évértékelő beszédében a kormányfő kiemelte: 
mély összefüggés van a politika és gazdaság között, az ered-
mények soha nem a vakszerencsének köszönhetők.

A miniszterelnök felidézte, 
hogy 2009-ben, a baloldali kor-
mányzás vége felé nagyon nehéz 
helyzetben volt az ország, úgy 
tűnt, közös vagyonunkat, tarta-
lékainkat és a jövő lehetőségeit is 
felélték. Akkor ők azt mondták, 
Magyarországnak nemcsak vál-
ságkezelő csomagokra, hanem 
teljes megújulásra, új irányra 
van szüksége.

Ma a házasságkötések szá-
ma nő, a csecsemőhalandóság 
csökkent, a foglalkoztatás 55-ről 
70-százalékra nőtt, a munkanél-
küliséget az egyharmadára vág-
ták, a jövedelmeket folyamato-
san növelik, a minimálbért több 
mint duplájára emelték. Orbán 
Viktor kijelentette: tíz év közös 
munkájának eredményeként a 
magyarok ismét hisznek a jövő-
jükben.

Nekünk nem az jelenti a győ-
zelmet, ha a pártunk nyer, ne-
künk az jelenti a győzelmet, ha 
az országunk nyer – mondta Or-
bán Viktor. A kormányfő kije-
lentette: Magyarország az a hely, 
ahol mindenkinek jó lesz ma-
gyarnak lenni és lépésről lépés-
re, kitartó munkával fel fogják 
számolni a szegénységet. Mint 
a miniszterelnök fogalmazott: 
„Ulti ellen ásszal, szegénység el-

len munkával.” Mindenkinek 
lesz munkája, otthona, minden 
gyermeknek lesz bölcsőde, óvo-
da, iskola, étkezés és tankönyv, 
lesz támogatás a fiataloknak, és 
jut mindenkinek tisztes idős kor 
is – hangoztatta Orbán Viktor.

A miniszterelnök szavai sze-
rint a magyar ellenzék beván-
dorláspárti politikusok gyüle-
kezete, akiket Soros György és 
az európai bürokraták tartanak 
lélegeztetőgépen. Orbán Vik-
tor hangsúlyozta: Magyarorszá-
gon megtörténhetett a szocia-
listák és a szélsőjobb koalíciója, 
és ez megfogalmazása szerint 
maga a politikai pornográfia. A 
kormányfő Karácsony Gergely 
szavaira utalva emlékeztetett: 
van, aki szerint a zsidó szárma-
zású képviselők listázása nem 
jelent antiszemitizmust és aki 
ezt mondja, még főpolgármes-
ter akar lenni. A helyett, hogy 
csendben elkullogna a kertek 
alatt. „Erre csak annyit mond-
hatunk: szégyen!” – fogalmazott 
Magyarország miniszterelnöke.

Orbán Viktor évértékelő be-
szédében kijelentette: nemze-
ti büszkeségünknek gazdasá-
gi alapja is van. A kormányfő 
hangsúlyozta: Magyarország 
a népességét tekintve a 88. he-

lyen áll a világ országai között, 
ugyanakkor viszont a 34. legtöb-
bet exportáló ország. A magyar 
nemzeti büszkeségnek tehát 
gazdasági alapja is van, hiszen 
a magyar mérnökök és munká-
sok teljesítménye 54 hellyel elő-
rébb sorolja az országot, mint a 
népessége.

A magyar miniszterelnök vé-
leménye szerint arra is vannak 
válaszaink, ha a világgazdaság 
esetleg lassulni kezd és nem ad-
juk fel azt a tervünket, hogy a 
magyar gazdaság növekedése 
minden évben legalább 2 szá-
zalékkal meghaladja az EU át-
lagát. A legnagyobb eredménye-
ink még hátravannak, csak most 
lendültünk bele – tette hozzá 
Orbán Viktor, aki szerint ebben 
semmi túlzás nincs, a gazdasági 
tények azt mutatják, hogy Ma-
gyarország a magasan jegyzett, 
tiszteletet érdemlő és nagysze-
rű teljesítményre képes emberek 
országa.

A magyar kormányfő az új in-
ternacionalizmus fellegvárának 
Brüsszelt, eszközének pedig a 
bevándorlást nevezte meg beszé-
dében. A miniszterelnök szerint 
megint vannak, akik nemzetek 
nélküli világot, nyílt társadalmat 
akarnak, akik nemzetek feletti 
világkormányt „eszkábálnak”, és 
ma is külföldről irányítják őket. 
Orbán Viktor elmondta, a „be-
vándorló-országokban” párhu-
zamos társadalmak jönnek létre, 
egyfajta keresztény-muszlim vi-
lág, folyamatosan zsugorodó ke-
resztény aránnyal. – Nekünk, kö-

zép-európaiaknak azonban még 
megvan a saját jövőnk – hangsú-
lyozta. Orbán Viktor évértékelő 
beszédében hétpontos családvé-
delmi akciótervet jelentett be, ki-
emelve: ez a magyarok válasza a 
demográfiai helyzetre és nem a 
bevándorlás. (Bővebben l. külön) 

Magyarország mindenek 
előtt, a Jóisten mindannyiunk 
fölött – hangoztatta beszédének 
végén Orbán Viktor. – Az iga-
zi nagy utazás még vár a ma-
gyarokra és a legnagyobb győ-
zelmek még csak most jönnek 
– fogalmazott a kormányfő, aki 
bejelentette a középiskolai nyelv-
oktatás korszerűsítését is, közöl-
ve: minden középiskolás a 9. és a 
11. tanév nyarán kéthetes külföl-
di nyelvtanfolyamon vehet részt 
a kormány költségén.

Orbán Viktor azt is bejelen-
tette, hogy a kormány döntése 
értelmében 700 milliárd forin-
tot fordítanak egészségügyi fej-
lesztésekre, ideértve a budapesti 
centrumkórházak megépítését is.
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Fiatal Családosok Klubja

ORBÁN VIKTOR: „A MAGYAROK ISMÉT  
HISZNEK A JÖVŐJÜKBEN!”

Orbán Viktor évértékelő beszédében hétpontos családvédel-
mi akciótervet jelentett be. 

Tízmilliós kedvezményes kölcsön 
A legelső pont a fiatal házasok gyermekvállalási támogatása. 

Ennek köszönhetően minden 40 év alatti nő, aki első házasságát 
köti, 10 millió forintos kedvezményes kölcsönben részesülhet.

A törlesztést az első gyermek érkezésekor 3 évre felfüggeszt-
jük, a második gyermek érkezésekor újból 3 évre felfüggesztjük, 
és a tőketartozás egyharmadát sem kell visszafizetni. Ha har-
madik gyerek is születik, akkor a kölcsön további részét teljes 
egészében elengedjük – közölte a miniszterelnök.

Bővül a csok 
Tovább bővítik a csok kedvezményes hitelét. Két- vagy több-

gyermekes családok már használt lakásvásárlásra is felvehetik. 
Ahogy a miniszterelnök fogalmazott, ez azt jelenti, hogy Ma-
gyarországon egy két gyermeket vállaló fiatal házaspár az élet-
kezdéshez és otthonteremtéshez 22 millió forintot, egy három 
gyermeket vállaló család 35 millió forint támogatást kap.

További segítséget kapnak azok a családok, amelyeknek jelzá-
loghitele van, ezentúl a második gyermek születésekor egymil-
lió, a harmadik gyermek esetén négymillió forintot és minden 
újabb gyermek esetén további egy-egy millió forintot vállal át az 
állam a hitelből.

A kormányfő bejelentette, hogy azok az anyák, akik legalább 
négy gyermeket nevelnek, életük végéig mentesülnek a személyi 
jövedelemadó fizetése alól.

Autóvásárlási program indul
Elindul a nagycsaládos autóvásárlási program. Eszerint a kor-

mány két és félmillió forint vissza nem térítendő támogatást 
nyújt új, hétszemélyes autó vásárlása esetén.

A teljes bölcsődei ellátás megvalósítását is célul tűzte ki a kor-
mány. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, ahhoz, hogy 
elegendő bölcsőde legyen, 3 év alatt 21 ezer új férőhelyre lesz 
szükség. Az év végéig megépítenek ebből tízezret. 2020-ban to-
vábbi öt ezret, 2021-ben pedig a maradék hatezret. Ez azt jelen-
ti, hogy 2022-re minden szülőnek lehetősége nyílik bölcsődébe 
vinni gyermekét.

Családvédelmi akcióterv

Ez egy nagyvonalú gesztus a 
kormánytól, amely a magyar 
gyermekekben látja a jövőt 
és ehhez minden támogatást 
megad – nyilatkozta Kardos-
né Gyurkó Katalin, a Nagy-
családosok Országos Egye-
sületének elnöke a hétpontos 
családvédelmi akciótervvel 
kapcsolatban, az ECHO TV 
Napi aktuális című műso-
rában. 

– Gyakorlatilag egy csa-
ládi életpálya modellt hall-
hattunk, hiszen ez a hét pont 
minden korosztályhoz szólt. 
Amennyiben ezek megvaló-
sulnak, a fiatalok elől elhárul 
a fizikai akadály, hogy csalá-

dot alapíthassanak – fogalma-
zott Kardosné Gyurkó Kata-
lin. A személyi jövedelemadó 
mentességről úgy nyilatko-
zott: ez, az édesanyák kiemelt 
elismerése. Azok a nők, akik 

már négy gyermeket vállal-
tak, jövő év január elsejétől 
életük végéig igénybe vehetik 
az SZJA mentességet. – A csa-
ládi adókedvezmény mellett, a 
nagyszülő-GYED is segítheti 
a családokat, hiszen ennek kö-
szönhetően az édesanya visz-
szatérhet dolgozni és kétke-
resőssé válik a család – tette 
hozzá. 

A Nagycsaládosok Orszá-
gos Egyesületének évek óta 
szívügye volt az autótámoga-
tás bevezetése, főként azért, 
mert vidéken nem mindenhol 
érhetők el könnyen a szolgál-
tatások gyalogosan – legyen 
az orvos, vagy iskola – han-
goztatta az elnök.

„A KORMÁNY A MAGYAR  
GYERMEKEKBEN LÁTJA A JÖVŐT” Nemzeti egység született a családok jegyében

A Fiatal Családosok Klub-
ja őszinte örömmel fogadta 
a Magyarország miniszterel-
nöke által bejelentett család-
védelmi akciótervet, amely 
jelzi, hogy a kormány aktívan 
cselekszik a magyar családok 
érdekében – nyilatkozta a szer-
vezet elnöke.

Király Nóra a Hír TV-ben azt 
is elmondta: nemcsak anyagi, 
hanem erkölcsi megbecsülésről 
is szó van. Egyedülálló és példa-
értékű, ahogy az állam kifejezi a 
tiszteletét a családok és az édes-
anyák iránt. 

– Nagyon sokan nem tud-
nak főleg a budapestiek, újépíté-
sű házba vagy lakásba költözni. 
Ezzel a mostani bejelentéssel ez 

megoldódik, hiszen használt la-
kásra is fel lehet venni ezt a 35 
millió forintot nagycsaládok ese-
tében és 20 millió forintot 2 gyer-
mek esetén – hangoztatta Király 
Nóra. A szervezet közleményt is 
kiadott, melyben kiemeli: a Fia-

tal Családosok Klubja egyetért a 
kormány álláspontjával, misze-
rint az Európában jellemző de-
mográfiai folyamatokra a meg-
oldás a családok támogatása. 
A Fiatal Családosok Klubja is a 
legnagyobb örömmel osztja a 
miniszterelnök álláspontját, mi-
szerint a családpolitikai intéz-
kedések élvezik a magyar társa-
dalom legmélyebb támogatását. 
Ezt minden idők harmadik leg-
sikeresebb nemzeti konzultáció-
ja is igazolja, amelyhez csaknem 
1 millió 350 ezer ember csatla-
kozott és amelyen a válaszadók 
döntő többségének a véleménye 
megerősítette a kormány állás-
pontját a családpolitikai intézke-
dések folytatásának a szükséges-
ségéről – fogalmaz a közlemény.
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Február 22. és 24. között ismét megtöltik Miskolc főutcáját a finom illatok, a hömpölygő 
tömeg, a fergeteges hangulat, a fabódék sokasága és a színpadok felől dübörgő ritmusok. A 
hamisítatlan karneváli hangulatról több tucatnyi koncert, számos gyermek- és családi prog-
ram, kiállítások és a farsangi felvonulás gondoskodik: az év legnagyobb téli gasztronómiai 
eseményén, a Becherovka Miskolci Farsangon.

A fellépők idén az eddigi-
eknél is változatosabb zenei 
programot kínálnak (bővebben 
alul). 

Gasztronómiai versenyek
A Becherovka Miskolci Far-

sang idén is meghirdeti gaszt-
ronómiai versenyeit. Három 
kategóriában mérethetik meg 
termékeiket azok a kiállítók, 
akik hisznek abban, hogy az ál-
taluk készített finomságokat és 
a különféle forróitalokat csak 
magas minőségben érdemes kí-
nálni a vendégeknek. Szakértői 
csoport segítségével keresik a 
rendezvény legízletesebb far-
sangi ételét, az alkoholos, illetve 
az alkoholmentes meleg italo-
kat pedig borászokból álló zsűri 
minősíti. A rendezvény támo-
gatója Miskolc önkormányzata, 
a díjakat pedig a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara (NAK) 
ajánlja fel. Az első helyezettek 
oklevelet kapnak és lehetősé-
get arra, hogy faházaikon el-
helyezett plakáttal jelezzék: „itt 
kapható a Becherovka Miskolci 
Farsang legfinomabb terméke!” 
Nevezni az alábbi email címen 
lehet: verseny@miskolcifar-
sang.hu illetve az alábbi elérhe-

tőségen: 06 70 33 83 111, február 
17-én éjfélig.

Kiállítások, utcazene
Gasztonyi Kálmán és Ka-

marás Máté közös kiállítása a 
Szőnyi István Teremben, Ké-
pes Tibor képműves kiállítá-
sa Karnevál címmel a Művé-
szetek Házában nyílik meg. 
A Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara kiállítást és vá-
sárt szervez, ahol kézműves, 
hagyományos, vagy speciális 
élelmiszerekkel jelennek meg 

a NAK, Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében található tagjai. 
A Garbovsky Pengető Utcaze-
ne Fesztivál három helyszí-
nen zajlik majd, az Impresz-
szó, a Helynekem és a Miskolci 
Nemzeti Színház előtt sok-sok 
tehetséges fellépővel minden 
délután egészen estig.

A Művészetek Házában kap 
helyet a MAKadémia – Anyag-
tudományi játszóház, ahova 
a szervezők nem csak gyere-
keket várnak. Az Erzsébet té-
ren, pénteken a BioHarmónia 

Tai Chi Egyesület, mozgásmű-
vészeti és kard bemutatóval, a 
Konfuciusz Intézet Miskolci 
Egyetem kínai élő népzenei be-
mutatóval szórakoztatja majd 
a farsangozókat. A rendezvény 
ideje alatt végig Miskolc pol-
gármesteri hivatalának aulájá-
ban az Új Nemzedék Miskolci 
Közösségi Terébe különböző 
aktivitásokkal és nyereményjá-
tékokkal várják a fiatalokat.  A 

Makettfesztivál nem marad el 
idén sem, a műveket szomba-
ton és vasárnap a Fráter György 
Katolikus Gimnázium és Kol-
légiumban tekinthetjük meg, 
de részt is vehetünk a makettek 
készítésében.

Változik  
a villamosközlekedés

Február 21., csütörtök:
A Miskolci Farsang előkészí-

tő munkái miatt csütörtök este 
az 1-es villamos vonalán vil-
lamospótló autóbuszok közle-
kednek a villamosra érvényes 
menetrend szerint. Az utolsó 
1-es villamos Felső-Majláthról 
20:38-kor, a Tiszai pályaud-
varról 20:50-kor indul. Az első 
villamospótló autóbusz Fel-
ső-Majláthról 20:50-kor, a Ti-
szai pályaudvarról 21:05-kor 
indul.

Az előkészület a 2-es villamos 
közlekedését is érinti, az utol-
só kettes villamos a Vasgyárból 
20:33-kor, a Tiszai pályaudvar-
ról 20:55-kor indul. Villamos-
pótlás idején a Vasgyár irányá-
ba az Újgyőri főtérről induló 9, 

19, 21, 21/B, 29 és 68-as jelzésű 
autóbuszok vehetők igénybe.

Február 22., péntek:
Napközben a Tiszai pálya-

udvar – Malomszög között 
villamospótló autóbuszok, a 
Malomszög utca – Felső-Maj-
láth, illetve a Malomszög utca 
– Vasgyár között villamosok 
közlekednek. Éjszaka az 1-es 
villamos teljes vonalán villa-
mospótló autóbuszok közle-
kednek, a rendezvényhelyszí-
nek kikerülésével.

Február 23-24., szombat, va-
sárnap:

A teljes villamosvonalon vil-
lamospótló autóbuszok közle-
kednek a rendezvény helyszínek 
kikerülésével az 1-es villamosra 
érvényes menetrendhez képest 
sűrűbben. Vasgyár irányába a 
2-es villamos helyett az Újgyőri 
főtérről induló 9, 19, 21, 29, 
(szombaton a 67-es is) és 68-as jel-
zésű autóbuszok vehetők igénybe.

Február 25., hétfő:
Február 25-én hajnalig vil-

lamospótló autóbuszok közle-
kednek, ezt követően visszaáll a 
munkanapi menetrend. 

Sztárok, szórakozás, gasztronómia  
a Becherovka Miskolci Farsangon!

GYERTEK EL TI IS!

Mindhárom délután korlátozott számban kocsonyakóstolóval és meleg teával 
kedveskedünk a Salkaházi Sátorhoz érkező miskolci nyugdíjasoknak. 

Dr.Kriza Ákos polgármester Hubay György program igazgató 



Újabb fordulóját rendezték 
meg a napokban a városhá-
zán a Fidelitas miskolci cso-
portja „Dicsőséges magyar 
múltunk” elnevezésű törté-
nelemversenyének. Az idei 
vetélkedő témája Károly 
Róbert volt, „a király, akit 
háromszor koronáztak”. 

Kováts Ágoston, a Fidelitas 
észak-magyarországi regioná-
lis igazgatója elmondta, idén 
már tizenegyedik alkalommal 
rendezik meg a „Dicsőséges 
magyar múltunk” versenyt. Az 
elmúlt években foglalkoztak 
már egyebek mellett Szent Ist-
vánnal, Mátyás királlyal, Nagy 
Lajossal és a Rákóczi-szabad-
ságharccal is. – A Fidelitas szá-
mára különösen fontos, hogy a 

fiatal generációk megismerjék 
nemzetünk történelmi múltját, 
s megfelelően ápoljuk nemzeti 
értékeinket, hagyományainkat. 
A verseny célja, hogy a közép-
iskolás diákok számára lehető-
ség nyíljon a magyar történe-
lem egyes korszakaiban való 
elmélyülésre, képességeik új-

szerű fejlesztésére. Ezek közül 
is kiemelt szerepet szánunk a 
kreativitásnak, a történelmi 
források elemzésének, a térben 
és időben való tájékozódás-
nak, a kommunikációs képes-
ségek fejlesztésének, valamint 
a problémamegoldó képessé-
gek kialakításának. A verseny 
különösen fontos feladatának 
tekinti a magyar történelem si-
keres időszakainak hangsúlyo-

zását, azokban a korokban való 
elmélyedést, melyekre mind-
annyian büszkék lehetünk – 
hangsúlyozta az igazgató.

A megmérettetésen ez-
úttal tizenegy középiskolai 
csapat vett részt. A szakér-
tő zsűri, Tózsa-Rigó Attila 
egyetemi docens elnökleté-
vel első feladatként a hozott 
csapatcímereket bírálta el. Az 
első helyezettek könyveket és 
színházjegyeket nyertek. 

Eredmények: 1. „KÁROLY HO-
NORJAI” (Kandó Kálmán Infor-
matikai Szakgimnázium), 2. „V3” 
(Bláthy Ottó Villamosipari Szak-
középiskola), 3. „ROBI BÁCSI 
ANGYALAI” (Miskolci Herman 
Ottó Gimnázium), 4. „SZÖVET-
SÉGESEK” (Fráter György Katoli-
kus Gimnázium) 5. „JEZSULITAS” 
(Fényi Gyula  Jezsuita Gimnázium)

A Lévay József Református 
Gimnázium és Diákotthon 
egész közössége megrendülve 
fogadta a hírt a Károli Gás-
pár Református Egyetem kol-
légiumának tűzesetéről – írja 
közleményében az intézmény. 

A Lévay egykori diákjai kö-
zül három tanul a Károli Gás-

pár Református Egyetem Hit-
tudományi Karán és lakik a 
kollégiumban. Az intézmény 
adománygyűjtést indított egy-
kori diákjai támogatására. 

Akik csatlakozni szeret-
nének a Lévay három egy-
kori diákja, leendő lelki-
pásztorok megsegítéséhez 

megtehetik ezt a Lévay József 
Református Gimnázium és 
Diákotthon bankszámlájára 
történő átutalással. Budapest 
Bank: 10102718-09447415-
00000002 A megjegyzés ro-
vatban kérik feltüntetni: Rá-
day.  Az adománygyűjtés 2019. 
március 15-ig tart.

Közélet Miskolci Napló4
Dicsőséges magyar múltunk 

Még mindig sokkolóan hat-
nak a tévéfelvételek, amikor 
időnként visszaidézik az el-
lenzéki képviselők múlt év de-
cemberi „obstrukcióját” vagy 
micsodáját az Országházban 
– amikor síppal, dobbal, szét-
szórt papírfecnikkel, üvöltözés-
sel lehetetlenítették el a magyar 
parlament munkáját. Vagány 
dolog volt, az biztos, büszkék 
is rá azóta! És méltán. Sike-
rült úgy viselkedniük a ma-
gyar politika szentélyében, egy 
fedél alatt a Szent Koronával, 
történelmi zászlóinkkal, jelké-
peinkkel, mint valami pálin-
kagőzös, „nyóckeres” késdobá-
lóban. Megint oda egy nemzeti 
minimum a kevésből, ami még 
egyáltalán megmaradt nekünk, 
megint sikerült meggyalázni 
valamit, közös értékeink közül. 

Magyar ember ilyet nem tesz. 
Magyar ember lehalkítja a hang-
ját, mint a templomban amikor 
– akár küldöttséggel vagy kirán-
dulócsoporttal – belép az ország 
házába és gyorsabban kezd ver-
ni a szíve, mert érzi a szakrális 
élmény súlyát, hogy a Szent Ko-
rona közelében lehet. Érzi a nagy 
elődök lelkének a kisugárzását, a 
megharcolt, megszenvedett ma-
gyar történelem erejét, üzenetét 
– és elmorzsol egy könnycseppet 
a szeme sarkában. 

Vajon tudták ezek az ellen-
zéki képviselők, hogy mit tesz-

nek? Attól tartok, nagyon is. Az 
elmúlt év vége felé számos erős 
nemzeti alapokon álló, beván-
dorlás-ellenes országban törtek 
ki zavargások – számos helyen 
megjósolták, hogy ez lesz, ha el-
indul az EP választási kampány, 
mi is írtunk erről itt korábban. 
Várhattak volna még vele, de 
bizonyára annak is szimboli-
kus üzenete volt, hogy éppen a 
kereszténység egyik legnagyobb 
ünnepének előestéjén estek neki 
a nemzeti-keresztény értékek-
nek, jelképeknek. („Égjen a ka-
rácsonyfa, égjen a jászol!” – 
üvöltötték tavaly decemberben 
az idevezényelt baloldali anar-
chisták a Kossuth téren) Ezek a 
külföldről irányított NGO-há-
lózatok nagyon összehangoltan 
működnek, és a helyi kulcsfigu-
ráik, főkolomposaik is sokat ta-
pasztalt, hétpróbás nemzetkö-
zi aktivisták. Egyikük-másikük 
élete már eddig is kész kaland-
regény és szerintem a nemzet-
biztonsági átvilágításuk sem le-
hetett valami unalmas. Itt van 
például az egyik legagresszívebb 
migránspárti bajkeverő, Szabó 
Tímea az alig mérhető Párbe-
szédtől, aki olyan büszke pártja 
elsöprő támogatottságára, hogy 
az említett „obstrukciónál” kb. 
húsz centire cifrázta a kis fütyü-
lőjével a magyar miniszterelnök 
orra előtt az ellenzéki fülemi-
le-indulót. 

Szóval Szabó Tímea. A Har-
vard Egyetem jogi karán ku-
tató, majd kutatásvezető. Az 
ENSZ megbízásából „fegyveres 
konfliktus-megelőzési straté-
giákról, illetve sérülékeny cso-
portok védelméről” folytatott 
kutatásokat. 2001-ben három 
hónapig Pakisztánban dolgo-
zott az International Rescue 

Committee nevű civil szerve-
zetnél, ahol többek között az 
afgán menekültek kérdései-
vel foglalkozott. Bő egy héttel 
a 2001. szeptember 11-ei ter-
rortámadás előtt tért vissza 
az USA-ba, mintha csak meg-
érezte volna, hogy hamarosan 
szükség lesz az afgán-tapasz-
talataira. (Vannak ilyen vélet-
lenek, na!) A terrortámadást 
követően – amikor az ameri-
kai és brit egységek megkezd-
ték a tálib és al-Káida táborok 
bombázását, később földi egy-
ségekkel megszállták Afganisz-
tánt - Szabó Tímea már „az 
afgán konfliktus rendezésével 
kapcsolatosan” folytatott kuta-
tást. Az amerikai bombázások 
befejeztével Afganisztánba is 
költözött és Kabulban egy ide-
ig a Harvard megbízásából az 
ENSZ afganisztáni missziójá-

val dolgozott együtt. Feladata 
„az új afgán kormány kapa-
citásfejlesztésének elősegítése” 
volt. Néhány hónappal később 
csatlakozott a CARE Interna-
tional szervezetéhez, ahol egy 
országos emberi jogi felmérést 
vezetett. 2003 őszén visszaköl-
tözött Magyarországra, majd 
2004 elején a Magyar Helsinki 

Bizottsághoz csatlakozott, ahol 
közel négy évig koordinálta a 
menekült programot. 

Hát igen, az ENSZ, a me-
nekültek, az afgán-vonal, meg 
ezek a mindenféle kutatások…

Szabó Tímea az LMP-ben 
kezdett el politizálni, de 2013-
ban – Karácsony Gergellyel, 
Jávor Benedekkel és mások-
kal - kilépett a pártból, mert az 
LMP nem akart szövetségre lép-
ni a Bajnai Gordon fémjelezte 
Együtt 2014-gyel. Létrehozták 
a Párbeszéd Magyarországért 
nevű baloldali formációt, amely 
már csont nélkül szövetségre lé-
pett Bajnaiékkal. (Mint ismert, 
Bajnai Gordont 2014-ben egye-
düli magyarként hívták meg a 
nemzetközi háttérhatalom fé-
lig-meddig nyilvános kirakatá-
nak tekintett Bilderberg-csoport 
összejövetelére.) Így érnek össze 

a szálak, hogy a fene enné meg, 
ahány összeesküvés-elmélet a 
világon van – jegyzem meg ob-
jektíven és elfogulatlanul. S hát 
azt se felejtsük el, hogy Bilder-
berg-Bajnai most éppen Kará-
csony Gergelynek kampányolt, 
nyilvános videó-üzenetben. 

Majd idézek még ezekből 
a kalandos élettörténetekből, 
üdítő olvasmányok a sok „de-
mokratikus” meg „európai” ér-
tékekkel takarózó, szélhámos 
hablaty között. 

Bizony, a demokratikus érté-
kek – ahogy ők gondolják. Tün-
tetnek a „sajtószabadságért”, s 
közben a januári vonuláson 
(amikor pár százan épp az or-
szágot akarták „megállítani”) 
olyat benyomtak az ECHO 
Tv munkáját végző operatőré-
nek, hogy több százezer forin-
tos kár keletkezett a kamerá-
ban. Sajtószabadság ellenzéki 
módra. Aztán figyeltem a Fa-
cebook-on, amikor valamelyik 
újabb vonuló transzport már 
Ady Endrét akarta megvédel-
mezni a fennálló hatalomtól 
(?), s az egyik jóképű vitte a 
kezében az idézetet, hogy „Én 
egész népemet fogom/ nem kö-
zépiskolás fokon/ tanítani!”

Jó is az. Ahogy a Tankcsapda 
énekli: „Néhány csepp könnyet 
elmorzsolok,/ De könyvet soha 
nem írok róla,” Főleg azért, mert 
ez nem Ady, hanem egy József 

Attila versből van, („Születés-
napomra”) csak hát a CEU-n 
gender van, magyar nyelv és 
irodalom meg nincs. Pedig az 
sem ártana. (Há’ hogy lehet 
olyanokkal nemzeti ellenállást 
hirdetni, akik még a Sztrájk-ot 
is szrTájk-nak írják?) 

Számos ilyen sete-suta epi-
zód van, ez azért maradt meg 
bennem különösen, mert Jó-
zsef Attila mindig a szívem 
csücske volt. A Hetedik című 
versében például szerintem 
minden benne van, amit az 
emberi életről tudni érdemes. 
(Tudják: „E világon ha ütsz 
tanyát/ Hétszer szűljön meg 
az anyád!”) A balliberálisok-
ra is ráférne, hogy ne csupán 
politikai, meg munkásmozgal-
mi „márkanévnek” próbálják 
használni, hanem néha a költő 
verseit is olvasgassák.  

Itt van például mindjárt 
a negyedik strófa „A Hete-
dik”-ból:  „Ha költenél s van 
rá költség,/ azt a verset heten 
költsék./ Egy, ki márványból 
rak falut,/ egy, ki mikor szűl-
ték, aludt,/ egy, ki eget mér és 
bólint,/ egy, kit a szó nevén 
szólít,/ egy, ki lelkét üti nyélbe, 
egy, ki patkányt boncol élve.

Kettő vitéz és tudós négy, - / 
a hetedik te magad légy.”

Ha egyáltalán tudod, hogy 
ki vagy. 

SZEPESI SÁNDOR

Obstrukció

A szerkesztőtől

A KIRÁLY, AKIT HÁROMSZOR 
KORONÁZTAK 

Adománygyűjtési felhívás

A Miskolc Televízió Hí-
vőSzó című műsorában 
február 17-én, 17 órai 
kezdettel a görömbölyi re-
formátus templomból köz-
vetítenek istentiszteletet, 
felvételről. Igét hirdet: Ke-
reszturi Csaba lelkipásztor. 

A Keresztény Pedagógiai 
Műhely következő előa-
dását dr. Ternyák 
Csaba egri ér-
sek tartja a 
mi l lenniu-
mi terem-
ben szerdán, 
20-án, 17 
órai kezdet-
tel, „Mit tesz Is-
ten az emberért?” 
címmel. 

A 2019. évi csíksomlyói 
búcsúra szervezett Má-
ria-úti zarándoklat útitervet 
úgy szervezték meg, hogy a 
Miskolcon is áthaladó há-
rom csapat június 1-jén, a 
pápai misén részt tud ven-
ni. Mind a három csoport-
ban van még hely, s szeretet-
tel várják a jelentkezőket a 
megadott elérhetőségeken: 
30/525 8516, merlaci@gma-
il.com. További információ-
kat, tudnivalókat, etikai kó-
dexet és jelentkezési lapot 
Miskolcon is kérhetnek és 

kaphatnak az érdeklődők 
Hernádi Bélától a herna-
dib@gmail.com elérhetősé-
gen.

Közös imádságot tartot-
tak február 11-én reggel, 
a betegek világnapja al-
kalmából a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Köz-
ponti Kórházban, az Isteni 
Irgalmasság Kápolnában. 
Révész János kórházi főigaz-
gató a szertartáson kiemel-
te: az esemény alapgondo-
lata az összefogásról szól. 
Arról, hogy a betegek irá-

nyába kellő empátiát gyako-
roljunk, s hogy megfelelően 
tudjon velük együttműköd-
ni az egészségügyi személy-
zet, az őket támogató pap-
ság, a lelkészi, pszichológiai 
szolgálat. – Ezt a napot an-
nak szenteljük tehát, hogy 
a betegeket támogató szer-
vezetek, egységek összefog-
janak. Összeadjuk az erőin-
ket annak érdekében, hogy 
a betegek a lehető legjobb 
ellátást kapják, és a legerő-
teljesebben tudjuk őket tá-
mogatni ne csak a testi, ha-
nem a lelki megújulásban is 
- hangoztatta a főigazgató.

Az imaórát Orosz Atanáz, 
a Miskolci Egyházmegye me-
gyéspüspöke tartotta, aki arról 
szólt, hogy Ferenc pápa kez-
deményezésére idén Kalkut

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK



Dinók Földjén (MezoZOOi-
kum) címmel állandó kiállí-
tást nyitottak meg pénteken 
a Herman Ottó Múzeum 
Pannon-tenger kiállító épü-
letében. A tárlat 2023-ig ma-
rad Miskolcon.

Szolyák Péter, a Herman 
Ottó Múzeum megbízott igaz-
gatója elmondta, a korábban 
konferenciatérként használt 
épületrészben kapott helyet 
a kiállítás. Egy pályázaton, az 
önkormányzat segítségével, si-
került 100 százalékos támoga-
tást nyerni a tárlatra. – A kiál-
lítás nem kronológiai jellegű, 
tematikusan haladunk benne. 
Egy kihalási eseménnyel kez-
dődik minden, utána a fosz-
szilizálódásról, a mezozoikum 
élőlényeinek táplálkozásá-
ról, szaporodásáról mutatunk 
szemléltető módon informá-
ciókat, de van egy nagy öko-
lógiai terepasztalunk is. Külön 
beszélünk aztán az emlősök 
megjelenéséről, a vízi világról 
és a magyar vonatkozású ku-
tatásokról. A repülés történe-
tével, a madarak megjelenésé-
vel szintén külön foglalkozunk 
– hangsúlyozta a megbízott 
igazgató.

Új kulturális beruházást 
ünnepelhetünk

A fenntartó városi önkor-
mányzat képviseletében Kiss 
János alpolgármester köszön-
tötte a megnyitó résztvevő-
it. Mint mondta, Kodály Zol-

tán idézettel kezdi a beszédét, 
amely élesen rávilágít a mai 
esemény lényegére: „Kultúrát 
nem lehet örökölni. Az elő-
dök kultúrája egykettőre elpá-
rolog, ha minden nemzedék 
újra meg újra meg nem szerzi 
magának”.– A mai napon hűek 
maradunk a kodályi gondolat-
hoz és új kulturális beruházást 
ünnepelhetünk. Egy új, 45 mil-
lió forintos beruházást adunk 
át a miskolciaknak azért, hogy 
kulturális bázisainkat tovább 
fejlesszük és azért is, hogy 
Miskolc kulturális verseny-
képességét tovább növeljük a 
régióban. Ezúton is köszön-
jük a kulturális kormányzat, 
az EMMI részéről érkező tá-
mogatást, amelyhez Miskolc is 
önerőt biztosított. 

Kulturális tőkeképzés
Kulturális tőkeképzés történik 

a mai napon. Ebbe a tőkekép-
zésbe pedig nemcsak a materiá-
lis beruházásokat számolhatjuk 
be, hanem a tudást, a művelt-
séget, az ízlést formáló összes 
eredményt. Ezért is vagyunk 
büszkék az elmúlt években Mis-
kolcon képződött kulturális tő-
kére. Arra, hogy egy jelentős 
festménygyűjtemény, Kövesi 
István titkos gyűjteménye és a 
Seuso kincs érkezett Miskolcra, 
valamint Csontváry Kosztka Ti-
vadar titokzatos festményét, az 
„Öreg halász” című művet rest-
auráltattuk, és nemsokára kezd-
jük a múzeum új szárnyának az 
építését, amely már várja Ma-

gyarország legnagyobb népvise-
leti gyűjteményét – hangoztatta 
az alpolgármester. 

Ez a kiállítás szakít a sab-
lonokkal

Engedjék meg, hogy gratu-
láljak a szervezőknek, hiszen a 
megvalósítás színvonala mél-
tó Miskolc kulturális céljaihoz. 
A most nyíló kiállítás szakít a 
sablonokkal: nem a dinosza-
uruszokat hozza el a jelenbe, 
hanem az érdeklődőket visz-

szaviszi a múltba, ezáltal egy 
komplex, érdekes és látványos 
képet ad a múltról. Biztos va-
gyok benne, hogy számos fia-
talt indít el azon az úton, amely 
a természettudományok meg-
szeretéséhez vezet. De jelképe-
sen azonban a jövőbe is utaztat 
bennünket a kiállítás, hiszen, 
amit itt láthatunk, az már a 
múzeumok jövőjét villantja fel: 
egy élményalapú, szórakoztató, 
de mégis tudományosan hite-
les világot.

Végezetül, ha már Kodály 
Zoltán gondolataival kezdtem, 
engedjék meg, hogy azzal is fe-
jezzem be: „Az út a boldogabb 
élethez a műveltségen keresz-
tül vezet.” A mai napon min-
den bizonnyal újabb lépést 
tettünk ezen az úton – zárta 
szavait az alpolgármester.

Időgéppel utazzuk végig 
185 millió évet

Számítások szerint, ha a Föld 
életét egy naptári évnek vesz-

szük, akkor december 24-én 
jelentek meg a dinoszauru-
szok; az ember december 31-e 
délután; az emberiség egész 
írott történelme pedig bele-
fér abba a pár másodpercbe, 
amikor a szilveszter éjféli ha-
rangszóra összecsendülnek a 
pezsgőspoharak – szemléltet-
te az idő relativitását a Magyar 
Természettudományi Múzeum 
általános és közművelődési fő-
igazgató-helyettese. Medzih
radszky Zsófia hozzátette: re-
ményei szerint a kiállítás erre 
is felhívja a figyelmet. Mint 
mondta, már évekkel ezelőtt 
felmerült az ötlet, hogy Mis-
kolcra hozzák a tárlatot. Kö-
telességüknek tartják, hogy le-
hetőség szerint a birtokukban 
lévő tárgyakat a többi múzeum 
rendelkezésére bocsássák, akár 
kutatási, akár kiállítási céllal. – 
Minden, ami itt van, a Magyar 
Természettudományi Múze-

umban abszolút egyedi, megis-
mételhetetlen, nincs több ilyen 
a világban– hangoztatta.

Impozánsnak és rendkívül 
változatosnak, sokrétűnek ne-
vezte a kiállítás anyagát Ősi 
Attila paleontológus, az ELTE 
Őslénytani Tanszék tanszék-
vezető egyetemi docense. Rá-
mutatott, a tárlat nemcsak a 
dinoszauruszokra koncentrál, 
a velük élő állatokra és növé-
nyekre, hanem azokra a földta-
ni és földtörténeti folyamatok-
ra is, amelyek meghatározták 
az akkori élővilágot.

– Tulajdonképpen egy 
időgéppel utazzuk végig ezt 
a hosszú időszakot, amely 
mintegy 185 millió évről szól. 
Közben nagyon sok állomá-
sát érintjük a földtörténetnek, 
ősállatok, ősnövények eredeti 
maradványait, vagy azok má-
solatát nézhetjük meg – muta-
tott rá.

Február 9-én este rendezte 
meg hagyományos jóté-
konysági bálját a Népkerti 
Vigadóban a B.-A.-Z. Megyei 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra, közösen az Első Miskolci 
Lions Klubbal. A rendezvény 
díszvendége idén Tokaj volt.

Bihall Tamás, a BOKIK el-
nöke az esemény tájékozta-
tóján elmondta, idén tizenki-
lencedik alkalommal rendezik 
meg a kamarai bált, és ez a ha-
todik alkalom, hogy a Lions 
Klubbal közösen. Az együtt-
működés legfőbb oka, hogy 
a bált egybekötik a jótékony-
sággal.  Falucskai Attila, az 
Első Miskolci Lions Klub so-
ros elnöke arról szólt, hogy az 
elmúlt öt évben olyan szer-
vezeteknek tudtak segíteni 
– a jótékonysági bál tombo-
labevételével –, mint példá-
ul a Vakok és Gyengénlátók 
Egyesülete, a Mellrákinfo 
Egyesület Borsodi Csoportja, 
vagy a Miskolci Autista Ala-
pítvány, idén pedig a Magyar 

Vöröskereszt „Enni adok – 
Enni kapok” programját tá-
mogatják.

Parragh László, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke báli köszöntőjében úgy 
fogalmazott: Miskolcnak min-
den oka megvan rá, hogy büsz-
ke legyen magára. – Folyama-
tosan azt látom, hogy a város 
a kultúrájában, az iparában a 
szolgáltatási hátterében, keres-
kedelmében minden nehézség 
ellenére fantasztikus fejlődé-
sen megy át – hangoztatta az 
elnök. 

A bálon díjakat is átadtak. 
BOKIK támogatói díjat kapott 
a Bay Zoltán Alkalmazott Ku-
tatási Közhasznú Nonprofit 
Kft., a BOKIK cégvezetői dí-
ját Kerstn Bachmann, a Joyson 
Safety Sytems Hungary Kft. 
ügyvezető igazgatója vehette 
át, míg a BOKIK vállalkozói 
díját Nagy Juditnak, a Favorit 
Food Kft. ügyvezető igazgató-
jának, valamint a Micromark 
Kft.-nek ítélték oda. A megle-
petés műsorban idén a Szinva-
völgyi Néptáncműhely tehet-
ségei léptek fel. 

Mint ismeretes, Aranyosi 
Péter – Karinthy-gyűrű-
vel is elismert – humoris-
tának ítélték oda 2018-ban 
a Miskolci Múzsa díjat. Az 
elismeréshez csatlakozva a 
Miskolc Motors felajánlott 
számára egy év használatra 
egy sportos személyautót, 
s Aranyosi Pétert válasz-
tották 2019-ben a miskolci 
BMW és MINI márkakeres-
kedés márkanagykövetévé.

A humorista február 12-én 
vehette át a járművet a Miskolc 
Motors telep-
helyén. – Azt 
hiszem, most 
már nem fo-
gok tudni el-
vegyülni a 
pesti tömeg-
ben. Másképp 
kell elkezde-
nem anyagot 
gyűjteni a fel-
lépésekhez, 
de ez az autó 
elképesztő-
en gyönyörű, 
azt hiszem nagy megtisztelte-
tés, hogy egy avasi gyereknek 
ilyen autója lehet - mondta el 
Aranyosi Péter, megköszönve 
az ajándékot.

Mint fogalmazott, nemigen 
fogja „végletekig” kihasználni 
az autót, most munka szem-
pontjából is kicsit lazább idő-
szakot tervez az életébe. – Az 
a tervem, hogy valamivel ke-

vesebbet fogok fellépni, szóval 
lehet, hogy nagyrészt a boltba 
fogok járni vele meg moziba. 
Az elmúllt időszak tényleg 
nagyon húzós volt, rettenete-
sen fáradtnak érzem magam. 
Volt egy önálló estem Miskol-
con, több mint 2000 nézővel, 
kétszer voltam Debrecenben, 
ahol 6000 ember előtt léptem 
föl, két nappal később Győr-
ben pedig 5500 előtt. Önál-
ló estem volt a Kongresszusi 
Központban, majd megkap-
tam a Múzsa Díjat, amikor 
annyira meg voltam hatódva, 

hogy szinte alig emlékszem az 
ünnepségre. És mindeközben 
eleget kellett tennem 30-40 
vállalati felkérésnek, valamint 
a Dumaszínházas fellépések-
nek is – sorolta az előadó.

Aranyosi Péter portálunk-
nak elmondta, a Múzsa Díj át-
vételét úgy élte meg, mint ami-
kor a Karinthy-gyűrűt nyerte 
el. – Amikor megkaptam egy-

szerűen nem tudtam elhinni. 
Soha nem készültem humoris-
tának. A rábiókabaréban mint 
„al-segédszerkesztő helyettes” 
imádtam a fellépőket, de soha 
nem hittem volna, hogy én is 
színpadra állok majd. Aztán 
megtörtént, működött, később 
pedig még jobban – díjakat 
kaptam. Úgy élem meg, hogy 
ez egy álom, amiből nem iga-
zán sikerült még felocsúdnom. 
Ha a miskolci Kabinet Rt. ze-
nekar szaxofonosaként kapom 
a díjakat – aminek készültem 
– az talán valóságos érzés len-

ne. El kell tel-
nie egy kis 
időnek, hogy 
felfogjam ezt 
az egészet, és 
igazán örülni 
tudjak neki – 
hangoztatta a 
humorista.

Sándor At
tila, a Mis-
kolc Motors 
ü g y v e z e t ő 
i g a z g a t ó j a 
úgy nyilatko-

zott, már évek óta támogatják 
a Múzsa Díjat. – Az idei dí-
jazott pedig különösen ked-
ves a szívünknek, innen jött 
az ötlet – nem minden hátsó 
gondolat nélkül –, hogy a si-
kereire való tekintettel, meg-
lepjük Pétert egy ilyen autó-
val. Ez a márka és Miskolc 
hírének is használ – mondta 
az ügyvezető tulajdonos.

„MISKOLC BÜSZKE LEHET MAGÁRA”
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Autós márkanagykövet lett  
Aranyosi Péter Jótékonysági bált rendezett  

a BOKIK és a Lions Klub 

Újabb különleges kiállítás a Herman Ottó Múzeumban
Dínók földjén 



Robottal avatta fel automata raktárát a HELL ENERGY

Futurisztikus vendég vagyis Titan a világhírű robot vágta át a 
szalagot a HELL ENERGY Magyarország Kft. 31 ezer raklap 
befogadására alkalmas, teljesen automatizált magasraktárának 
átadásán. Ezzel a cég a csaknem 30 milliárd forint összértékű 
beruházásának az utolsó szakaszát zárta le. A HELL cégcsoport 
az elmúlt 8 évben mintegy 220 millió euró értékben fektetett be a 
térségben, ezzel több, mint 600 új munkahelyet teremtve.

Mint az átadóünnepségen 
elhangzott, a HELL ENERGY 
márka 2006-os születése után 
alig 4 évvel már piacvezetői 
pozíciót szerzett hazánkban 
az energiaitalok között. Annak 
érdekében, hogy fogyasztóit a 
legmagasabb minőségi elvárá-
sok mellett és rugalmasan ki 
tudja szolgálni, saját töltőüze-
met épített 2011-ben. A gyárba 
először egy, majd két ultramo-
dern, alumínium italdobozok 
töltésére alkalmas gyártósort 
telepítettek, közben pedig egy 
PET töltősorral is bővítették 

termelőegységüket. 2017 nya-
rára megépült Magyarország 
első alumínium italdoboz-gyá-
ra, a QUALITY PACK. Ezzel a 
vállalat az energiaital, illetve 
az üdítőital-szektorban a vilá-
gon egyedüliként mondhatja el 
magáról, hogy a gyártás teljes 
spektrumát képes önmaga le-
fedni. Tavaly került átadásra a 
cégcsoport 3. fémdobozos töl-
tősora, amellyel megduplázták 
gyártókapacitásukat, így már 
napi 4,5 millió darab ener-
gia- és üdítőitalt állítanak elő a 
HELL szikszói üzemében.

Demeter Ervin kormány-
megbízott beszédében Babits 
mondatát idézte: – Múlt nélkül 
nincs jövő, s mennél gazda-
gabb a múltad, annál több szál-
lal kapaszkodhatsz a jövőbe. 
Egy magyar családi vállalko-
zásról van szó, ami már ott van 
a jövőben is. Ez a beruházás 
is igazolja, hogy Borsod foly-
tatja a felzárkózást az ország 
más, fejlettebb megyéinek so-
rába. Most hatvanezerrel több 
ember dolgozik, mint 2010-
ben. Ebben nagy szerepe van 
a HELL cégcsoportnak, amely 
több mint ezer fővel vette ki a 
részét a munkahelyteremtés-
ből – hangsúlyozta a kormány-
megbízott.

Csereklye Barnabas, a HELL 
ENERGY Magyarország Kft. 
ügyvezetője arról szólt, hogy 
2016-ban jelentették be azt a 
több mint 30 milliárd forint 
összértékű beruházást, amely-
nek befejezését 2019-ig vállal-
ták. – A beruházás első eleme-
ként 2017-ben megépítettük 
Magyarország első alumínium 
italdoboz gyárát, majd 2018-
ban telepítettük harmadik 
fémdobozos gyártósorunkat, 
amely a 120 ezer doboz/óra da-
rabszámú teljesítményével a vi-
lág egyik legmodernebb és legy-
gyorsabb italgyártó sora.

Most pedig elindítottuk ha-
zánk egyik legnagyobb auto-
mata magasraktárát, lezárva 
ezzel azt a hároméves beruhá-
zást, amivel 320 új munkahely 
teremtését is vállaltuk – mondta 
az ügyvezető, aki emlékeztetett, 

a HELL cégcsoport tulajdono-
sai az elmúlt nyolc évben mint-
egy 220 millió euró értékben 
fektettek be és beruházásaikkal, 
valamint a fenntartható üzle-
ti stratégiájukkal olyan értéket 
teremtettek, amelynek köszön-

hetően a HELL-t világszerte el-
ismert energiaital-márkaként 
jegyzik – emelte ki.

A 2016-ban megindult fej-
lesztések részeként a rendkívü-
li mértékben megnövekedett 
gyártókapacitás megkövetelte, 

hogy a HELL a logisztikai köz-
pontját is folyamatosan bővítse; 
a rekord gyorsaságú építkezést 
szakmai profizmussal támo-
gatták, amelynek köszönhető-
en tavaly év végére felépült a 30 
méter magas, 31 ezer darab rak-

lapos készáru tárolására alkal-
mas, teljesen automatizált ma-
gas-raktár. A HELL töltőüzemét 
az alumínium italdobozgyárral 
összekötő szállítópálya-rend-
szer, és a raktár állványrendsze-
rének összeszerelése 2018 év vé-
gére fejeződött be. A tesztelések, 
valamint a külön a cég igényeire 
kifejlesztett logisztikai szoftver 
telepítését követően megkez-
dődhetett az automata magas-
raktár és szállítópálya üzemsze-
rű használata.

Ezek után nem meglepő, hogy 
az automata magasraktár ünne-
pélyes átadójára egy nem min-
dennapi vendéget hoztak el. A 
megnyitó szalagvágásra ugyanis 
– robottechnológiáról lévén szó 
– segítségül hívták a világszerte 
ismert robot-előadóművészt, Ti-
tant, aki olyan sztárokkal lépett 
már fel, mint például Rihanna.  
A gép óriás amellett, hogy segí-
tett a nemzeti színű szalag át-
vágásában, egyedülálló, kizáró-
lag erre az alkalomra tervezett 
show-t is bemutatott.
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„EZ A VÁLLALKOZÁS MÁR  
OTT VAN A JÖVŐBEN IS”

A First Lego League robotépítő és programozó-verseny kö-
zép-európai elődöntőjének adott otthont múlt szombaton a 
Miskolci Egyetem. A jövő innovátorainak bajnokságán általá-
nos és középiskolások mérték össze tudásukat. A rendezvény 
témája ezúttal az űr és az űrutazás volt, ezért egy különleges 
vendég, az első magyar asztronauta, Farkas Bertalan is részt 
vett a versenybírák munkájában.

A vendégeket elsőként Pfli-
egler Péter alpolgármester kö-
szöntötte. – Két évvel ezelőtt 
adódott először lehetőségünk, 
hogy First Lego League bajnok-
ságot szervezzünk városunk-
ban, ami egyedülálló pillanat 
volt. A mai nap azonban még 
jelentősebb, mert a bajnokság 
közép európai elődöntőjének 
lehetünk házigazdái, ami világ-
színvonalon is fontos megmé-
rettetés – hangoztatta.

Pfliegler Péter köszöne-
tet mondott a támogatóknak, 
a szervezőknek és a Miskolci 
Egyetemnek is, hogy helyet biz-
tosítottak a rendezvénynek, se-
gítették annak lebonyolítását. – 
Szeretnék köszönetet mondani 
a fiatal versenyzőknek is, mert 
nagyon kemény munkát végez-
tek még idáig eljutottak. Nagy-

ra értékelem a szülők munkáját 
is, ők biztattak titeket a kemény 
munkára – fogalmazott az al-
polgármester.

A versenyt Orosz Tamás a 
BPI Group Hungary gyárigaz-
gatója nyitotta meg. Minden 
résztvevő nemzetet anyanyel-
vén köszöntve kiemelte: igazán 
nagy örömmel tölti el, hogy ő 
nyithatja meg ezt a fantaszti-
kus eseményt, amely ünnep is: 
az időutazás ünnepe. – Időu-
tazásnak nevezem, mivel ma 
a jövőbe utazunk, egy csodá-
latos „űrtúrára” indulunk. Kí-
sérletezünk az űrben, együtt 
teszünk felfedezéseket, új ki-
hívásokkal szembesülünk. Ne 
feledkezzetek meg róla, hogy a 
mai nap a csapatszellem ünne-
pe is – hangsúlyozta a gyárigaz-
gató.

A versenyzők prezentáció-
ban mutatták be munkájuk 
eredményét a zsűrinek és a kö-
zönségnek. A Lego elemek se-
gítségével felépített pályán 18 
különböző nehézségi fokozatú 
misszió várta a robotokat, az 
pedig a csapatok felkészültsé-
gén és ügyességén múlott, hogy 
ezek közül mennyit tudtak tel-
jesíteni.

A verseny végén szinte nem 
is volt olyan csapat, amely nem 
ért el helyezést valamilyen kate-
góriában. Díjazták a kreativitást, 
a csapatszellemet, a programo-
zást egyaránt. A verseny abszo-
lút győztese a budapesti The 
SAPPERS csapat lett, ők jutottak 
tovább a következő fordulóba. 
Tóth Ákos csapattag lapunknak 
elmondta, a csapat nem először 
ért el ezen a szinten első helyet, 
voltak már világversenyen. – 
Gyakorlatilag minden szaba-
didőnket erre fordítjuk, iskola 
után, hétvégén is építünk, fej-
lesztünk és programozunk. Sok 
áldozatot kíván, de imádjuk. 
Igazi csapat vagyunk. Izgulunk, 

de nem félünk, nagy remények-
kel indulunk majd neki a követ-
kező fordulónak is – mondta.

A második helyezett a HT 
Roboteam lett a harmadik he-
lyet pedig megosztva kapta a 
Power Control és a Tövis ASAP 
csapata.

A verseny végeztével Farkas 
Bertalan köszöntötte a jelenlé-
vőket, örömét fejezve ki, hogy 
részt vehetett ezen a napon. – 
Csodálatos volt látni, amit ma 
véghezvittetek, ráadásul idegen 
nyelven. Annak külön örülök, 
hogy az űrkutatás egy szeletét 

ismerhettétek meg. Nem az a 
fontos, hogy ma ki lett az első, 
vagy ki lett az utolsó. Aki győ-
zött annak ez jelenti a motivá-
ciót, aki pedig nem, annak az, 
hogy újra megpróbálja.

Fantasztikus a csapatszellem, 
ami bennetek van, mindenki-
nek gratulálok! – hangoztatta 
az első magyar űrhajós, meg-
köszönve a városvezetésnek, az 
egyetemnek és a szervezőknek 
a meghívást, amely elmondása 
szerint életre szóló élmény je-
lent számára. Az ESA, azaz az 
Európai Űrügynökség külön-

díjban részesítette a legnagyobb 
csapatmunkát, csapatszellemet 
tanúsító csapatot, a magyar Tö-
vis ASAP teamet. 

A verseny végén több más ka-
tegóriában is díjazták a csapato-
kat: – A kutatásért járó díj első 
helyét a The SAPPERS kapta, 
a második helyezett a lengyel 
Space Beavers lett, míg a har-
madik helyet a magyar HT Ro-
boteam kapta.

– A csapatmunkáért járó dí-
jak közül az első helyet a Kuz-
nica Raptor lengyel csapat 
nyerte, a második helyen a The 
SAPPERS végzett a harmadik 
helyen pedig a Bolgár Power 
Control. – Díjazták a progra-
mozást is: itt első lett a Power 
control, második helyen végzett 
a The SAPPERS, a harmadikon 
pedig az ET Crowd. 

– A Robot Game kategóriá-
ban a budapesti TÖVIS ASAP 
csapat végzett első helyen, má-
sodik lett a The SAPPERS, a 
harmadik helyet pedig az ET 
Crowd nyerte el.

First Lego League – közép-európai elődöntő!

TUDÁS, KREATIVITÁS, CSAPATSZELLEM
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Az Avalon Center Kft. (1075 Budapest, 
Károly körút 1. ½. sz.) által a Miskolc, Szent 
István tér 2413 hrsz.-ú ingatlanon tervezett 
„Avalon Business Center” környezetvédelmi 
engedélyezési ügyében a Pest Megyei Kor-
mányhivatal – fellebbezési eljárásban – II. 
fokú döntést hozott. A II. fokú hatóság PE/
KTFO/541-9/2019. sz. határozatával a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhi-
vatal Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztályának BO-08/
KT/07562-82/2018. sz. határozatát megvál-

toztatva, az Avalon Center Kft. kérelmét – 
örökségvédelmi szempontú kizárási ok miatt 
– elutasította.

A határozat teljes szövege – előzetes egyez-
tetést követően - 2019. március 14-ig meg-
tekinthető a Pest Megyei Kormányhiva-
tal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztályán (1016 Budapest, Mészáros u. 
58/a. sz.), valamint Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatalának Építési és Kör-
nyezetvédelmi Osztályán (Miskolc, Városház 
tér 8. sz.) ügyfélfogadási időben.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

Tisztelt nyugdíjas peda-
gógusok! Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala felhívja a tanár, 
tanító – és óvóképző inté-
zetekben végzettek figyel-
mét arra, hogy a felsőok-
tatási intézmények 2018. 
évben is adományozhatnak 
arany, vas, illetve rubin dí-
szoklevelet azoknak, akik 
oklevelüket 50, 60, 65, 70 
éve szerezték. 

A díszokleveleket az érde-
keltnek kell igényelni, de az 
adományozást a pedagógus 
utolsó munkahelye és a tár-
sadalmi szervek is kezdemé-
nyezhetik. 

A kérelemhez csatolandó 
okmányok: 

Aranydiploma esetén: 

– az 50 évvel ezelőtt szer-
zett oklevél fénymásolata 

– a munkakönyv fénymá-
solata, vagy munkahelyi iga-
zolás az ott eltöltött évekről 

– rövid szakmai önéletrajz 
Gyémánt-, vas és rubindip-

loma esetén: 
– az előző adományozott 

arany-gyémánt vagy vas ok-
levél fénymásolata 

– rövid szakmai önéletrajz 
A kitöltött kérelmek, a 

csatolt dokumentumokkal 
együtt Miskolc Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal, 
Szociális és Köznevelési Osz-
tályára (3530 Miskolc, Pefőfi 
S. u. 39. sz.) is leadhatók leg-
később 2019. március 8. nap-
jáig. 

A kérelmek a felsőoktatá-
si intézményekhez közvet-

lenül is benyújthatók. A be-
adási határidők tekintetében 
a felsőoktatási intézmények-
nél vagy honlapjukon tájéko-
zódhatnak. 

Tovább információt 
nyújt Nagyné Tőszegi Éva 
a 46/512-866-os telefonszá-
mon.

Az egyes intézmények sa-
ját igénylőlapjukon kérik 
az igények benyújtását, az 
egyetemek/főiskolák felhí-
vásai a http://www.miskolc.
hu/a ktua l is/felhivas-di-
szoklevel-igenylesere lin-
ken érhetők el, letölthetők 
az érintett felsőoktatási in-
tézmények honlapjáról, s 
személyesen is igényelhetők 
a Szociális és Köznevelési 
Osztályon Nagyné Tőszegi 
Évánál. 

FELHÍVÁS DÍSZOKLEVÉL 
IGÉNYLÉSÉRE



Hirdetés Miskolci Napló8

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket 
kedvezményes áron a Mis-
kolci Naplóban hétköznap 
8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:

3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200,  
Tel.: 06-70/320-8227/210 m.
E-mail: info@mikom.hu

FELVÁSÁRLÁS!  
Pannónia Hotel  

Miskolc, Kossuth u. 2.   
március 19., április 9.,  

április 30., május 28. 10-14 óráig.
Törtarany-fazonarany, briliáns 

ékszerek, karórák-zsebórák, ezüsttárgyak, 
festmények, antik bútorok, 
forgalomból kivont valuták,  

régi lakástextíliák (horgolások, csipkék, 
hímzések), hagyaték. 

louisgaleria.hu, email: lakatos@mconet.hu, 
tel.: 06-30/944-7935

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

Akció érvényes: 2019. 02. 16-tól 2019. 02. 22-ig. 
Colgate classic, deep clean fogkefe  199 Ft
Gillette blue II. borotva, 2 db  319 Ft
Lifebuoy antibakteriális szappan, 90 g, 2435 Ft/kg 219 Ft
Dove tusfürdő, 500 ml, 1598 Ft/l  799 Ft
Clin pump ablaktisztító, 500 ml, 938 Ft/l  469 Ft
Dreft mosószer, 0,8 l, 486 Ft/l  389 Ft
Taft hajlakk, 250 ml, 3116 Ft/l  779 Ft
Tiret lefolyótisztító gél, 1 l  759 Ft
Bonux mosógél, 2,275 l, 571 Ft/l  1299 Ft
Tomi mosópor 4,2 kg, 595 Ft/kg   2499 Ft
Tide mosópor 1,5 kg, (színes ruhához) 666 Ft/kg  999 Ft
Pur mosogató, 900 ml, 554 Ft/l  499 Ft
Ultra Daisy mosogatószer, új, 500 ml, 578 Ft/l  289 Ft

Csavarok, műanyag tiplik érkeztek. 

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

VEVŐI KAPCSOLATTARTÓ
FELADATOK:

• Napi kapcsolattartás a vevőkkel
• Ajánlatok készítése
• Szerződések előkészítése
• SAP megbízások kezelése
•  Társosztályokkal való folyamatos kapcsolat-

tartás

ELVÁRÁSOK:
•  Minimum középfokú pénzügyi/gazdasági  

végzettség
•  Tárgyalóképes, aktív német nyelvtudás szóban, 

írásban és telefonon
•  Minimum 1 éves, külkereskedelem területén 

szerzett tapasztalat 
•  Felhasználói szintű számítógépes ismeret:  

MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
• Önálló, precíz munkavégzés
• Csapatszellem
• Jó kommunikációs készség
• Proaktív, határozott személyiség

ELŐNYT JELENT:
• Felsőfokú műszaki végzettség
•  Projektmenedzsment területén szerzett  

gyakorlati tapasztalat
• Angol nyelvismeret

AMIT KÍNÁLUNK:
•  Határozatlan idejű munkaviszony, hosszú távú 

foglalkoztatás
•  Teljes munkaidős alkalmazás, napi 8,  

heti 40 óra
•  Munkába járás 100%-os támogatása (helyközi 

járatokkal), vagy 15 Ft/km költségtérítés gép-
kocsival*

• Havi 14 000 Ft meleg étkezési támogatás
•  Teljesítménypótlék az alapbéren felül, amely 

havonta 20% lehet maximum az elért céloktól 
függően

• Törzsgárda a cégnél eltöltött évek után
•  Részben térítésmentes, hozzátartozók részére 

pedig kedvezményes árszabású nyaraló- 
használat a Balatonnál

*  Miskolc közigazgatási határán kívül eső telepü-
lésekről

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.

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



Klampár Tibor, a hazai 
sport egyik élő legendá-
ja volt hétfőn a vendége, a 
Gárdonyi Művelődési Ház-
ban több mint egy évtizede 
működő asztalitenisz-egye-
sületnek. A kétszeres világ- 
és háromszoros Euró-
pa-bajnok sportoló azért 
látogatott el Miskolcra, 
hogy a hejőcsabai csapattal 
„adogathasson" pár órán 
keresztül.

Folyamatos labdapatto-
gás hangja fogadott minket, 
amikor hétfőn délután be-
léptünk a hejőcsabai Gár-
donyi Géza Művelődési Ház 
ajtaján. Az egyesület tagjai 
már javában rendezkedtek, 
gyakoroltak, melegítettek, 
hiszen egy igazi legendá-
ra, Klampár Tiborra vártak. 
Szihalmi Tibor, a Holcim 
SE klubvezetője elmond-
ta, egy sporttársuk találko-
zott még 2018-ban Tiborral 
Edelényben egy versenyen, 
ő hívta meg az egykori asz-
taliteniszezőt egy kis közös 
sport-élményre. Az is fel-
merült, hogy a közös edzé-
seket akár rendszeresíteni 
is lehetne. Így kerülhetett 
sor a hétfői játékra, amely a 
tervek szerint évente három 
alkalommal megismétlődik 
majd a jövőben, a fiatal te-
hetségek felkutatásának ér-
dekében.

– Halálra játszom itt ma-
gam, rég pingpongoztam már 
ennyit egyhuzamban – fo-
galmazott érdeklődésünkre 
mosolyogva Klampár Tibor. 
Mint mondta, a többieknek 
könnyű, húszpercenként vált-
ják egymást, neki azonban 

kicsit nehezen megy már le 
egyben ez a négy óra. – Néha 
olyanokat ütnek, amit még én 
sem hiszek el – tette hozzá, 
majd nevetve kiegészítette: 
vannak, akik szerint ma már 
jobb a szövege, mint a játéka.

Mint megtudtuk, Klampár 
Tibornak nagyon sok, talán 
túl sok edzése is volt gyer-
mekkorábam. – Szinte isko-
lába sem jártam, volt, hogy 
már intézetbe akartak adni, 
annyit lógtam. Reggeltől es-

tig az edzőteremben voltam, 
napi 8-9 órát játszottam. 
Reggel 9-től volt, hogy este 
10-re keveredtem haza – vi-
szont az is igaz, hogy hiába 

játszik az ember bármeny-
nyit, ha nincs meg ehhez a 
sporthoz az Isten adta tehet-
sége – nyilatkozta. – Engem 
a bátyám tanított meg ját-
szani, ő mutatta meg a moz-
dulatokat, amiket meg kell 
tanulni, hogy ne csak ösz-
sze-vissza üssük a labdát – 
hangsúlyozta az élsportoló.

Tibor ugyanis egy iga-
zi asztaliteniszező családba 
született: a két nővére NB 
I-es pingpongozó volt, így 

őt is bevitték a Vörös Mete-
orba. Innen azonban a ma 
már legendaként ismert asz-
taliteniszezőt 8 hónap múl-
va kirúgták. – Eltessékelt az 

edző mondván, hogy ügyel-
ten vagyok. Így mentem át a 
Postásba, ahol négy hónap 
után már beírtak egy-egy 
meccsre – emlékezett visz-
sza. Klampár Tibor a ’70-es 
években volt pályája csú-
csán. Ő alkalmazta először 
az asztalitenisz-ütő borítá-
sának verseny előtti friss ra-
gasztását – a „becsörgetést” 
– aminek köszönhetően az 
átlagosnál nagyobb falsot le-
hetett a pörgetéseknek adni. 
Mint mondta, ez véletlenül 
jött, épp a bátyjával edzett, 
s már nagyon kiabált vele a 
testvére, erre ő dühében le-
tépte az ütő borítását és egy 
újat rakott a helyére. Aztán 
ezt sokáig így használta.

A miskolci származású 
Jónyer Istvánnal rendkívüli 
sikereket értek el. 1971-ben 
páros vb-t nyertek, volt két 
ezüstérmük és csapatban is 
elhoztak egy ezüstöt. Aztán 
van az a bizonyos arany-
érem, amikor négy nap 
alatt kétszer verték meg Kí-
nát. Klampár Tibor Miskol-
con nyert Európa TOP 12-t, 
nemzetközi és országos ver-
senyt is – úgyhogy elmon-
dása szerint imádja a várost.

Bravúros és váratlan, vi-
szont minden szempontból 
megérdemelt győzelmet 
aratott szombat délután a 
DVTK labdarúgócsapata a 
MOL Vidi otthonában. A 
bajnoki címvédő láthatóan 
nem boldogult a hosszú idő 
óta az egyik legjobb formá-
ját mutató Diósgyőrrel.

A mérkőzés nem indult jól a 
DVTK számára, a piros-fehé-
rek már a 4. percben gólt kap-
tak. Marko Šćepović a 16-os vo-
nalánál kapott labdát, lekezelte, 
kapura fordult védője szorításá-
ban, majd 12 méterről a bal alsó 
sarokba lőtt, (1-0). A Diósgyőr 
azonban egyáltalán nem tűnt 
megszeppentnek, és már a kö-
vetkező percekben olyan tűzijá-
tékot rendezett az ellenfél kapu-
ja előtt, amelyben bármikor ott 
lehetett volna az egyenlítés.

A bátor, technikás foci ha-
marosan meg is hozta az ered-
ményét: Branko Mihajlović a 
28. percben mintaszerű góllal 
egyenlített. A mindig fáradha-
tatlan Shestakov jobbról, az ol-
dalvonal mellől adott középre, 
ahol Juhász nem tudott tisz-
tázni. Mihajlović lekezelte a 

labdát, majd balról, nagy erő-
vel Kovácsik lába között lőtt a 
hálóba (1-1). Már erre sem so-
kan számítottak, arra viszont 
végképp nem, hogy öt perccel 
később Karan hálószaggató 
kapáslövéssel vezetést szerez 
a Diósgyőrnek. Vernes jobb 
oldali szabadrúgását Dejan 
Karan elsőre még nem tudta 
kapu felé irányítani az ötösön, 
a leeső labdát viszont már biz-
tosan lőtte a hálóba (1-2).

Második játékrészt hatalmas 
rohamokkal kezdte a Mol Vidi. 
Az 50. percben büntetőhöz is 
jutottak, ezt azonban Huszti 
Szabolcs nem tudta értékesíteni, 
lövése a kapufát érintve hagyta 
el a játékteret. A láthatóan ko-
moly játékerőt képviselő haza-

iak nyomása folyamatos volt, a 
DVTK fegyelmezett védelmét 
azonban nem tudták feltörni. 
A Diósgyőrnek még veszélyes 
kontrákra is futotta, Mihajlović 
kétszer is eldönthette volna a 
mérkőzést, a hosszabbítás utol-
só percében pedig a hazai kapus 

úgy lökte fel a gólhelyzetben ka-
pura törő Bacsát, hogy az a té-
vékommentátor szerint is kiállí-
tást ért volna - de megúszta egy 
sárgalappal. Ahogy telt az idő, 
a MOL Vidi játékosai általában 
is egyre feszültebbek, indulato-
sabbak lettek a nem várt ered-
ménytől, hullottak a sárgalapok, 
gyakori volt a lökdösődés.

Ez azonban nem változtat 
a lényegen: a DVTK, megle-
petésre, 2-1-re legyőzte ott-
honában a bajnoki címvédőt, 
s a mutatott játék alapján re-
ménykedni lehet, hogy ez-
úttal hamar feljebb tud lép-
ni a tabellán a kieső zónából. 
(OTP Bank Liga 20. fordu-
ló: MOL Vidi FC - Diósgyőri 
VTK 1-2 (1-2))
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Környezetbarát és gazdaságos  
távfűtés Miskolcon
Vigyázzunk Miskolc levegőjére és spóroljunk együtt még 
több energiát! 

Mi ezt tesszük, amikor évente 26 millió m3 földgáz helyett 
megújuló energiát használunk, így 49 000 tonnával keve-
sebb CO2 terheli Miskolc levegőjét.

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

Környezetbarát energia  
a jövőnkért!

Egy igazi sportlegenda „adogatott" 
Miskolcon 

Bravúros győzelem a bajnoki címvédő ellen! 

Női kosárlabda
Február 9-én, a bajnokság 

alapszakaszának 17. fordu-
lójában az Aluinvent DVTK 
a CMB Cargo-UNI Győr 
gárdáját fogadta és egy for-
dulatos mérkőzésen, nagy 

szívvel küzdve a hosszabbí-
tást követően végül 87-78-
ra diadalmaskodott Cziczás 
László együttese. (Aluinvent 
DVTK - Győr 87-78 (h. u.))

Vízilabda
Hamarosan hajrájába ka-

nyarodik az E.ON Férfi-
bajnokság alapszakasza, az 
elmúlt hétvégén már a tizen-
kettedik forduló mérkőzéseit 
rendezték. Miskolc továbbra 
is magabiztosan menetel, a 
megyeszékhely pólósai szom-

bat este, az ötgólos Sasa Misics 
vezérletével magabiztosan, 
12-8-ra győzték le a Debre-
cent a Kemény Dénes uszo-
dában. (E.ON Férfibajnok-
ság, Alapszakasz, 12. forduló 
B-csoport: PannErgy-Miskolc–
Debrecen 12-8)

Birkózás
A serdülő korosztályos 

Minősítési Országos Birkó-
zóversenyen léptek szőnyeg-
re az elmúlt hétvégén a 

DVTK-MVSI birkózói, akik 
a kötöttfogású csapatver-
senyben az első helyet sze-
rezték meg.

Labdarúgás
Támadót vett kölcsön 

a Puskás Akadémiától a 
DVTK. Prosser Dániel a 
Budapest Honvéd akadé-
miáján nevelkedett, majd 
ugyancsak Kispesten lett 

belőle élvonalbeli játékos. 
Kilenc alkalommal pályára 
lépett a magyar U21-es vá-
logatottban is, legutóbb a 
Sepsi OSK csapatában sze-
repelt.

Jégkorong
Kiváló védekezéssel fontos 

három pontot hozott el Lip-
tószentmiklósról a DVTK 
Jegesmedvék február 13-án, 
a Tipsport Liga 50. játéknap-
ján. A gól nélküli első har-
mad után Magosi Bálint sze-
rezte meg a vezetést, majd 
Žiga Pance duplázta meg az 

előnyt a 44. percben. A két 
gólra nem érkezett válasz, így 
Vay Ádám idénybeli hetedik 
kapott gól nélküli mérkőzé-
sét zárta, amivel egyedül ve-
zeti a kapusok rangsorát eb-
ben a statisztikai mutatóban. 
(MHk 32 Liptovský Mikuláš - 
DVTK Jegesmedvék 0-2)

Atlétika
Február 9-én rendezték 

meg Magyarország idei ifjú-
sági és junior fedett pályás at-
létikai bajnokságát.  A Miskol-
ci Sportiskola gyaloglói közül 
hárman begyűjtöttek egy-egy 
bronzérmet. Eredmények: 
 Junior kcs., fiúk, 5000 m gya-
loglás: 3. Gál Vencel ( Miskolci 

Sportiskola), 4. Varga Dávid 
(Miskolci Sportiskola). Ifjúsá-
gi kcs., fiúk, 5000 m gyaloglás: 
3. Bánk Leon (Miskolci Sport-
iskola). Ifjúsági kcs., leányok,  
3000 m gyaloglás: 3. Tamás 
Dorottya (Miskolci Sport-
iskola), 4. Molnár Boglárka 
(Miskolci Sportiskola).

Hírek, eredmények
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Túl vagyunk a fűtési idény közepén
Az átmeneti hideg időjárás 

miatt a MIHŐ Kft. 2018. szep-
tember 25-én megkezdte a 
szakaszos fűtésszolgáltatást, 
majd az egyre melegebb napi 
középhőmérsékletek miatt, a 
költségtakarékosság érdeké-
ben leállította a fűtést. A teljes 
értékű szolgáltatás 2018. októ-
ber 15-én indult és már túl va-
gyunk a fűtési idény felén. Az 
eddigi tapasztalatokról Nyíri 
Lászlót, a MIHŐ Kft. ügyvezető 
igazgatóját kérdeztük.

– Milyen volt a tél, milyen idő-
járás jellemezte a fűtési idényt ed-
dig?

– A fűtési idény időjárása eddig 
vegyes képet mutatott. A 2018. 
szeptemberi és októberi hóna-
pok enyhébbek voltak, míg 2018. 
novembertől 2019 januárig a hő-
mérséklet tekintetében az elmúlt 
10 év átlagának megfelelő telünk 
volt. A leghidegebb átlaghőmér-
sékletű napunk -6,1 Celsius fokkal 
december 1 volt.

– Milyen műszaki események tör-
téntek a fűtési idényben? Voltak-e 
meghibásodások és ha igen milyen 
okokra vezethetők vissza? Van-e 
megoldás?

– Meghibásodásaink, üzem-
zavaraink száma az elmúlt évek-
hez hasonló volt. Ebben az évben 
szolgáltatásunk és ezzel együtt 
távhővezetékrendszerünk is 50 

éves, ennek megfelelően meg-
hibásodásainkat jellemzően ve-
zetéklyukadás okozza. Azonban 
fejlesztéseink során elértük azt, 
hogy egy-egy üzemzavart ma 
már kevesebben érzékelnek. A 
város több részén olyan körveze-
ték-rendszert építettünk, amely 
szakaszolhatóságot biztosít, ami-
vel minimalizáljuk a szolgálta-
tásból kiesett lakások számát. A 
miskolci távfűtési rendszer nagy-
ságából adódik, hogy külső hatá-
sokra is rendkívül érzékeny. Ilyen 
lehet egy nagyobb területet érin-
tő áramszünet, amely társasá-
gunk hőtermelésére és hőszállítá-
sára is hatással van. Ilyen esetben 
a rendszerünk keringtetése leáll, a 
szolgáltatás visszaindítása pedig 
komoly erőpróbának teszi ki a tel-
jes vezetékhálózatot.

– Önök is tájékoztatást adtak a 
tél folyamán arról, hogy némely la-
kóépületben csak hosszas folyatás 
után volt elég meleg a víz. Mi okozta 
ezt a problémát?

– Az utóbbi időben valóban ér-
keztek hozzánk olyan megkere-
sések, főleg diósgyőri területről, 
hogy az éjszakai órákban az előírt 
40 Celsius fokos meleg víz helyett 
alacsonyabb hőmérsékletű volt a 
csapból kifolyó víz. A bejelentése-
ket kivizsgáltuk, a probléma leg-
több esetben lakóépületen be-
lüli: a vízvezetékben található – a 
víz természetes kalcium tartalma 

miatt kialakuló – nagymértékű 
vízkőlerakódás okozza, amely az 
épületen belüli melegvíz-veze-
ték keresztmetszetét szűkíti, vagy 
akár teljesen eldugíthatja. A ve-
zetékben lévő víz hőmérséklete 
általában lecsökken, és így csak 
hosszabb kifolyatás után jelenik 
meg a megfelelő hőmérsékletű 
víz. A távhőszolgáltatási törvény 
szerint a lakóépületen belüli veze-
tékhálózat karbantartása a lakó-
közösség feladata. Amennyiben a 
fogyasztó ilyen jellegű problémát 
észlel, kérjük, először a műszaki 
ügyeletünket keresse. Amennyi-
ben a mi berendezéseink megfe-
lelően működnek, akkor a lakókö-
zösség képviselőjét kell keresnie, 
aki lépéseket tehet a hibaelhárítás 
érdekében.

– A távhőszolgáltatás számlá-
zási gyakorlatában új lehetőség az 
egyenletes díjfizetés. Mit jelent ez, 
választható-e még most is ez az el-
számolás?

– Miskolc távfűtésről szóló ren-
delete alaplehetőségként kínálja 
az egyenletes díjfizetést. Ha a díjfi-
zető másként nem rendelkezik fe-
lénk, a MIHŐ egyenletes díjfize-
téssel számláz. Ilyenkor a távhős 
fogyasztó – a gáz- és áramszám-
lához hasonlóan – időarányosan, 
11 egyenlő értékű részszámlán 
fizeti a távhő fűtési hődíját. Majd 
a 12. elszámoló számlán az éves 
fogyasztás alapján rendezi külön-

bözetét. Előnye, hogy tervezhető, 
hiszen 11 egyenlő értékű számla 
fixen beállítható a családi költség-
vetésbe, amin egy esetleges szél-
sőséges időjárás sem változtat. 
Ha most nem így fizet az ügyfe-
lünk, de az egyenletes díjfizetést 
választaná, akkor a honlapunkról 
letölthető nyomtatványt vissza-
küldve, vagy ügyfélszolgálati iro-
dánkban személyesen tudja ezt 
kérni. Amennyiben április 15-ig 
eljuttatja hozzánk kérelmét, má-
justól már egyenletes díjfizetéssel 
fizeti távhőszolgáltatási számláját. 

– Előfordulhat olyan helyzet, 
hogy egy fogyasztó elmarad szám-
lájának befizetésével. Ilyenkor mit 
tud ajánlani?

– Az igénybe vett szolgálta-
tás díját ki kell fizetni, ellenkező 
esetben sok járulékos költség ter-
heli az elmaradt befizetést. Azt 

tudom javasolni, ha mégis előfor-
dul, hogy a tárgyhavi számlát a 
fogyasztó valamilyen okból nem 
tudta befizetni, kérje mielőbb a 
részletfizetési megállapodást. 
Ezt megteheti személyesen ügy-
félszolgálati irodánkban vagy 
ügyfélkapcsolati partnerünknél. 
Társaságunknál minimum 20% 
előleg befizetése mellett, maxi-
mum 12 hónapra lehetőség van 
részletfizetési megállapodást köt-
ni, minimum 5000 Ft/hó törlesztő 
részlettel. Nagyon fontos, hogy a 
megállapodás csak addig él, míg 
a havi számlát és a megállapodás 
aktuális részletét együttesen, ha-
táridőben befizeti a fogyasztó. A 
részletfizetési lehetőséggel meg-
előzhetjük, hogy a díjtartozást 
egyéb, például jogi eljárás költsé-
gei terheljék. Már az egyhavi tar-
tozás is viszonylag nagy összegű-

vé válhat, amennyiben a MIHŐ a 
jogszabályokban előírt követelés-
kezelési eljárást lefolytatja. A bíró-
sági végrehajtási eljárás és annak 
előkészítési költségei is magasak, 
és a díjtartozáson felül még a me-
legvíz-kizárás költségei is a hátra-
lékos fogyasztót terheli. A MIHŐ 
Kft. azoknál a fogyasztóknál, akik 
díjhátralékukat 60 napon belül 
nem rendezik, vagy nem kötnek 
részletfizetési megállapodást, 
minden esetben bírósági eljárást 
indít a hátralék beszedésére. Ezzel 
párhuzamosan a melegvíz-szol-
gáltatásból is kizárja a fogyasztót. 
De még egyszer kérem és aján-
lom, hogy mielőtt ilyen rosszra 
fordulnának a dolgok, keressék a 
MIHŐ-vel együtt a részletfizetés-
ben lévő megoldást.

– Összeségében hogyan értékeli 
az eddig eltelt fűtési idényt?

– A MIHŐ részéről kollégáim 
folyamatosan a lehető legmaga-
sabb szakmai színvonalon végzik 
feladataikat annak érdekében, 
hogy jó minőségű szolgáltatást 
nyújtsunk fogyasztóink részére. 
Üzemzavar előfordulásakor a le-
hető leggyorsabban elhárítjuk a 
hibákat, ha kell éjszaka, hétvégén, 
akár ünnepnapon is dolgozunk, 
és ezt tesszük az év szinte minden 
napján, hiszen ősztől tavaszig a 
fűtést, az év minden napján pedig 
a meleg vizet biztosítjuk 32 ezer 
fogyasztási helyen.

Az elévülés jogintézmé-
nyének indoka, hogy ha a 
jogosult, a jogait viszonylag 
hosszú időn keresztül nem 
érvényesíti, úgy nem „ér-
demli meg”, hogy a bíróság 
segítséget nyújtson a számá-
ra az igénye érvényesítéséhez. 
Emellett az idő múlása a kö-
vetelés bizonyítékainak ele-
nyészéséhez vezethet, amely 
megnehezíti a valóságnak 
megfelelő bizonyítást.

Fontos tudni, hogy az elé-
vüléssel maga a tartozás nem 
szűnik meg, tehát követelhető, 
viszont bírósági úton már nem 
kikényszeríthető, azaz nem le-
het végrehajtani. Ha azonban 
a kötelezett önkéntesen teljesí-
ti az elévült követelést, utólag 
nem követelheti vissza a kifi-
zetett összeget, akkor sem, ha 
később kiderül, hogy az már 
elévült a teljesítéskor. Lénye-
ges, hogy törvénybe ütközik a 
szerződéses kapcsolatok köré-
ben, az elévülés kizárása.

Főszabály szerint 5 év az 
elévülés. Ez alól azonban szá-
mos kivétel van, minden ese-

tet egyedileg kell meg-
vizsgálni, veszélyes üzemi 
felelősségből eredő ká-
rokozás esetén már csak 
három év az elévülési idő. A 
biztosítási jogviszony eseté-
ben, a biztosítók szabályzata-
ikban gyakran élnek azzal a 
lehetőséggel, hogy a polgári 
törvénykönyv alapján, a fe-
lek írásban eltérhetnek a jog-
szabályban rögzített elévülé-
si időtől. Van olyan is, hogy 
csupán egy év áll rendel-
kezésre a károsultnak arra, 
hogy a kárigényét a biztosí-
tóval szemben érvényesítse.

A Munka Törvénykönyve 
általános jelleggel kimond-
ja, hogy a munkajogi igények 
3 év alatt évülnek el. Így el-
mondhatjuk, hogy a munka-
jog területén főszabály sze-
rint rövidebb az elévülési idő, 
mint a polgári jogban. 

Az elektronikus hírközlé-
si szolgáltatásokra vonatkozó 
egyedi előfizetői szerződések-
ből eredő polgári jogi igények 
a hatályos jogszabályi rendel-
kezések szerint egy év alatt, 
a készülékvásárlásból eredő 

polgári jogi igények pedig 5 
év alatt évülnek el. Az ener-
gia (áram- és földgáz) közmű 
szolgáltatásoknál az elévülés 
három év. Ez utóbbi két elévü-
lési szabályt az Országgyűlés 
2018. decemberében hozott 
törvénymódosítással emelte 
fel a jelzett három évre, a ko-
rábbi két évről. A hulladék-
díjnál nincs külön nevesített 
elévülés, így az általános öt év 
érvényes. Ugyanez igaz a víz és 
csatornadíjakra is, vagyis ezen 
szolgáltatás esetében is 5 év az 
elévülési idő. A parkolási dí-
jak érvényesítésére vonatkozó 
igény elévülés ideje egy év.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL
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A bor városa
Talán felmerülhet a kedves 

olvasóban a kérdés, hogy va-
jon milyen történelme lehet a 
sörfőzésnek egy olyan város-
ban, melynek lankáin egykor 
szőlőt termesztettek, sőt, a mai 
napig számtalan pincét, borhá-
zat találunk. Való igaz, a mis-
kolci borkultúra évszázados 
hagyományait őrzik ma is a 
hegyaljaihoz hasonló adottsá-
gokkal rendelkező avasi vagy 
éppen a görömbölyi pinceso-
rok, míg a szőlőtermesztés és 
a bortárolás szórványos emlé-
keit megtalálhatjuk a Tetemvá-
ron, a Kőporoson, illetve a Bá-
bonyibércen. 

Nem véletlen az Újgyőri fő-
tér közelében található Görög-
szőlő utca elnevezése sem, ami 
jóval beszédesebb, mint az el-
sőre gondolnánk. A 17. század 
végén, 18. század elején megte-
lepedő görög és zsidó kereske-
dők nagyban hozzájárultak ah-
hoz, hogy ebben az időszakban 
a kereskedelem fő tárgya a bor 
volt. Ékes példa erre az 1706-
os esztendő: mikor II. Rákó-
czi Ferenc Miskolcról való ki-
vonulását követően a császári 
csapatok felperzselték a várost, 
a visszaszállingózó lakosság 
nem a házuk elvesztését, ha-
nem a pincékből kifolyatott 
vagy megivott borokat siratta. 
Ilyen történeti háttér mellett 
nehéz elképzelni, hogy a mis-
kolciak komoly sörfogyasztók 
lettek volna, holott pont ezek-
ben az években jöttek létre a 
város első serfőzdéi. 

A sörkedvelő Rákóczi
1678-ban olvashatjuk azt 

először, hogy az Egerből érke-
ző küldöttséget hús és kenyér 

mellett serrel és borseprőből 
főzött égetett borral kínálták. 
Az italokat a Dőry-család főz-
déjében készítették, majd né-
hány évvel később Dőry And-
rás végrendeletében olvasható, 
hogy a szintén András nevű fi-
ára hagy egy kertet, ahol mal-
mot és egy sernevelőt épít. A 
végrendelet 1704-ben íródott, 
így ekkor már bizonyíthatóan 
működött serfőzde a város-
ban, az italok tárolására szol-
gáló pince ma is megtalálható 
a Miskolci Galériának helyet 
adó Rákóczi-házban. Az elne-
vezés itt sem véletlen: a Dőry 
Ferenc által 1650-ben épített 
kúriában a szabadságharc ide-
jén kétszer is vendégeskedett a 
fejedelem, aki a kávé és szivar 

mellett a sört is nagyon kedvel-
te, talán épp a Dőry-pincében 
tárolt fenséges nedűknek kö-
szönhetően. 

Ahogy nem a véletlen műve 
az sem, hogy 1703 decemberé-
ben Rákóczi levelet írt bizal-
masának, a miskolci Aszalay 
Ferencnek, hogy az addig két 
német mester által üzemel-
tetett serfőzde használatát 10 
évre az Aszalay-család kap-
ja meg, baráti kezekbe adva 
ezzel a miskolci sernevelést. 
Egyes elbeszélések szerint a 
Dőry-család is építtetett serhá-
zat, hogy a fejedelem kedvében 
járjon, ez azonban nem lehe-
tett hosszú életű. A már emlí-
tett 1706-os esztendőben, ami-
kor Rabutin generális porig 

égette Miskolcot, a Dőry-tel-
ken álló házak is megsemmi-
sültek, lezárva ezzel a városi 
sörfőzés első korszakát. 

A mindszenti serfőzde
A császáriak pusztítása azon-

ban nem jelentette azt, hogy a 
miskolciak sör nélkül marad-
tak volna, csak kissé messzebb 
kellett sétálni a folyékony ke-
nyér élvezetéért. A Miskolc-
tapolca történetét feldolgozó 
sorozatban már megemlített 
bencések (a Szapolyai és Fer-
dinánd pártiak viszálykodásá-
nak következtében a szendrői 
várkapitány leromboltatta az 
apátságot 1537-ben) elűzettek 
tapolcai birtokukról, hogy Mis-
kolc mellett leljenek új otthon-
ra. Itt építettek kápolnát, majd 
idővel a templom köré önálló 
település szerveződött Mind-
szent néven, a tapolcai apát-
ság birtokaként, végül a község 
1880-ban vált Miskolc részévé. 
1709-ben olvashatjuk Petrik 
András tapolcai apát Bazulid 
Jakab és Kirsz János sörfőző-
mesterrel kötött szerződésé-
ben, hogy a „Mind Szent nevű 
földön, az apátsághoz tartozó 
kert mögött, ser-nevelőt” épít-
senek, amely legyen alkalmas 

pálinkafőzésre is, hogy az apát-
ság gyümölcsöseinek termését 
fel lehessen ilyen formában is 
használni. A szerződés szerint 
az építők „tartoznak felépíteni 
és teljesen berendezni a serhá-
zat és a serfőzés első napjától 
számítván 100-100 magyar fo-
rintot két részletben tartoznak 
megfizetni.”

A serfőzők nem függtek a 
mindszenti bírótól, nem volt 
Miskolc felé sem adófizetési 
kötelezettségük, felettük csak 
a tapolcai apát rendelkezhetett. 
A bérlők sörüket és pálinkáju-
kat kizárólag az apátsági korcs-
mákban értékesíthették. A ser-
ház 1713-ban már biztosan 
üzemelt, ezt bizonyítja a há-
rom évre megköttetett bérleti 
szerződés, amely 2100 rénes 
(vagy rajnai) forintban hatá-
rozta meg az éves bérleti díjat, 
amiből jelentős sör- és pálin-
kafogyasztásra lehetett követ-
keztetni, hiszen a bérleti díj 
kitermeléséhez legalább 1000 
hordó sört és 50-nél több hor-
dó pálinkát kellett értékesíte-
nie a főzőmestereknek. A szer-
ződés mindezen felül kitért 
arra, hogy a bérlők díjmente-
sen juthattak hozzá 200 köböl 
árpához, valamint a főzéshez 

szükséges famennyiséget a di-
ósgyőri uradalomhoz tartozó 
erdőségekben szerezhették be.

Innentől 1742-ig nem hal-
lunk a mindszenti serház-
ról, amikor Máriássy Sándor 
apát bízza meg Stajniger And-
rás sörfőzőt, hogy „akarnám, 
úgymond, hogy a serház kő-
ből épülne, s óhajtanám, hogy 
ha az építésből tégla fennma-
radna, az kovácsműhely, vagy 
más épület emelésére fordít-
tatnék.” Eszerint tehát új főz-
dét kellett építeni, amiből kö-
vetkeztethetünk arra, hogy a 
régi, fából és sövényből ké-
szült épület korábban meg-
semmisülhetett. Az újjáépített 
főzde kisebb-nagyobb átalakí-
tásokkal, a gyakori tűzvésze-
ket túlélve egészen az 1830-as 
évekig működött a Mindszen-
ti templom közvetlen közelé-
ben, a mai Földes Ferenc ut-
cával átellenben. Egy 1875-ös 
újsághirdetés árulkodik még 
arról, hogy szintén Mindszen-
ten nyitotta meg Zurik János a 
város első olyan üzemét, amely 
már előfutára a sörfőzés Ma-
gyarországon is kialakuló ipari 
forradalmának. (Folytatjuk)

NAGY ATTILA 
TÖRTÉNÉSZ
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Hirdetés

A VÁROSI SÖRFŐZÉS  
HAGYOMÁNYAI

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

Mi ezt tesszük, és köszönjük, hogy a távfűtést választot-
ták. Az elmúlt években kisvárosnyi új fogyasztóval bővül-
tünk, ez közös sikerünk.

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

Környezetbarát energia  
a jövőnkért!

Számos dolog összeköti két kiváló színművészünket, 
Komlós Jucit és Bessenyei Ferencet. Mindketten száz évvel 
ezelőtt születtek; a ’40-es években a miskolci színtársulat 
tagjai voltak, s egy miskolci fotósnak eszébe jutott egy közös 
„lélekfotón” is megörökíteni a színészóriások barátságát.

Bessenyei Ferenc 1919. feb-
ruár 10-én látta meg a napvi-
lágot, Hódmezővásárhelyen. 
Pintér Irma alig 62 kilomé-
terrel délnyugatra, Szabadkán 
adott életet ezen a napon kis-
lányának, a Komlós Juciként 
ismertté vált Kohn Julianná-

nak. Mindketten megkapták a 
Nemzet Színésze címet, a Hal-
hatatlanok Társulatának örö-
kös tagjai, s a ’40-es években 
mindketten játszottak a Mis-
kolci Nemzeti Színházban.

– A Déryné utcán volt a 
műtermem, innen jártam át 

rendszeresen kutatni a Szí-
nészmúzeumba. Így tudtam 
meg, hogy Komlós Juci és 
Bessenyei Ferenc 1942-ben 
egyszerre voltak tagja a cson-
ka hon első kőszínházának – 
mondta el lapunknak „Esztá-
ri” Szécsi Zoltán fényképész.   

Mint fogalmazott, nagyon 
lesújtotta Sinkovits Imre ha-
lálának a híre 2001-ben. Ek-
kor hasított belé a gondolat: 
nem történhet meg, hogy más 
nagyjaink is úgy menjenek el, 
hogy nem örökíti meg a tekin-
tetüket. Elkezdte szervezni a 
találkozót Bessenyei Ferenccel 
és Komlós Jucival. – Feri bá-
csi először kitért a fotózás elől, 
Lajosmizsére hívott magához, 
hogy ott a lovakkal készítsünk 
egy sorozatot. Mondtam neki, 
hogy ez más történet, lélek-
rajz lenne. Juci néni nagyon 
örült az ötletnek, csak mondta, 
hogy náluk négy generáció él 
együtt, nem lehetne nyugod-
tan dolgozni… Végül maradt 
Feri bácsi pasaréti lakása.

2001 márciusában találkoz-
tunk, a két színész egymás 
nyakába borult. Feri bácsi fel-
alá járkált, morcosan elkezdett 
kérdezősködni, hogy ki kül-
dött, ki fizet engem, miért aka-
rok én „egy ilyen vénembert 
fényképezni”? Aztán kiderült, 
miért volt ilyen távolságtartó a 
Nemzet Színésze. – Szinte ki-
tört belőle a kérdés, hogy mi-
lyen világban élünk, mondjam 
meg neki. Merthogy korábban 
bulvárlapok keresték meg Sin-
kovits Imre halálakor, kérde-
zősködtek, „sztorit” akartak 
hallani róla… – mondta el a 
miskolci fényképész. 

– Először külön-külön fo-
tóztam le őket, előbb Juci né-
nit. Áradt belőle a kedvesség, 
a jóság. Aztán jött Feri bácsi, 
a maga mogorvaságával, de 
aztán egyszer csak azt mond-
ta: Juci, gyere már ide, legyen 
egy közös fotónk. És akkor 
megtörtént a csoda. A fotózás 
után Feri bácsi odajött hoz-
zám, átölelt, két ököllel verte a 
hátamat, és közben potyogtak 
a könnyei. Azt mondta, pont 
olyan bolond vagyok, mint ő. 
Egy fotó- és színháztörténeti 
ritkaság ez a kép – hangoztat-
ta „Esztári” Szécsi Zoltán. 

Komlós Juci, Bessenyei Ferenc

Lélekfotón tértek vissza  
a Miskolci Nemzeti színpadára



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

Nemrégiben zajlottak a Miskolci Egyetem diplomaátadó ünnepségei. A Műszaki Földtudományi Karon 22-en vehettek át 
oklevelet, a Műszaki Anyagtudományi Karon 32-en, jogászként pedig ezúttal összesen 27-en végeztek. A Gépészmérnöki és 
Informatikai Karon 176, a Gazdaságtudományi Karon 115, Bölcsészettudományi Karon 48, míg az Egészségügyi Karon 35 
végzős hallgató kapott diplomát. Az ünnepi szenátusi ülésen Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár mon-
dott köszöntőt, kiemelve, hogy a Miskolci Egyetem nemcsak egy diplomát ad, hanem olyan közösséget is, amihez jó tartozni. 
A felsőoktatási intézmény gazdag múlttal bír, de sikeresen zárkózik fel a hihetetlen ütemben változó világhoz is, mind az ok-
tatás, mind a kutatás-fejlesztés területén.                                                                                                                 FOTÓ: VÉGH CSABA

Kővel bombázták az au-
tókat vasúti átjáróról

A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást a Miskolci Rendőr-
kapitányság Közeledésrendészeti Osztálya két 15 éves helyi fiúval 
szemben. A gyanúsítottak Miskolcon, a Csabavezér út fölötti vasúti 
átjáróról közel 30 kővel dobálták meg az arra közlekedő autókat és 
az egyiket el is találták. Az eset 2018. április 24-én este történt, a sér-
tetti bejelentést követően azonosították, elfogták majd a rendőrkapi-
tányságra előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozot-
tan gyanúsítható két fiút. A fiatalkorúak kihallgatásukon beismerték 
és megbánták tettüket. A Miskolci Rendőrkapitányság a nyomozás 
vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte 
és az iratokat átadta az ügyészségnek. A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya az eset 
kapcsán felhívja a szülők figyelmét, amennyiben szükséges mond-
ják el gyermekeiknek, hogy a „csínytevések” tragikus következmé-
nyekkel is járhatnak! 

Autóbusz ütközött személyautóval a Gózon Lajos utcában
Összeütközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Miskolcon, a 

Gózon Lajos utcában február 11-én délelőtt. A Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint 
ketten könnyebben megsérültek a balesetben, őket a mentők látták 
el. Műszaki mentéshez a város hivatásos tűzoltói érkeztek a baleset 
helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt.

Kigyulladt egy családi ház teteje
Családi házban keletkezett tűz miatt riasztották a tűzoltókat Ózd-

ra, az Egressy Gábor utcába február 13-án reggel.  A helyi hivatásos 
tűzoltók elfojtották a lángokat, amelyek körülbelül tíz négyzetmé-

teren rongálták meg az épü-
let tetőszerkezetét. A tűzben 
senki sem sérült meg, az in-
gatlan lakható maradt.

A Molnár-szikláról akart a mélybe ugrani
Lakossági bejelentés érkezett február 11-én délután, a Borsod-Aba-

új-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási 
Központjába, hogy egy 33 éves miskolci férfi végzetes lépésre szánta 
el magát és megindult a hegyekbe, Lillafüred felé. Megszervezték a 
kutatást a férfi után, a beszerzett információk alapján elsősorban a 
Molnár-szikla és környéke lett a kutatás célterülete. A járőrök mun-
káját egy rendőrkutya is segítette, nehezítették azonban a keresést a 
terepviszonyok, s az is, hogy közben esteledni kezdett. Este fél hét 
körül a Molnár-sziklánál találták meg végül a Miskolci Rendőrka-
pitányság Emődi Rendőrőrsének munkatársai a keresett férfit, akit a 
mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak.

Akkorát csattantak, hogy kitört a futómű
Információink szerint két autó ütközött össze február 12-én este 

Miskolcon, a József Attila utcán kedd este.  Szabó Csilla, a megyei 
rendőr-főkapitányság sajtóreferense megerősítette az értesülésün-
ket, mint mondta, a karambol a József Attila utca városból kivezető 
szakaszán történt. Az ütközés ereje akkora volta, hogy az egyik autó 
futóműve a helyszínen kitört. A járművet autómentő szállította el a 
helyszínről. Úgy tudjuk, személyi sérülés nem történt.

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

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 - április 20) Mikor már azt hitte, senki nem 
okozhat meglepetéseket, még jöhet egy változás, ami fenekes-
tül felforgatja a dolgokat. Legyen készen mindenre, mert ott ér-

hetik meglepetések, ahol a legkevésbé számít rá.

Bika (április 21 - május 20) Oda kell figyelnie a szerelmi éle-
tére, mert ha a felszínen még nem is látszik, a mélyben forrong-
hat valami. Mindkettőjüknek energiát kell fektetnie a kapcsolat 

ápolásába, ha életben akarják tartani a tüzet.

Ikrek (május 21 - június 21) Régi emlékeket idézhet fel va-
lakivel, és ezeknek már a gondolata is jó kedvre hangolja. A 
nosztalgiával nincs baj, de ne akarjon emiatt visszafelé menni 

az úton. Az idő sok mindent megszépíthetett.

Rák (június 22 - július 22) Nem jár jól, aki most ujjat húz Ön-
nel, mert bár nem szereti a konfliktust, ez még nem jelenti azt, 
hogy adott esetben nem hajlandó felvenni a kesztyűt, amikor 

azokról van szó, akiket a világon a legjobban szeret. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Ha egyszer meghozott 
egy döntést, azt többé senki nem fogja kiverni a fejéből, maka-
csul tartja magadat az elképzeléseihez. Ha jó cél vezérli, akkor 

ezzel nincs is baj, de azért így is válogassa meg az eszközeit.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Most szükséged lesz 
egy kis bátorításra, de szerencsére van olyan a környezetében, 
akihez mindig fordulhat egy kis biztatásért, és akinek a szavára 

ad is annyit, hogy elhiggye, igaza van, ha megbízik Önben. 

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Valaki megpróbálja 
rábeszélni egy dologra, amiről viszont tudja, hogy nem Önnek 
való döntés, és nem is feltétlenül ért vele egyet. Maradjon ud-

varias, de ne hagyja magát rávenni olyasmire, amiben nem hisz. 

Skorpió (október 24 - november 22) Már csak egy lépés vá-
lasztja el attól, hogy elérje kitűzött célját. Noha a végső állomás 
még messzebb van, egy kis siker most további lendületet adhat. 

Fusson neki a hétnek, hogy minél hamarabb elérhesse ezt. 

Nyilas (november 23 - december 21) Két lehetőség között 
őrlődik, és nem tudja, melyiket válassza, mert mindkettőt von-
zónak tartja. Lehet, hogy most az lesz a legjobb, ha egy harma-

dik utat választ, és megpróbálja követni a saját céljait.

Bak (december 22 - január 20) Úgy érzi, az utolsó utáni pil-
lanatban jár, hogy megmentsen valamit, ami fontos Önnek. Ez 
azonban még nem jelenti azt, hogy elkésett volna, ha most 

időben cselekszik, akkor még mindent visszafordíthat. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Olyan kapcsolatba kevere-
dett, amit már szívesen lezárna, de nem tudja, hogyan vágja el 
tapintatosan a szálakat. Határozottnak, ugyanakkor diplomati-

kusnak is kell most lennie egyszerre, ami kicsit próbára teszi. 

Halak (február 20 - március 20) Mások már régen pihennek, 
amikor Ön még mindig a munka igáját húzza. A sikerek azon-
ban Önt igazolják majd - aki okosan forgatja a lapjait, és nem 

ijed meg a kihívásoktól, előbb-utóbb eléri a céljait. 

FORRÓ NYOMON

Miskolcon járt nemrégiben a „Lehetetlen Nincs” – a nevelőszülői 
hivatást népszerűsítő kampány országos road show-ja. – A nevelő-
szülők segítő kezet nyújtanak a rászoruló gyerekeknek, az ő tevé-
kenységük is mutatja, hogy a gyermek a legfontosabb – hangsúlyozta 
a rendezvényen Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzár-
kózásért felelős államtitkár. Csöbör Katalin országgyűlési képviselő 
úgy fogalmazott, a nevelőszülői program szorosan illeszkedik a kor-
mány családpolitikai célkitűzéseihez, a mi ügyünk, mert a mi gye-
rekeinkről van szó.

A  gyermek  
a legfontosabb

A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS    

FELVÉTELE

Mozaik Miskolci Napló12

Farsangi szokások 
4

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. 

DIPLOMAÁTADÓK 
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