ELKEZDŐDÖTT A BECHEROVKA MISKOLCI FARSANG

GASZTRONÓMIAI ÉS ZENEI CSEMEGÉK,
BULI A LEGNAGYOBB SZTÁROKKAL!
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A német Lufthansa vállalatcsoport repülőgép-javítással és -fenntartással foglalkozó vállalata, a Lufthansa Technik AG 43 milliárd forintos befektetéssel szervizközpontot telepít Miskolcra. – Az, hogy a világ egyik
vezető légitársasága városunkat választotta, komoly elismerése annak
a gazdaságfejlesztő munkának, amit a kormány és a városvezetés együtt
végzett az elmúlt 8 évben – hangsúlyozta Kriza Ákos polgármester Budapesten, a beruházás csütörtöki bejelentésénél.

CSODÁJÁRA JÁRNAK A MISKOLCI STANDNAK
A HUNGEXPÓN

Miskolc turisztikai kínálata is bemutatkozik a budapesti Utazás kiállításon.
A Hungexpo pavilonjában a város látványosságairól szóló kiadványokkal,
friss információkkal és kóstolókkal várják az érdeklődőket.
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„AZ IDEI A VERSENYKÉPESSÉG
KÖLTSÉGVETÉSE”
Ülést tartott Miskolc közgyűlése
Februári rendes ülését tartotta
pénteken Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzatának
képviselő-testülete. Napirenden szerepelt egyebek mellett a város idei költségvetése,
tájékoztatták a közgyűlést
levegőtisztaság-védelmi pályázat elnyeréséről, s döntöttek
a képviselők építéshatósági
ügyekben is.
Miskolc megkerülhetetlen
gazdasági tényező
Kriza Ákos polgármester napirend előtti expozéjában elmondta, tegnap egy örömteli találkozón vettek részt, Budapesten. A
Külgazdasági és Külügyminisztériumban bejelentették, hogy
a Lufthansa Technik AG. Miskolcot választotta új szervizközpontja helyszínéül.
A rendszerváltás óta nem került sor ekkora, egy összegű beruházásra Miskolcon. Ez egy
újabb kiemelkedő lépés a város
fejlődésének életében. A német
beruházással 400 magasan képzett szakembernek adnak munkát. Kriza Ákos kiemelte: nem
összeszerelő üzem érkezett a
városba, magas hozzáadott értékű munkát fognak itt végezni.
S hogy miért éppen Miskolcot
választották? – A cég alelnöke
úgy nyilatkozott, a kiváló infrastruktúra, a jól képzett munkaerő, a jó úthálózat és a remek
együttműködés miatt jöttek ide,
kiváló partnerre találtak a miskolci gazdaságfejlesztési csoportban – emlékeztetett Miskolc polgármestere, hozzátéve:
a siker érdekében komoly előkészítő munkát kellett végeznie a
kormánynak és a városvezetésnek is. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a beruházás bejelentésekor is kiemelte:
komoly együttműködés van a
város és a kormány között, Miskolc megkerülhetetlen gazdasági tényező. Rendkívül fényes
a város perspektívája, ma már
bármely globális vállalat igényeit ki tudja elégíteni. Sok sikert a
Lufthansának Miskolcon, Miskolcnak pedig sok sikert a következő évek gazdasági fejlesztéseihez – zárta szavait a városvezető.
Szélyes Domokos, a Miskolc
Holding gazdaságfejlesztési ingatlangazdálkodási beruházási

és műszaki vezérigazgatója arról
szólt, Miskolcnak ezúttal is hatalmas versenyben kellett helytállnia.
A cég világviszonylatban közel
100 települést vizsgált meg, potenciális befektetési helyszínekként. Ezek között sikerült nyernie
Miskolcnak, a tudatos város- és
gazdaságfejlesztésnek köszönhetően. – Olyan befektetési és infrastrukturális környezetet alakítottunk ki, hogy most már jó eséllyel
szállhatunk harcba az ilyen nemzetközi
nagyberuházásokért.
Ipari parkokat hoztunk létre, az
oktatást úgy alakítottuk, hogy
piacképes tudást biztosítson a
munkavállalóknak, és kielégítése a cégek igényeit – hangoztatta Szélyes Domokos, kiemelve a
kormányzati együttműködés, támogatás jelentőségét.
Költségvetés,
vagyongazdálkodás
A napirendek közül először az
önkormányzat költségvetésével
és vagyongazdálkodásával kapcsolatos előterjesztéseket tárgyalta a közgyűlés.
Soós Attila (Fidesz) frakcióvezető: kijelenthetjük, hogy az ágazat Mercedesét sikerült Miskolcra hozni a Lufthansával. A város
alapjai a gazdaságfejlesztésben
rejlenek, az újraiparosításban van
a jövő. Miskolc immár nemzetközileg is ismert, regionális ipari
központ lett, emellett igen erős
turisztikai vonal is. Óriási fejlődés ment végbe a városban, az
utóbbi években.
Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető: a város jövője szempontjából történelmi jelentőségű
a tegnapi bejelentés. A Lufthansa-beruházás olyan jelentőségű,
mint amikor a Fazolák jöttek,
kohókat hoztak létre, az is évszázadokra kiható, ipari döntés
volt. Miért jöttek ide a Fazolák?
Mert adottak voltak a feltételek
a vasgyártáshoz. Most is adottak a feltételek ahhoz, hogy egy
ekkora cég települjön Miskolcra.
Adott a gazdasági környezet, az
ipari park, az egyetem, a szakiskolák utánpótlása. A költségvetésről: az út, az irány megfelelő
és jó. Az adóbevételek 2018-ban
már több mint 15 milliárdot tettek ki, ami várakozáson felüli
eredmény. Többet fordíthatunk
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a város fenntartására, szépítésére, a biztonság növelésére.
Történelmi léptékű
nagyberuházás
Kovács László (Fidesz-KDNP)
frakcióelnök: a tavalyi évben lépte át először a 100 milliárdot a
költségvetés, a főösszegét tekintve. 14,5 milliárdos helyi iparűzési adóbevétel, a városi dolgozók
bére több mint 40 százalékkal
emelkedett. Nemcsak a város,
hanem a lakói is gyarapodtak
tehát. Folyamatos a nyomortelepek felszámolása, növekszik
a biztonság, folyamatban van a
közterületi kamerarendszer bővítése. 2019 a nagy horderejű beruházások, építkezések éve lesz.
Miskolctapolcán országos jelentőségű wellnessközpont épül,
elindul a várfejlesztés második
üteme, az új művészeti központ
kialakítása. Az egykori leánykollégiumból pedig 21. századi
igényű irodaházat alakítanak ki.

zetés társai ebben a munkában
egyetlen percre sem, holott 35
ezer miskolci támogatta aláírásával a nyomortelepek felszámolását. Továbbra sem hajolnak
meg a liberális, baloldali hőbörgők előtt.
Simon Gábor (MSZP) frakció–
vezető: azt próbálják elhitetni,
hogy a költségvetés főösszege dinamikusan nőtt, holott a költségvetés egyenlege mínusz 21 milliárd forint. A legaggasztóbb, hogy
működésre közel 3 milliárddal
többet terveznek, mint amen�nyi a bevétel. Ennyi működési
hiány nem lehet. Ha dinamiku-

A húszemeletes toronyházat is átalakítják, apartmanház lesz a cégek dolgozói számára. Ahogy az
ország, úgy Miskolc is jó kezekben van.
Nagy Ákos (Fidesz) képviselő:
minden idők legnagyobb beruházása a Lufthansáé. A költségvetés legerősebb üzenete, hogy
van egy jövőképe a városvezetésnek, ismeri a miskolciak igényeit és tud forrást biztosítani
ezek kielégítéséhez. A szocialista kormányok és városvezetés korábban „lélegeztetőgépen”
tartották a várost. Örömmel látja, hogy folytatódik a nyomortelepek felszámolása, idén további
50 millió áll rendelkezésre, erre
a célra. Sok támadás érte a várost emiatt a jogvédők és a balliberális ellenzék részéről, akik
helyben sem voltak a városve-

san nőnek az adóbevételek és 3
milliárdos a hiány, akkor az szomorú. Hová tették a több adóbevételt, mivel élték fel? A növekvő
adóbevételek egy jelentős részét
a környezetvédelemre, a levegő
minőségének a javítására kellene
fordítani. Meg kellene vizsgálni,
hogy a környezetvédelmi problémák megszüntetése érdekében
mit tud tenni a város.
Novák Józsefné (Fidesz) képviselő: folyamatban van Diósgyőr
fejlesztése, a várfejlesztés második üteme. A diósgyőri stadion,
több mint 17 milliárdból újult
meg, s újabb 10 milliárd jut a városrész fejlesztésére a következő
években. Városszépítési program valósul meg Diósgyőrben,
több ponton már megkezdődött
a kivitelezés. A városrész újjászületik, szebb, komfortosabb

környezetben élhetnek majd a
diósgyőriek.
Pakusza Zoltán (Független)
képviselő: mindannyian örülünk a Lufthansa érkezésének,
örömére szolgál, hogy a választókörzetében is fejlesztenek.
Tapasztalja, hogy a külvárosi
övezetekbe az együttélési szabályokat be nem tartó emberek
költöznek, szeretné, ha nem jönnének létre új telepek.
Nehéz Károly (Fidesz) képviselő: a költségvetés számaira senki
nem mondhatja, hogy kitalációk.
Miskolctapolca 8 éve egy feledésbe merült városrész volt, fürdőhelyén romokkal, ma pedig az
ország egyik legkeresettebb idegenforgalmi helyszíne. Megújul
a sétány több mint 600 millióból
és folytatódik a strandfejlesztés,
ami a nemzetközi fürdővilág elitjébe emeli majd Miskolctapolcát.
A kormány 12,7 milliárdot biztosít a fejlesztésre, 3 ütemben.
Szécsényi Marianna (Fidesz)
képviselő: a városvezetés és a
kormány együttműködése eredményeként a költségvetés stabil,
növekedési pályára állt a város.
A Rendészeti Bizottság elnökeként üdvözölte, hogy a közbiztonság javítására is komoly
források jutnak. Bővítik a térfigyelőkamera-rendszert, a kivitelezés folyamatban van. Idén
kialakítják az új operatív műveleti központot, ez szintén örömteli. Tartjuk a polgármesteri
ígéretet: Miskolc lesz a legbiztonságosabb megyei jogú város.
Körzetét, Martin-kertvárost is
fejlesztik, sok forrást fordítanak
a csapadékvíz elvezetésére, utakat, járdákat újítanak fel. 80 millióból az orvosi rendelőt is felújítják, fejlesztik a játszótereket,
közparkokat.
Katona Ferenc (Fidesz) képviselő: erős politikai lobbi és komoly szakmai stáb sikere a Lufthansa-beruházás. Körzetében is
sok beruházás valósult meg. Hi-

dat újítottak fel a Soltész-Nagy
Kálmán utcában, kerékpárút
épült, elkezdik a csapadékvíz-elvezetés fejlesztését. A Búza téri
őstermelői és a Zsarnai piac fejlesztése is elkezdődik, a Selyemréti Strandfürdő szintén fejlesztés
alatt áll.
Minden rekordot megdöntöttek az adóbevételek
Kovács László (Fidesz-KDNP)
frakcióelnök: az MSZP-s városvezetés bebizonyította, lehet úgy
vezetni Miskolcot, hogy csődközelbe kerüljön, mi pedig bebizonyítottuk, lehet úgy is vezetni,
hogy stabil és kiszámítható költségvetés mellett, fejlődési pályára álljon.
Kiss János alpolgármester: ő
a szocialista képviselők helyében inkább csendben maradna.
2002-2010 között pénzügyi sikertelenség jellemezte a várost,
36 milliárdos hiányt kellett konszolidálni 2010 után. Ő nem lenne büszke erre a „teljesítményre”,
és az MSZP képviselői helyében
nem merne kritikát megfogalmazni a jelenlegi, egyensúlyban
lévő költségvetésre. Most emlegetni költségvetési kockázatokat méltatlan és szakmailag is
tarthatatlan, ez a költségvetés
is stabil alapokon áll. Az adóbevételek minden rekordot megdöntöttek tavaly, 15 milliárd forint fölötti a helyi adóbevételek
nagysága. A működési többlet
is pozitív, nem felélni kívánják a
bevételeket, hanem felhasználni
beruházásokra, fejlesztésekre. A
legnagyobb fejlesztések a Modern Városok Programon belül
valósulnak meg, tehát nem EU-s
támogatásból, hanem kormányzati finanszírozásból. Nem vagyunk kiszolgáltatva az EU-s
forrásoknak. Új szociálpolitikát
is hirdettek, munkaalapúvá tették ezt a segélyezés helyett. Az
idei a versenyképesség költségvetése.
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Több mint negyvenmilliárdos beruházás,
négyszáz új munkahely
A német Lufthansa vállalatcsoport repülőgép-javítással és
-fenntartással foglalkozó vállalata, a Lufthansa Technik AG
43 milliárd forintos befektetéssel szervizközpontot telepít
Miskolcra, mellyel 400 új munkahelyet teremt – jelentette be
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere a csütörtöki sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a rendszerváltozás óta eltelt
közel 30 év legnagyobb egyösszegű beruházása valósul meg
az északi mechatronikai ipari parkban.
Philip Mende, a Lufthansa
Technik alelnöke a Külgazdasági és Külügyminisztériumban
megtartott rendezvényen elmondta: további 400 fővel szeretnék bővíteni munkatársaik
számát. A vállalat a beruházáshoz kapcsolódóan Lufthansa
Technik Miskolc néven új céget hozott létre és megvásárolta a miskolci önkormányzattól
a felépítendő, csaknem 20 ezer
négyzetméteres gyár telkét.
Philip Mende közölte, a miskolci Lufthansa-központban
magas szintű követelmények
és szigorú szabványok érvénye-

ben. – Köszönjük a segítséget a
helyi és országos hatóságoknak,
hivataloknak, nagy várakozással tekintünk az új munkatársak köszöntése elé – hangsúlyozta Philip Mende.
Kriza Ákos polgármester
beszédében úgy fogalmazott:
örömmel jelenti be, hogy a
„Lufthansa járata megérkezett
Miskolcra”. A rendszerváltozás
óta ez lesz az eddigi legnagyobb
összegű ipari beruházás a városban, a Lufthansa Technik
szervizközpontja a város történetének eddigi legnagyobb beruházása.

Philip Mende
sülnek majd, ráadásul saját fejlesztési feladatokat is kap, ezért
jól képzett mérnökökre, munkatársakra van szükségük. – A
beruházás keretében sokat költünk eszközökre, berendezésekre és ugyanígy a szakemberek képzésére is. Világszerte
megvizsgáltuk a lehetséges beruházási helyszíneket, Miskolcot végül a fejlett infrastruktúra, a versenyképes üzleti és
gazdasági környezet, a jól képzett munkaerő és a támogató
környezet miatt választottuk ki.
A Lufthansa Technik az ágazat
vezető globális vállalataként a
miskolci közösségnek is felelősségteljes tagjává szeretne válni –
fogalmazott az alelnök.
Az új miskolci üzem a tervek
szerint 2022-ben kezdi meg a
működését, de az első munkavállalókat már idén felveszik és
megkezdik képzésüket Németországban illetve Írországban.
A helyi oktatási intézményekkel is felveszik a kapcsolatot az
utánpótlás biztosítása érdekéA Lufthansa Technik miskolci telephelyének kialakítása
2021-ben indul. A javító/felújító
tevékenység 2022-ben kezdődik, de a leendő munkatársak
képzése már 2019-től folyamatos lesz a társaság hálózatának
kijelölt üzemeiben. A Lufthansa
Technik Group 35 leányvállalatával a világ egyik vezető repü-

– Az, hogy a világ egyik vezető légitársasága városunkat
választotta új beruházása helyszínéül, az komoly elismerése annak a gazdaságfejlesztő
munkának, amit a kormány és
a városvezetés együtt végzett az
elmúlt 8 évben – hangsúlyozta a
városvezető. – Az elmúlt években vállalkozásbarát környezetet alakítottunk ki, miközben
az élet minden területén fejlesztettük Miskolcot. Ennek ered-

ményeként magas hozzáadott
értéket előállító, magasan képzett munkaerőt foglalkoztató

Szijjártó Péter
vállalatok jöttek és jönnek hozzánk, a megtelepedett cégek pedig folyamatosan fejlesztenek,
bővítenek – hangoztatta Kriza
Ákos.
– A mai bejelentés újabb bizonyítéka annak, hogy Miskolcra érdemes odafigyelni, a
város jól sáfárkodott értékeivel.
A rendszerváltás veszteseiből
az elmúlt években az óriás-beruházások győztesei lettünk. A
gazdasági versenyképesség terén a megyei jogú városok között az első négyben vagyunk,
Miskolc ma már Magyarország
egyik megkerülhetetlen regionális központjává nőtte ki magát – mondta el a polgármester.
– A szorgos munka mellett a
sikerhez szükség volt a kormány
erkölcsi és anyagi támogatására,
az egyetem tudásbázisára, a letelepedő cégek bizalmára és tenni
akarására is. Ugyanígy kellett a
sikerhez egy szemléletváltás is,
hogy higgyünk abban, tudunk
világszínvonalat kínálni. A leendő gyár azért is nagy öröm, mert
igazolja, hogy nem volt hiábavaló a sok éves munka, a világ legnagyobb vállalatai is megtalálják
számításukat nálunk – tette hozzá Kriza Ákos.
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő a sajtótájékoztatón ugyancsak örömének adott

A rendszerváltás óta eltelt időszak
legnagyobb, egyösszegű beruházása valósul meg Miskolcon
lőgép-szolgáltatója. Karbantartó, gyártó és tervező szervezet,
amely világszerte több mint 25
ezer alkalmazottat foglalkoztat. Tevékenységük kiterjed a
kereskedelmi, VIP és különleges küldetésű repülőgépek,
motorok, alkatrészek és leszállógépek teljes körű szolgáltatásaira, digitális flottatámogatás-

ra, karbantartásra, valamint az
innovatív gyártásra. A repülőgép-alkatrész javító és felújító
ún. EPAR-hálózat ma már több
mint 19 ezer alkatrész-egységgel foglalkozik. A miskolci beruházás révén a hálózat tovább
erősíti piaci pozícióját és bővíti
javítási portfólióját a motorfelújítás terén.

hangot, hogy a Németországi
Lufthansa Technik AG. Miskolcon hozza létre új repülőgép
motor alkatrész szerviz központját, amely 400 új munkahelyet teremt. A politikus kiemelte, hogy a Lufthansa AG,
a német nemzeti légitársaság,
Európa egyik legnagyobb légitársasága, s a Lufthansa Technik ennek a leányvállalata. A
kormánypárti politikus nemzetgazdasági jelentőségű beru-

és tette katonai használatra alkalmassá az Airbus A310-es repülőgépeket – emelte ki Csöbör
Katalin. Európában a gyorsan
növekvő nagy légitársaságok
nagyméretű karbantartási javítási állomásokat, MRO-kat
igényelnek. – A magyar-német
együttműködésnek köszönhetően, Európa egyik legjelentősebb MRO szolgáltatója jöhet
létre Magyarországon. Talán
nem kell külön hangsúlyoznom, hogy ezek a beruházások
mennyire fontosak a magyar
nemzetgazdaság és szűkebb
pátriám Miskolc gazdasága, az
itt élők szempontjából – zárta
szavait az országgyűlési képviselő.
Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter arról szólt,
hogy szinte már heti rendszerességgel tudnak új, korszerű,
magas hozzáadott értékkel bíró
beruházásokat bejelenteni. Régen még csodaszámba menő
technológiák válnak ma már

Csöbör Katalin
házásnak nevezte a központ kiépítését.
A Lufthansa Technik AG kb.
30 repülőgép-típus és 40 hajtómű típus karbantartását végzi. Ez a vállalat alakította át például a német légierő számára

általános használatúvá, s ha van
iparág, ahol folyamatosnak kell
lennie a technológiai fejlesztéseknek, akkor az a repülés.
2018-ban a magyar repülőgépgyártó ipar megkétszerezte a
teljesítményét. Abban, hogy az
új ipari korszakban hazánk ekkora gazdasági sikereket tudott
elérni, nagy szerepe van a német
kapcsolatnak, 6000 német vállalat mintegy 300 ezer magyar
embernek ad munkát. A német
vállalatok nagy szerepet játszottak abban, hogy 6 éve folyamatosan bővül a magyar gazdaság.
A világ 34. legjobb exportteljesítményt mondhatjuk magunkénak. Számos világszínvonalú
fejlesztési és technológiai elemet tartalmazó beruházás települ ide, miközben az átlagfizetés 40 százalékkal nőtt.

A miskolci beruházásról Szijjártó Péter elmondta, hogy a
Lufthansa a világ egyik legnagyobb légiközlekedési vállalatcsoportja. A repülőhajtóművek
alkatrészeit javító miskolci szervizközpont nem csupán a Lufthansa, hanem más nemzetközi
légitársaságok gépeit is fogadja majd. A repülőhajtóművek
fenntartása és gyors szervizelése kulcskérdés a légitársaságok
számára, a kiszolgáló üzemek
jelentősége ezért a légi közlekedéssel együtt rohamosan nő.
A miniszter szerint a Lufthansa magyarországi beruházása
nemcsak azért fontos, mert a világ egyik legsikeresebb légiközlekedési cégcsoportja áll mögötte, hanem azért is, mert a német
óriásvállalat megjelenése új minőség a magyar repülőgépipar
számára. A befektetők döntését
a Lufthansa Technik 20 évnyi
kedvező magyarországi tapasztalata mellett Miskolc vezetése
is megkönnyítette azzal, hogy
kedvező befektetési környezetet
teremtett, így a borsodi megyeszékhelyet ma már szinte minden jelentős beruházó lehetséges
befektetési helyszínként tartja
számon. A tárcavezető megjegyezte, hogy Magyarországon a
légi közlekedést kiszolgáló ipar
2350 munkavállalót foglalkoztat, termelési értéke tavaly elérte
a 105 milliárd forintot, termékeinek 93,5 százaléka külföldön
talált vevőre. A Lufthansa Technik miskolci szervizközpontja
tovább bővítheti az ágazat teljesítményét, és bizonyítja, hogy
a globális befektetői környezet
Magyarországot már nem csupán termelési, hanem magas
színvonalú technológiákat előállító és fejlesztő helyszínnek is
tekinti – mondta.
Az új miskolci szervizközpontban 400 jól képzett magyar
ember munkájára számítanak, 43 milliárdos beruházásról van szó. Ez a beruházás új
minőséget jelent a magyar repülőgépiparban és Miskolc
gazdasági életében is. Miskolc
vezetése a kormánnyal együttműködve sokat tett azért, hogy
nemzetközi szinten is ennyire
versenyképes legyen a város. A
mostani döntés világosan mutatja, hogy a beruházás-ösztönzésbe fektetett energia mindig
megtérül. Gratulálunk a miskolciaknak – zárta szavait Szijjártó Péter.
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A CÖF Klub Miskolc vendége Boros Imre közgazdász

A globalizált gazdaság
jótéteményei és átkai
A háború folytatódik. Persze, a háború mindig folytatódik, még ha olykor csak
versenynek hívják.
Napjainkban sokan III. világháborút vizionálnak, hiszen
a világ vezető hatalmai az első
számú pozíció „megtisztelő címért” mind politikai, mind informatikai, mind kulturális,
mind vallási, de különösen gazdasági területen ádáz küzdelmet
vívnak egymással. Az USA mint
a NATO vezető ereje sakkban
tartja szövetségeseit az Oroszország elleni stratégiai előny megteremtése érdekében, zsarolja
az Európai Unió szervilis vezetőit és tagállamait a gazdasági
szankciók fenntartásáért.
Mindeközben Afrikát leírják, természetesen a helyi háborúkat fenntartják ugyanúgy,
mint Közel-Keleten, hiszen a
saját hadseregek által a hadrendből kivont fegyvereket és
lőszert, a kiegészítő haditechnikát el kell adni, az újakat
pedig ki kell próbálni. Természetesen a fegyverek működtetéséhez szakértőket kell
állomásoztatni a fogadó országokban, akik segítenek az
infrastruktúra (energia- informatikai rendszerek, s.i.t.)
működtetésében. Nem utolsó
sorban a civil alkalmazottak
segítenek a közszolgáltatások
a közigazgatás fenntartásában, miközben vallás-, kultúra
közvetítőkké válnak. A nyitott

társadalom eszméjét többek
között így lehet a leghatékonyabban terjeszteni a világban,
ott is, ahol a társadalom még
fejlődésének nem tart azon a
szintjén, amely alkalmassá tehetné ezeknek az eszméknek a
befogadására.
A gyarmatbirodalmak kiszipolyozása tovább folytatódik.
Példának okáért Franciaország
volt gyarmatai fölött francia
bankok bábáskodnak, minek
következtében gyakorlatilag
fenntartja a gyarmati státusát ezeknek az országoknak.
Természetes
következmény
persze, hogy ezekből, a túlnépesedett, egyre inkább túlnépesedő országokból, a nyitott
társadalom szószólói távozás-

ra biztatják a lakosságot. Kína
leginkább az, amely népességmegtartó fejlesztésekbe kezd
ezekben a térségekben, persze érdekeinek megfelelően. A
Közel-Kelet olajjövedelméből
dúsgazdaggá váló országok
sem akarják otthon tartani az
elszegényedetteket, pedig azonos valláshoz tartoznak.
Miközben a CÖF Klub Miskolc nem először foglalkozik
az ún. etikus gazdasággal, azt
látjuk, a világ pénzeszsákját
uraló elit a Földet leginkább

MEGHÍVÓ
A Civil Összefogás Fórum Klub Miskolc,
együttműködve az ÉLETFA Társadalomés Környezetkultúra Alapítvánnyal,
az ÉLETMŰTÁRS Művészeti és Civilitikai Egyesülettel,
valamint az 1956-os Vitézi Lovagrend Baráti Társasággal,
tisztelettel meghívja
2019. február 28-án 18.00 órára
Miskolcon a Tudomány és Technika Házába
(Görgey A. u. 5)
Témánk a SORSKÉRDÉSEK sorozatban:
A GLOBALIZÁLT GAZDASÁG JÓTÉTEMÉNYEI
ÉS ÁTKAI
Vendég: Boros Imre közgazdász

veszélyeztető kérdések megoldásába, a klímaváltozás káros
hatásainak csökkentésébe, a
túlnépesedésbe és következményeként előálló népvándorlás
megakadályozásába nem óhajt
befektetni. Nem mellékesen,
az innovációval, az információ-technikával, a robotizációval egyre kevesebb élőmunkára
van szükség, vagyis egyre többen kerülnek át a szolgáltatásba, vagy egyre többen süppednek a munkanélküliségbe. .
A következő találkozónkon
ezek a kérdések kerülhetnek
terítékre, amint a hazai gazdaságot feszítő momentumok
is, például: mit kell tenni a hazai kis- és közép vállalkozások
versenyképességének
fokozására a multikkal szemben,
vagy hogyan számolható fel a
képzett-munkaerő hiánya?
A CÖF Klub Miskolc következő vendége Boros Imre közgazdász, aki a pódiumbeszélgetés során az írásban feltett
kérdésekre szívesen válaszol. A
találkozóra a szokásos helyszínen, a Tudomány és Technika
Házában, 2019. február 28-án
18 órakor kerül sor. A részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel várunk.
DR. LENGYEL ATTILA

EGYHÁZI HÍREK
A Miskolc Televízió HívőSzó című műsorában február 24-én, 17 órai kezdettel
a Martin-kertvárosi római
katolikus templomból közvetítik a 11.30 órakor kezdődő szentmisét. Bemutatja: dr. Ladocsi Gáspár
nyugalmazott püspök
Február 27-én, szerdán a
Minorita-templomban 18
órától karizmatikus misét
mutat be Koós Ede egri plébános. Utána dicsőítés, közbenjáró ima.
„A Tanítás az Oltáriszentségről” című előadássorozat
a mindszenti templomban
folytatódik 28-án, csütörtökön 17 órától, utána szentségimádás. Ezen a napon
a minorita templomban az
esti szentmisét Kelemen
Didák boldoggáavatásáért
mutatják be.
Miskolcon a Művészetek
Házában tartja a Lévay József Református Gimnázium
lámpás keresztyén dicsőítő
zenekara 20 éves jubileumi

koncertjét 2019. március 2-án
15 órától. Az alkalmon fellép
Mező Misi és a The Sign.
A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon egész közössége megrendülve fogadta a hírt a
Károli Gáspár Református
Egyetem
kollégiumának
tűzesetéről. A Lévay egykori diákjai közül három tanul
a Károli Gáspár Református
Egyetem Hittudományi Karán és lakik a kollégiumban.
Az intézmény adománygyűjtést indított egykori
diákjai támogatására. Akik
csatlakozni szeretnének a
Lévay három egykori diákja, leendő lelkipásztorok
megsegítéséhez megtehetik
ezt a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon bankszámlájára történő átutalással. Budapest
Bank: 10102718-0944741500000002 A megjegyzés
rovatban kérik feltüntetni:
Ráday. Az adománygyűjtés
2019. március 15-ig tart.

LAKOSSÁGI FÓRUM:
KATONA FERENC önkormányzati képviselő, lakossági fórumot tart 2019. február 28-án (csütörtökön), 17 órától a Selyemréti Református Általános
Iskolában (Éder Gy. u.). Témája: a Kőrösi Cs. S., Éder Gy.,
Bólyai J. valamint a Zielinszki Sz. utcák új forgalmi rendjének kialakítása.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
NOVÁK JÓZSEFNÉ önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2019. március 5-én, 16 órától, az Ady
Endre Művelődési Házban.

A szerkesztőtől
Azt mondják, vannak
olyan magas labdák, amiket
szinte már ciki leütni. Én pl.
szabályosan megrökönyödtem a napokban, amikor a
lassan élő legendává nemesülő Bangóné, valamint Kunhalmi Ágnes kolléganője (úgy
is, mint ellenzéki szoci képviselők) korábbi kalandjaik
után, ezúttal a helyesírási tudásukból adtak némi ízelítőt.
Megint tiltakozni indultak
valahová - ha jól emlékszem,
ezúttal az Országgyűlés Mentelmi bizottságának ülésére s hősiesen vitték a kezükben
a feliratot, hogy azt mondja: „Képviselőkbe folytani a
szót illendő?” Így, ellipszilonnal. Varju (DK) és Harangozó (MSZP) képviselők pedig
büszkén figyelték a harcias
amazonokat, akik most majd
megint jól megmutatják a
kormánynak! Azt pl., hogy
tudnak helyesen írni az „európai magyarok”! S hogy náluk még a gyereket is pontos
„j”-vel hozza a „gója”, ha nekik úgy tetszik! Mert hát miféle korlátozása már megint
az egyetemes emberi szabadságjogoknak (illetve „lyogoknak”!) ez a magyar helyesírásnak (akarom mondani
„hejesírásnak”) titulált, fideszes rögeszme-gyűjtemény?
Igenis, a nemzeti ellenállás
majd megmutatja, hogy a
balliberális hülyeségeket még
olvasni is „hüjeségeknek” kell!

Írni meg pláne, ha az ismét
komoly edzésbe lendült ellenzéki asszonykórusnál végképp
elgurul a gyógyszer. Én nem
tudom: ezek tényleg nem érzik, hogy mindezzel a saját
maradék, fanatikus szavazóikat alázzák le a sárga földig?
Kunhalmi Ágnes például az
MSZP oktatáspolitikusának
van mondva, valamint őt delegálták a parlament kulturális bizottságának alelnöki székébe is. (Hú apám!) Amikor
csak szóhoz jutnak Bangónéval valamelyik televízióban,
soha nem mulasztják el az
„oktatásegészségügy” helyzetét bírálni, persze különösebb
konkrétumok nélkül - viszont
ellipszilonnal. Ez az ellenzéki
alternatíva. Majd ők megmutatnák, hogy kell ezt csinálni!
(Hát így)
Az igazán ijesztő az egészben, hogy amikorra ezt a két
lapot így kinyomtatták, illetve elindultak velük tiltakozni,
előzetesen bizonyára jó pár
ember látta a hibás feliratokat a képviselők környezetében – és senki nem vette észre, hogy ez így nem jól van.
Tehát úgy nagyjából egyforma lehet a színvonal. Ami
egyáltalán nem vicces, mert
ez az ellenzék próbálja most
sok más mellett a tudományt
(!) illetve a tudományos akadémiát is „megvédelmezni”
a kormánytól. Amelyik még
helyesen írni sem tud. S ta-

lán nem is nagyon akar, hiszen például Pulai András az
MSZP-közeli Publicus Intézet
ügyvezetője, stratégiai igazgatója egyenesen azt nyilatkozta hétfőn A nap híre című
ATV-s műsorban, hogy ez az
egész nem fontos. Ő a maga
részéről egyáltalán nem hisz
a helyesírásban. (???) Szép új

azt senki nem mondta, hogy
emellett az „l” betűt is ki kéne
törölni, azt a helyén hagyta.
Így lett a „dolgozószobályából” „dolgozószobálja”. (Nem
vicc, ezek le vannak mentve).
Aztán a harmadik verzió csak
összejött – gondolom megint
szóltak a baloldali főpolgármester-jelöltnek, hogy már

Ellipszilonnal
világ, Publicus-módra. Viszont ezek rendszeresen közvélemény-kutatásokat publikálnak, s elég érdekes lesz, ha
előbb-utóbb a nevek helyett
esetleg három keresztet írnak
majd az aktuális felmérésekre. (Ha egyszer nem hisznek a
helyesírásban)
Na jó, lapozzunk. Illetve ne
lapozzunk. A történtek után
kb. 2 nappal ugyanis Karácsony Gergely baloldali főpolgármester-jelölt egy Facebook-posztban Orbán Viktor
„dolgozószobályát” emlegette
- ő is ellipszilonnal - nagyon
menő most ez a betű valamiért a baloldalon (Igaz, hogy
Lenin meg Marx nevében például egy sincs belőle, viszont
Soros György keresztnevében
mindjárt kettő is.) Aztán amikor szóltak Karácsonynak,
hogy ez így nem oké, pontos
„j” kell az ellipszilon helyett,
akkor javított. Mivel azonban

Brüsszel is őrjöng és az bizony
nem jó - sem pontos „j”-vel,
sem pedig ellipszilonnal!
Jut eszembe: elgondolkodtak már rajta, kik és mivel
ijeszthették meg annyira a
mégis komoly múlttal, társadalmi beágyazottsággal rendelkező MSZP-t, hogy a szinte
mérhetetlen, Párbeszéd nevű
vicc-formációtól kölcsönözzön
először miniszterelnök-jelöltet, most pedig főpolgármester-jelöltet, Karácsony Gergely
személyében? S hogy szinte a
hátán vigye be őket a parlamentbe? Hol lehetne a Párbeszédnek saját erőből frakciója? Vajon kiknek lehet annyira
fontos, hogy jelentéktelen támogatottságuk ellenére is ott
legyenek az országgyűlésben,
ahol ők a legaktívabb bajkeverők, ha botránykeltésről van
szó a kormány ellen? (Tordai
Bence… van-e ki e nevet nem
ismerni?)

A Párbeszéd két társelnöke Szabó Tímea és Karácsony
Gergely. A múlt héten értekeztünk Szabó Tímea kalandos amerikai, afganisztáni
múltjáról, ENSZ-megbízatásairól, migránsvédő tevékenységéről, szoros NGO-kötődéseiről. Mint ahogy arról
is, hogy hazatérve az LMPben kezdett el politizálni,
innen azonban 2013-ban –
Karácsonnyal, Jávor Benedekkel együtt – kiléptek, hogy
együttműködhessenek a Bajnai Gordon fémjelezte Együtt
2014-gyel. Ekkor hozták létre
a Párbeszéd Magyarországért
nevű formációt. A „magyar
Macron”-nak becézett Bajnait 2014-ben egyedüli magyarként hívták meg a Bilderberg-csoport összejövetelére,
amelyet sokan párhuzamba
állítanak a nemzetközi háttérhatalommal. Bajnai 2014
őszén ügyvezető igazgató lett
a francia hátterű, befektetésre szakosodott multinacionális Meridiam-csoportnál. (Ezekről is tudni lehet
ezt-azt). S hát ki hinné, hogy
– mint írtuk - Bajnai nemrégiben éppen Karácsony Gergelynek kampányolt, nyilvános videó-üzenetben….
Szóval azt úgy nagyjából
sejteni lehet, hogy az „ellipszilonos” Karácsony Gergely igazából kiknek a jelöltje, s azt is, hogy a Párbeszéd
(vagy ahogy most épp hív-

ják) miféle érdekeket képvisel. A magyar ellenzék ilyen
szinten zilált és lepusztult
állapotával azonban a jelek
szerint még Brüsszelben sem
nagyon számoltak. Frans
Timmermans a múlt héten
vélhetően igazából helyzetfelmérést végezni, rendet
tenni is jött Budapestre, mivel - sok más mellett - a balliberálisok által dédelgetett
Jobbik sorozatos botrányai is
úgy hiányoznak nekik, mint
egy púp a hátukra.
Nekem az ellenzék általános, mentális állapotát, nyomokban sem nagyon látható programját, célkitűzéseit
tekintve mindig a legendás
Gyurcsik törzsőrmester úr
jut eszembe, a katonai alapkiképzésem idejéből, akinek
nagyjából hasonlóan rendezett és egységes elképzelései
voltak a világról. Általában
már reggelenként feltöltötte
magát némi házi pálesszal,
s aztán olyanokat vezényelt
nekünk, hogy: „Szakasz vigyázz! Irány az ég alja – lépés
indulj!” Ez volt a célkitűzés.
Masíroztunk mögötte, ő meg
vezényelt
„Egy-kettő-egy,
egy-kettő egy…”
Ahogy az köll, nyilván kórusban mormogtuk a menetben, hogy „Hány iskolád
van…?” Ő meg büszkén vezényelt: „Egy-kettő-egy! Egykettő-egy!”
SZEPESI SÁNDOR
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Miskolc az Utazás Kiállításon

„Egyedi kikapcsolódási lehetőségeket tudunk kínálni”
Miskolc turisztikai kínálata is bemutatkozik a csütörtökön
kezdődött budapesti Utazás kiállításon. Vasárnappal bezárólag a Hungexpo pavilonjában a város látványosságairól
szóló kiadványokkal, friss információkkal és kóstolókkal
várják az érdeklődőket.
Kriza Ákos polgármester a
város standjánál úgy fogal
mazott, Miskolc egy unikális
város, melynek két húzóága
zata van: az ipar valamint az
idegenforgalom. – A város
egyre inkább fokozza azt a
tempót, amit évekkel ezelőtt
elkezdett – utalt a miskolci
stand sokszínűsége mellett
a bejelentésre, miszerint egy
43 milliárd forintos beruhá
zást valósít meg Miskolcon a
Lufthansa.
A városvezető hozzátette:
elég csak az Utazás Kiállítás
miskolci standján szétnézni,
hogy láthassuk, mennyi min
dent tud kínálni Miskolc a tu
risták számára. – A többi ki
állító várossal összehasonlítva
is elmondhatjuk, hogy igazán
egyedi lehetőségeket tudunk
kínálni a hozzánk érkezőknek
– mondta el Kriza Ákos, hoz
zátéve: a város még távolról
sem használta ki teljes körűen
azokat a lehetőségeket, ame
lyek az idegenforgalmi adott
ságaiban rejlenek. Miskolc
polgármester utalt az újabb,
nagyszabású turisztikai beru
házásokra, a Diósgyőri vár re
konstrukciójának folytatására,
a miskolctapolcai beruházásra,
a belváros, a főtér, a történelmi
Avas fejlesztésére.
– Amikor felújítottuk a lil
lafüredi függőkertet, a szakma
hosszú időn keresztül erről be
szélt. Most újabb fejlesztések
indultak, amikről véleményem
szerint szintén éveken át be
szélnek majd elismerően. Mis
kolc idegenforgalmi attrakci
óinak a látogatószáma pedig

tovább emelkedik – mutatott a
polgármester.
Miskolc értékeiről egy min
den eddiginél látványosabb
és rendkívül informatív stan
don érdeklődhetnek a látoga
tók a vásáron. Gasztronómiai
kínálat, éttermek, borászatok,
strandok és más desztinációk
is bemutatkozási lehetőséget
kapnak a standon.
Egy város vonzerejét mindig
növelik a fürdői, Miskolc pe
dig abban a szerencsés helyzet
ben van, hogy három fürdővel
is rendelkezik. Scheitzner Beáta, a Miskolci Turisztikai Kft.
ügyvezetője érdeklődésünkre
elmondta, az utóbbi évek láto
gatottsági adatai egyértelmű
en azt mutatják, hogy a város
egyik legnagyobb attrakciója
és vonzereje a Miskolctapolca
Barlangfürdő. – Ez már régóta
így van, s nemrégiben még új
lendületet is kapott a barlang
fürdő hírneve – ezt a látogatók
számának növekedése is mu
tatja. Éppen ezért nagyon fon
tos számunkra, hogy az ilyen
jellegű kiállításokon megjelen
jünk – hangoztatta.

Az ügyvezető hozzátette: a
Selyemréti és a Miskolctapol
cai Strandfürdő is jól teljesít,
utóbbi tavaly a második helyet
szerezte meg egy közönség-sza
vazáson, a helyiek kedvenc für
dője kategóriában. A Selyemréti
Strandfürdő a 2013-as megúju
lást követően a családok ked
vencévé vált. – A látogatószá
mok tekintetében átlagos 10

százalékos emelkedést értünk el
a három fürdőre vonatkozóan.
A Miskolctapolcai Strandfür
dőnél ennél is jobbak az ered
mények: voltak olyan hónapok,
amikor közel 50 százalékkal
nőtt a látogatószám az előző
évekhez képest. A helyiek is
újra felfedezték a lehetőségeket,
ismét használják a városi für
dőket, amikre annyira vártak –
hangsúlyozta az ügyvezető.

Borbély Roland, a Gallay pin
ce képviseletében van jelen
Miskolc standjánál. Érdeklő
désünkre elmondta, helyi kéz
műves termékekkel vannak
jelen a kiállításon. – Mi adjuk
a zip’s étterem borát fehérben
és vörösben is, ezeket kínáljuk
itt a standon. Eddig nagyon jó
a fogadtatás, mind az ételek,
mind a borok elnyerték a láto
gatók tetszését, sokan dicsérik
a minőséget – tette hozzá.
Borbély Roland kiemelte,
Miskolc mindig egy „boros” vá
ros volt. – Mi, borászok napja
inkban is igyekszünk felélesz
teni a minőségi bor, a kulturált
borozás iránti igényt. Nagyon
úgy néz ki, hogy igazunk volt,
Miskolcon szeretik az emberek
ezt a fajta nedűt, egyre több bo
ros rendezvényt tudunk tarta
ni a városban, óriási igény van
ezekre a programokra – emelte
ki Borbély Roland.

Magyarország első számú
turisztikai vására a 42 éves
múltra visszatekintő Uta
zás kiállítás, amit idén febru
ár 21-24. között rendeznek
meg a Hungexpo Budapesti
Vásárközpontban. A rendez
vény középpontjába idén az
élményszerzést, a személyes
kapcsolatok kialakítását és a
látogatók széleskörű tájékoz
tatását helyezték a szervezők.
Az „aktív hétvége van” szlog
en értelmében egyedi, hosszú
hétvégét szerveztek a lehető
legtöbb külföldi úti cél, belföl
di turisztikai térség, utazáshoz
kötődő szolgáltató cég bemu
tatkozásával.
A rendezvényen – ugyana
zon helyen és időben – közvet

lenül kaphatnak információkat
az érdeklődők a desztinációk
ról, nyaralóhelyekről, szállás
helyekről. Felmerülő kérdése
ikre azonnal utazási szakértők
válaszolnak. Az egész környe
zet utazásra inspirál, melyhez
szórakoztató programok is tár
sulnak.
Ezek között van például az
Afrika Expo és vásár, az aktív
sziget, a blogger corner. In
formációkat tudhatunk meg a
Budapest Európa Sportfőváro
sa 2019-ről, emellett van kö
lyökpark és karaván szalon is.
Az idei rendezvény díszvendé
gei Algéria, Bács-Kiskun me
gye és Kecskemét, valamint a
Nemzeti Kastélyprogram és a
Nemzeti Várprogram.

ELKEZDŐDÖTT A BECHEROVKA MISKOLCI FARSANG

Vegyük be együtt a várost a tél legütősebb fesztiválján!
A Becherovka Miskolci
Farsang programja idén is
látványos jelmezes felvonulással indult, pénteken
délután. A csaknem 400
résztvevő a Centrumtól a
Széchenyi utcán haladva ért
a Szent István térre.
A felvonuláson közremű
ködtek mások mellett a Vaga
Banda Gólyalábasok, a Bab
Társulat, a Miskolci Majoret
te Együttes, a Miskolci Fúvó
sok, a KÖDMÖN Formációs
Táncegyüttes, a Miskolci Pin
cék Asztaltársasága, a Kard és
Kereszt Johannita Testvériség
Egyesület, Mr. Piano, a Kaffka
AMI, a DVTK Jegesmedvék, a

Miskolc Steelleaders, a Desti
nation Drum Group és több
nyugdíjas klub.
A hétvégén mindenki végig
járhatja a Széchenyi utcát el
lepő fabódékat, megízlelheti a
forró teák és forralt borok so
kaságát, végigkóstolhatja a far
sangi forgatag gasztronómiai
kínálatát és végigtombolhatja
a jobbnál jobb előadók kon
certjeit. A Becherovka Miskol
ci Farsang idén is meghirdette
gasztronómiai versenyét, mely
során ezúttal farsangi ételt kel
lett készíteniük a nevezőknek.
Szakértő zsűri pontozza a fesz
tivál legízletesebb farsangi éte
lét, az alkoholos, illetve az al
koholmentes meleg italokat

pedig borászokból álló zsűri
minősíti. A rendezvény támo
gatója Miskolc önkormány
zata, a díjakat pedig a Nem
zeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) ajánlotta fel.
A Becherovka Miskolci Far
sangon nemcsak enni, inni, és
koncerten tombolni lehet, de

előadó lép majd fel a Becherov
ka Nagyszínpadon a Szent Ist
ván téren és az Erzsébet téren.
– Nagyon várom már az idei
fesztivált, ugyanis hazai közön
ség előtt fellépni mindig külön
leges – mondta el érdeklődé
sünkre Szécsi Viktória, akivel
február 22-én, pénteken, délután

egy komplett vidámpark kel
lős közepén találhatjuk ma
gunkat, ha átsétálunk a Szinva
terasz szerelmes hídján. A „já
tékparkban” van dodzsem, óri
áskerék, kisvasút, break dance
– minden, amire egy vurstliban
szükségünk lehet. A fellépők
idén az eddigieknél is változa
tosabb zenei programot kínál
nak, rengeteg ismert együttes és

fél 6-kor találkozhattunk az Er
zsébet téri színpadon. – Mis
kolc nagyon közel áll hozzám,
és örülök, hogy részese lehetek a
város egyik legnagyobb rendez
vényének. Különösen jó érzés,
hogy ott lehet velem a családom
és a barátaim – tette hozzá.
A miskolci közönséggel
nagyon jó viszonyt ápolunk.
Rendszeresen járunk a Hely

nekembe, ami az egyik ked
venc klubunk, és tényleg az
ország egyik kimagaslóan jó
klubja, ahol mindig vár min
ket a közönség. De gyakor
latilag nem is tudok olyan
miskolci koncertet mondani,
amiről nem a legszuperebb
emlékeink lennének – ezt
már Péterfy Bori mondta el la
punknak, aki szombat este 8
órakor foglalja el Becherovka
Színpadot.
– Viszonylag régen álltunk
már színpadra Miskolcon, de
még ha nem is így lenne, ak
kor is a „hazai pálya” min
dig kiemelt szerepet tölt be
a zenekar életében, főleg egy
ilyen volumenű, tradicioná

lis rendezvényen, ahol renge
teg ember előtt játszhatunk
és garantált a jó hangulat
– fogalmazott Fábián Zsolt,
a Bíborszél zenekar éneke
se, dalszövegírója a Miskolci
Naplónak. Mint mondta, ez
mindig egyfajta különös, iz
galommal teli várakozással
tölti el őket, úgyhogy arra bíz
tat mindenkit, hogy használ
ja ki ezt a hétvégét és látogas
son ki minél több eseményre.
– Mi szombaton 17.30-kor
várjuk sok szeretettel a tisztelt
nagyérdeműt, kicsiket és na
gyokat egyaránt az Erzsébet
térre. Vegyük be együtt a vá
rost, mert „Miskolc a várad, az
életed!” – hangoztatta.

6 Közélet

Miskolci Napló

Közel kétezer diák élvezte a színház ifjúsági programjait az évad első felében

BEAVATÓ ÉS TANTERMI ELŐADÁSOK
Tavaly közel 2100 diákhoz
jutottak el a Miskolci Nemzeti Színház ifjúsági programjai, az idei évad feléhez
érve a tantermi és beavató
előadások pedig már most
megközelítik ezt a számot.

A 2012/2013-as évad óta
a Miskolci Nemzeti Színház
minden évben szervez a megye oktatási intézményeibe
olyan előadásokat, melyek az
ifjúságot célozzák. A színház
nevelési programja több évtizedes múltra tekint vissza: már
a kilencvenes években is fontos
része volt az évadok műsortervének. A felújított Játékszín –
ami akkoriban a Theat-Room
nevet viselte – az Antigoné beavató előadásával nyílt meg.
Ezt követte három évadon át
egy-egy új bemutató (Hamlet,
Csongor és Tünde, A szecsuáni jólélek), melyek után a diá-

kok szintén beszélgethettek az
alkotókkal.
Seres Ildikó színművész –
aki végzett drámapedagógus
is – idén vette át a program
művészeti vezetését. – Színházi nevelési programunk nagy

reneszánsza a jelenlegi színházvezetés szándékának és az
erre irányuló pályázatoknak
köszönhető. A „Színház és Tudás” (SZI-TU) és a „Színház és
Világ” (SZI-VI) című komplex
színházi nevelési programoknak hála, mára kiváló együttműködés alakult ki a város iskoláival – mondta el.
A 2017/2018-as évadban 15
intézménybe jutottak el beavató és tantermi előadások.
Összesen 2085 fő vett részt a
programokon, melyek között
szerepeltek táncbeavató előadások, nyílt próbák, érzékenyített és tantermi előadások.

Idén az Édes Anna és a Három nővér megtekintése előtt
és után beszélgetnek a színészek a tanulókkal a darab tartalmáról, és arról, miért is fontos a színház, mint élő műfaj.
Az ifjúsági programok legnépszerűbb elemei az úgynevezett
tantermi előadások.
A színházi szakma, a pedagógusok és a közönség egyaránt hitet tesznek a műfaj kivételes fontossága mellett. Az
elmúlt évek miskolci tantermi előadásai a Cyber Cyrano,
a Kövek, a Csendes Óceán, a
Szociopoly, valamint a Pirézek voltak. Az idei új bemutató
a Szőcs Artur rendezte Pályaválasztás című darab, melynek
szereplője Somhegyi György.
Évek óta nagy sikerrel fut a
Klamm háborúja is – Fandl
Ferenc színművész rendezésében és előadásában –, amely
már túl van az 50. előadáson. A
történet egy paranoiás tanár és
egy osztály különös háborújá-

nak történetét tárja a diákok
szeme elé.
Fandl Ferenc arra akart rávilágítani az előadás során,
milyen fontos az egymás közti kapcsolatok építése, ápolása, az egymásra való odafigyelés, az empátia, a tolerancia az
életünkben. Nem csak egymás
közt, hanem a pedagógusok
irányába is.

HOLLE ANYÓ ÉS VACKOR
SZÓRAKOZTATTA A KICSIKET

A kismackó óvodai beilleszkedését bemutató darab nemcsak a gyerekeket szólítja meg,
hanem a felnőtt kísérők számára is tanulsággal szolgál: a
kerettörténet szerint a várakozás unalmát, feszültégét enyhíteni próbáló apuka (Fritz
Attila) a Vackor szerepébe
bújó plüssmackó segítségével
teremt varázslatos mesevilágot a tétlenségre kárhoztatott
gyerek számára. A kis nézők
azonosulnak a „lompos, loncsos és bozontos, piszén pisze”
mesehőssel, a szülők pedig a
gyermeknevelés egyik legfontosabb kérdésével, a minőségi

idő fogalmával és gyakorlatával szembesülnek. Kicsit kilépve a történetből, mindan�nyiunk feladata a gyerekkel
való együttlét aktív megélése.
Ugyanakkor a közösséghez
tartozás (óvodai csoport vagy
osztály) erősítését is szolgálja a
bábszínházban eltöltött idő: a
mesehősökkel való találkozás
és azonosulás közös élménye
az egymásra figyelés, az elfogadás ösztönzője lehet.
Akik az utóbbi időben csatlakoztak a bábszínházba járók nagy családjához, azt
tapasztalhatták, hogy a bábszínház, mint műfaj olyan
fejlődési irányt vett, amely a
hagyományos (a bábosokat
elrejtő, vagy közismert nevén:
paravános) bábjáték megőrzése mellett az élő színész szerepeltetésével teremti meg az
előadás színpadi világát. Ez a

stílus alapvetően azon a felismerésen alapul, hogy a gyermek a bábot akkor is önálló,
saját akarattal bíró emberi
lénynek tekinti, ha a bábos is
a színen van és testi mivoltában mintegy uralja a teret. A
Holle anyó előadásban ráadásul a két lányt ugyanaz a bábszínész (Horváth Alexandra)
kelti életre (akár úgy is értelmezhető ez a rendezői koncepció, miszerint mindan�nyian lehetünk alkalmasint
rosszak is, jók is, az adott élethelyzetben hozott döntéseink
alapján). Holle anyó (Heiszmann Ildikó) pedig térben is
elhatárolva, két méter magas
emelvényről tekint le elfogulatlan, derűs szigorral a próbatételeket teljesítő vagy éppen elbukó lány(ok)ra.
Március elején mutatják be az
Együgyű Misó című előadást,

lődnek az előadás alatt. Elindul
közöttük egy diskurzus arról,
amin mindannyian átestek
vagy át fognak esni, és ez rendkívül fontos ennél a tantermi
produkciónál.
A diákoknak szóló produkciók mellett a színház lehetőséget
biztosít iskolai csoportoknak
színházbejárásra, ahol megismerkednek a színház történetével, valamint a kulisszák mögé
is beleshetnek. Céljuk, hogy a
miskolciak közelebb érezzék
magukat a színházhoz, és beleláthassanak a színház különleges világába. Tavaly 27 alkalommal több, mint 720 fő vett
részt színházbejáráson, idén
pedig az évad kezdetétől általában heti két alkalommal érkeznek a teátrumba osztályok, diákcsoportok.

A VERSENYKÉPES
TUDÁSÉRT

Új előadások a Csodamalom Bábszínházban

Két új előadással örvendeztette meg közönségét a
Csodamalom az új évben, a
Holle anyó örökzöld meséje
mellett Vackor kalandjait
vitték színre.

– Nagy öröm számunkra,
hogy mindkét futó produkcióra óriási az érdeklődés, idén 18
iskolába volt lehetőségünk eljutni. A tantermi előadások általában a középiskolás korosztályt
foglalkoztató témákat, problémákat feszegetik: kiközösítés,
bántalmazás, bizonytalan jövőkép, stabil családi háttér hiánya,
kommunikációs
problémák.
Mindemellett az aktuális társadalmi feszültségekre is reagálnak – tette hozzá Seres Ildikó.
Somhegyi György a Pályaválasztás című előadást viszi el a
borsodi intézményekbe, ahol a
diákok előtt álló komoly döntésről beszélget több száz tanulóval a foglalkozások során.
A színművész azt tapasztalta,
hogy a fiatalok nagyon gyakran kérdeznek vissza, érdek-

A megállapodás keretében a
szakiskola tanulói olyan gyakorlati képzésben vehetnek
részt a bíróságon, melynek köszönhetően még versenyképesebb tudás birtokában léphetnek ki a munkaerőpiacra.
Az iskola tanulói megismerkedhetnek a Miskolci Törvényszék, illetve a bírósági szervezetrendszer működésével. A bíróság
15 fős csoportokban fogadja a

A szakgimnázium pályaorientációs napjainak keretében
a járásbíróság tájékoztatást ad
a megpályázható igazságügyi
álláshelyekről, munkakörökről és magáról az igazságügyi
szolgálati jogviszonyról, mint
életpályamodell-lehetőségről.
A tanulók érdeklődését külön
szakmai anyagok elkészítésével is szeretné felkelteni a járásbíróság.
A program – gyakorlati képzésen túlmenő – másik fontos
alappillére az évente megrendezésre kerülő gépírás verseny,
melynek győztese előnyt élvez
majd a törvényszékre vagy annak illetékességi területéhez
tartozó járásbíróságra benyújtott pályázatok elbírálásánál.
Az első megmérettetésre március végén kerül sor.

tanulókat, akik részt vehetnek a
nyilvános bírósági tárgyalásokon és a legkiválóbb szakemberektől sajátíthatják el az igazságügyi munka gyakorlati alapjait. A
Miskolci Járásbíróság azt is vállalta, hogy az iskolába kihelyezett,
külön oktatásokkal segíti a diákok felkészülését.

– Ez a megállapodás azt a
célt szolgálja, hogy a bíróság
megtalálja a legrátermettebb
embereket. A bíróságnak tudatosan kell gondoskodnia arról,
hogy hogy minél felkészültebb
szakemberek jelentkezzenek
ide dolgozni – hangsúlyozta
Kőváriné Vágási Erika.

Együttműködési megállapodás keretében mélyítette el
a bíróság és az iskola között
már évek óta fennálló szakmai kapcsolatát február 14-én
Kőváriné Vágási Erika, a Miskolci Járásbíróság elnöke és
Kondás Miklós, a Fáy András
Görögkatolikus Közgazdasági
Szakgimnázium igazgatója.

melyben a címadó mese mellett Az együgyű csizmadia, mint
csodadoktor kerül színpadra.
Mindét történet megtalálható
Illyés Gyula Hetvenhét magyar
népmese című gyűjteményében. A tréfás mesék többnyire
vándormotívumokból építkeznek, így a kétbalkezes, oktondi,
teddlenerontsd (Illyés Gyula
által használt jelző – a szerk.)
főhős világrengető csetlés-botlásai különböző variációkban
ölthetnek formát. A bábszínház
előszeretettel fordul a tótágast
álló világ bemutatása céljából a
vásári bábszínház (aki már látta Vitéz Lászlót ördögöt agyabugyálni, az tudja, mit jelent a
vásári műfaj) stílusvilágához.
Dinamikus
történetvezetés,
groteszk humor és játékosság a
lényege ennek a műfajnak – az
előadást tehát gyereknek és felnőttnek egyaránt ajánlják.
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A civil szervezetek jelene, jövője, pályázati lehetőségek

MISKOLCRA ÉRKEZETT AZ ORSZÁGOS
TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM
„A civil szervezetek jelene, jövője” címmel szervezett hétfőn
tájékoztató napot a miskolci városházán a Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság,
valamint az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Információs Centrum.

Segítő-támogató
tevékenységet végeznek
a helyi közösségek
életében
A civil szervezetek a polgári
társadalom alap-építőegységei,
amelyek jelentősen tudják alakítani a helyi közéletet és a helyi szakmai életet – mondta el a
rendezvény elején Kriza Ákos,
Miskolc polgármestere. – Miskolcon közel kilencszáz civil
szervezet működik, amelyekkel az önkormányzat jelentős
kapcsolatrendszert épített ki.
Számos olyan civil szervezet
van, amely közfeladatok ellátásában segíti az önkormányzatot, ezeket természetesen
anyagilag is támogatjuk. A város különböző pályázatokat ír
ki, amelyekre a szakmai tartalomnak megfelelően jelentkezhetnek civil szervezetek.
Közfeladat-ellátási szerződéseket kötünk az adott szervezetekkel, amelyek a hajléktalan-ellátástól, egészen a
sportszervezetek működéséig
segítő-támogató tevékenységet
végeznek a helyi közösségek
életében – hangsúlyozta Kriza Ákos, hozzátéve: éves szinten 100 millió forintos keret
áll rendelkezésre, a civil szervezetek támogatásához. Ezt a
keretet általában minden évben fel is használják. – Nagyon
fontos, hogy a kormányzat,
az önkormányzatok további
párbeszédet kezdjenek a civil
szervezetekkel, mert azokat a
lehetőségeket, amelyek a civil
szférában rejlenek, még távol-

ról sem merítette ki sem a kormányzat, sem az önkormányzatok – tette hozzá Miskolc
polgármestere.

kapcsolatokért felelős helyettes
államtitkára.
Kiemelte, az összevont pályázatok pályázati időszaka
még néhány napig tart, majd
elkezdődik az egyszerűsített
pályázatok szakasza, ez utóbbi
főként a vidéki kisebb településeit, illetve ezek civil szervezeteit érinti. Ha éves bevételük
nem haladja meg az 5 millió
forintot, akkor 200 ezer forint
összegig pályázhatnak támogatásra. – Bízunk abban, hogy
Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből is számos pályázat fog
érkezni, országosan ebben a
megyében működik a harmadik legtöbb civil szervezet
– hangsúlyozta a helyettes államtitkár.

Az egész országot
bejárják
„A civil szervezetek jelene, jövője – Tájékoztató nap”
megrendezését a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága kezdeményezte.
Miskolc előtt Szombathelyen,
Zalaegerszegen, Székesfehérváron és Tatabányán is szerveztek hasonló rendezvényt.
Minden megyében roadshow-t rendezünk, az egész
országot bejárjuk. Első kézből szeretnénk tájékoztatni

Több mint négyezer civil
szervezet van a megyében
Palik Zoltán, az Esély és
Részvétel Közhasznú Egyesület, Civil Információs Centrum
szakmai vezetője arról szólt,
hogy a bírósági adatok szerint
4040 szervezet van a megyében, ezek közül mintegy 1800zal vannak állandó kapcsolatban. – Azokat is igyekszünk
támogatni más csatornákon,
akik nem vesznek igénybe tanácsadási vagy információs
segítséget – mondta el a szakmai vezető. Mint mondta, ők
a Miniszterelnökséggel kötött
szakmai megállapodás alapján
támogatják a civil szervezetek

a magyarokat, a civileket arról, hogy milyen pályázati lehetőségeik vannak a Nemzeti
Együttműködési Alap keretein
belül – hangsúlyozta a miskolci rendezvényen Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi

működését. Ennek egy kiemelt
pontja a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatainak a
segítése. Ezekben a napokban
az összevont és az egyszerűsített pályázatok kapcsán folyamatos tanácsadást biztosítanak, személyesen, online

és telefonon is. – Ez nekünk
egy nagyon nyüzsgő időszak,
ilyenkor kapjuk a legtöbb információt a megyei civil szektor működéséről, arról, milyen
irányokban
gondolkodnak
akár működés, akár szakmai
programok tekintetében –
emelte ki Palik Zoltán.
A rendezvényen előadást
tartott még Kecskés Péter, a Miniszterelnökség Civil Kapcso-

déseinek,
észrevételeinek
gyűjtése és megválaszolása volt a legfontosabb elem.
Ugyanakkor a NEA pályázatai iránt jelentős az érdeklődés (a megyéből tavaly 839
pályázatot nyújtottak be).
Így a rendezvény alkalmas
volt arra is, hogy röviden be
lehessen mutatni a kormányzati struktúrában végbement
civil szervezeteket érintő

latok és Társadalmi Konzultáció Főosztályának vezetője, a
civil területet érintő jogszabályi változásokról, Kisida Tamás,
a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztályának jogi
referense, a civil szervezetek
helyzetéről a legújabb statisztikai adatok tükrében, valamint
Furka Ágnes, a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztályának
döntéstámogatási
referense, a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) összevont és egyszerűsített pályázatairól.

változásokat. A Miniszterelnökség 2018. augusztus 1-től
vette át a feladatot az Emberi Erőforrások Minisztériumától, ami a civil terület
kormányzati súlyának felértékelődését jelenti. E felelősségvállalásnak lényeges
eleme a költségvetési források bővülése, illetve, hogy a
pénzügyi és a szakma támogatási rendszerek az eddigieknél is hangsúlyosabban a
klasszikus értelemben vett
civil értékek érvényesülésének segítésére irányulnak.
Az egyesületek, alapítványok, szövetségek működését
és szakmai munkáját támogató
Nemzeti Együttműködési Alap
pályázatai 2019. január 16-án
jelentek meg és jelenleg is elérhetők a pályázók számára. A
NEA támogatási kerete 2019ben 5, 572 milliárd forintra
bővült. Ez 600 millió forinttal
több az előző évhez képest. A

A Miniszterelnökség vette
át a feladatot
Mint elhangzott, ezek a
tájékoztató napok hangsúlyozottan nem az egyoldalú
ismeretátadásra épülnek. A
rendezvényen résztvevő, pályázó civil szervezetek kér-

támogatási keret növekedése
mellett több újdonsága is van
a civil támogatási rendszernek.
Egyszerűsített formában
is lehet pályázni
Új elemet jelent a civil pályázatok körében, hogy a helyi, térségi szinten tevékenykedő szervezetek, amelyek éves bevétele
nem éri el az ötmillió forintot
egyszerűsített formában is tudnak pályázni. Az egyszerűsített
pályázás keretében az ezt a formát választó szerveztek legfeljebb kétszázezer forint támogatáshoz juthatnak. E támogatási
forma esetében nincs szakmai
bírálat. A szervezetek támogatási igényét a keret kimerüléséig a pályázatok beérkezésének
sorrendjében – csupán a formai
megfelelőséget vizsgálva – elégíti
majd a ki a Támogatáskezelő. Az
egyszerűsített pályázati felületek kollégiumonként eltérő időpontban 2019. február 25-március 1. között nyílnak meg. A
szükséges dokumentumok előzetesen is feltölthetők, illetve a
költségvetést, a szervezet múltjának és pályázatban tervezett
tevekénységeknek bemutatását
is célszerű előre kidolgozni.
Megújulnak a NEA rendszerének hagyományos pályázatai
is. A működési célú támogatások mellett megjelent az ös�szevont pályázás lehetősége.
Ennek lényege, hogy a szervezetek egy pályázat keretében igényelhetnek támogatást
a működésükhöz és a szakmai
programjaikhoz. Arra azonban
figyelniük kell, hogy választaniuk kell, hogy csak a működési feltételeik javításához, vagy a
működésükhöz és a szakmai
tevékenységükhöz vegyesen
igényelnek támogatást. A tájékoztató nap időpontjában még
négy kollégiumhoz lehet benyújtani az ún. összevont pályázatokat.

Miskolci középiskolások mérték össze tudásukat

KI TUD TÖBBET AZ I. VILÁGHÁBORÚRÓL?
Kilenc csapat, összesen harminchat miskolci középiskolás diák adott számot
nemrégiben helytörténeti
tudásáról a miskolci városházán, a Célpont Közösségi
Tér által szervezett, történelmi vetélkedőn. A téma az
I. világháború volt.
A megnyitó ünnepségen elhangzott, meghosszabbították
a tavalyi centenáriumi emlékévet, így a megemlékezés-sorozat idén is folytatódhat. – Az
I. világháború a békeszerződés
aláírásával ért véget, ez pedig
nem 1918-ban volt – hangsú-

lyozta beszédében Pollmann
Ferenc, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadtörténésze.
– Az I. világháború és annak

lezárása a magyar történelem egyik legmeghatározóbb
eseménysorozata volt, hatása
máig tart – tette hozzá a zsű-

ri elnöke, aki szerint az évfordulós megemlékezések során,
számos olyan új információ,
történelmi adat is előkerülhet,
amelyek korábban elsikkadtak.
A helytörténeti ismeretterjesztés a célja a Célpont Közösségi
Tér nevű civil szervezetnek is,
amely mintegy húsz éve működik és ma már napi szinten
szervez programokat, szinte
minden korosztály számára. A
városházán rendezett versenyre elhozták a Herman Ottó
Múzeum időszaki vándorkiállítását is, amely a miskolci illetékességű 10-es honvéd ezredről mutat be összefoglalót. A

diákoknak feladatlapot kellett
kitölteniük, bemutatták a magukkal hozott prezentációt, s
villámkérdésekre is válaszolniuk kellett a kiállítás anyagával és egy levetített filmmel
kapcsolatban. Végeredmény: I.

helyezett: Miskolci SZC Bláthy
Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma. II. helyezett: Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziuma. III.
helyezett: Fényi Gyula Jezsuita
Gimnázium.
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Jótékonysági akció

ÚJABB KÜLÖNLEGES ESZKÖZT KAPOTT A GYERMEK
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
Egy jótékonysági akciónak
köszönhetően, újabb speciális eszközzel gazdagodott
a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Központi Kórház
és Egyetemi Oktatókórház Gyermekegészségügyi
Központja. Az úgynevezett
neurofeedback-gépet a Remény Karácsony Alapítvány
képviselői adták át pénteken
délelőtt Révész János kórházi főigazgatónak, Szinay
Attila helyettes államtitkár
jelenlétében.
Mint arról mi is beszámoltunk, az alapítvány közös jótékonysági akciót szervezett
2018 augusztusában, Remény
futás néven. A verseny egyik
célja az volt, hogy egy egyedülálló fejlesztési technikát, úgynevezett biofeedback/neurofeedback készüléket állítsanak a
kis betegek kezelésének szolgálatába. A nevezési díj egyben támogatói díj is volt, melyet a jótékony célra fordított
a Remény Karácsony Alapítvány. A rendezvény fővédnöke
az Agrárminisztérium jogi és
közigazgatási ügyekért felelős,
helyettes államtitkára, Szinay
Attila volt.
A jótékonysági akció eredményeként
megvásárolt,
különleges eszközt adták
át pénteken délelőtt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Gyermekegészségügyi Központjában.
Révész János kórházi főigaz-

gató köszönetet mondott az
adományozóknak, s örömét
fejezte ki, hogy ennyire erős
az adományozási kedv a kórház irányába. Mint mondta,
az elmúlt negyedévben ebből főként a Gyermekegészségügyi Központ profitált és
ez a tendencia az ünnepek
elmúltával sem csökken. –
Korábban, a karácsonyi időszak felfutását követően, általában visszaesés történt, az
idei évben azonban megmaradni látszik a jótékonysági
lelkesedés, társadalmi felelősségvállalás - hangsúlyozta a főigazgató. A most birtokba vett eszköz főként a
Down-szindrómás gyerekek
kezelésében nyújt majd segítséget, alkalmazása azonban
ettől sokkal szélesebb skálán
mozog. – Most az egészségügyi személyzeten van a hagsúly, hogy az eszközben rejlő
lehetőségeket maximálisan
hasznosítsuk – emelte ki Révész János.
Szinay Attila megköszönte
az alapítvány munkáját, s kiemelte: nagy megtiszteltetés
volt ehez a kezdeményezéshez
csatlakozni, remek hangulatú
akciót szerveztek. – A Remény
Karácsonya Alapítvány számomra azt a pozitív üzenetet
hordozza, hogy van a környezetünkben egy csoport, amely
nem csupán a beteg gyermekek gyógyulásában segít, de az
egészségügyi dolgozók munkáját is igyekszik megkönnyíteni.

Bizonyos napokon, mikor
fáradt vagy fásult vagyok, erre
a pozitív példára gondolva,
magam is új erőre kapok. Úgy
gondolom így van ez a kórház
dolgozóival is, akiknek embert próbáló hivatásában elkél az ehhez hasonló pozitív
élmény, visszaadhatja a lelkesedésüket. Az adományozási kedv növekedése pedig azt
jelzi, hogy a kórház dolgozói
jó munkát végeznek és hatalmas dicséretet érdemelnek.
Hiszen minden adományozó
átgondolja hová adományoz, s
elismerést jelent, ha úgy gondolják, ide jó helyre megy az
adomány – hangsúlyozta a helyettes államtitkár.
A Remény Karácsony ötlete az alapítvány alapító tagjától, Koczvald István alapítótól
származik. Az eredeti ötlet az
volt, hogy egy karácsonyi idő-

rosi gyermekek karácsonyához. – Ez a Remény Karácsony
nőtte ki magát egy teljes rendezvénysorozattá,
melynek
segítségével immár harmadik éve próbáljuk szebbé tenni egyes borsodi, nehéz sorsú
gyermekek karácsonyát.

szakban, éttermének vendégei
segítségével, némi ajándékkal
járulnak hozzá a gyermekvá-

A sok csillogó szempár ösztönzött minket arra, hogy folytassuk, így a tavalyi évben már

Remény Juniálisunk is lett - az
a gyermeknapi rendezvényünk
- a tavalyi évben pedig kibővítettük tevékenységünket a
Remény futással. Az volt a célunk, hogy megkönnyítsük a
Down-szindrómás gyermekek
és szüleik életét – nyilatkozta
Panyi-Kiss Edit, a Remény Karácsony Alapítvány kuratóriumának tagja.
Simkó Rita, logopédus a miskolci
gyermekrehabilitációs
osztályon, ő lesz a neurofeedback eszköz használója. Az eszköz átvétele előtt továbbképzésen vett részt, nagy örömmel,
önkéntesen jelentkezett a feladatra. Kérdésünkre elmondta,
rengeteg területen fogják tudni
alkalmazni a gépet, akár figyelemzavaros, akár ADHD-s vagy
beszédzavaros gyermekről legyen szó, nagy segítséget nyújt
a fejlesztésükben.
– Nagyon örülünk az új eszköznek. Évek óta törekszünk rá,

hogy haladjunk a korral és Miskolcon is nyújtani tudjunk ilyen
kezelést a gyermekeknek, ne
kelljen más városba menniük a
terápiáért - ezt Zaveczki Katalin
osztályvezető főorvos tette hozzá, akinek koordinálásával az
eszköz használata történik.
Révész János főigazgató köszönetük kinyilvánításaként
emlékplakettet adott át az alapítvány és Szinay Attila számára, s bejelentette: a kórház
célkitűzése, hogy a Támogatók
Társaságába összegyűjtse, és
további közös gondolkodásra
serkentse azokat a személyeket, szervezeteket, akik valamilyen formában támogatják
az intézményt. Ez a törekvés a
főigazgató szerint nem csupán
a kórház, de a társadalom fejlődése érdekében is fontos. Az
első összejövetelt, mely köszönetnyilvánítás és egyfajta ismerkedési est lesz, február 27re tervezik.

„Ez öröm és gazdagodás a városnak is!”

Megszentelték a felújított Szent Rita Tagóvodát
Százmillió forintos pályázati támogatásból újult meg a
miskolci Weöres Sándor Tagóvoda. A mostantól Szent
Rita nevét viselő intézményt
szerdán, ünnepélyes keretek között adta át és áldotta
meg Ternyák Csaba egri
érsek.

Az önkormányzati tulajdonban lévő óvodai épület
infrastrukturális fejlesztésére
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében került sor, a beruházást
az intézmény fenntartója, az
Egri Főegyházmegye valósította meg.
Pfliegler Péter alpolgármester köszöntőjében kihangsúlyozta: a tagóvoda fejlesztése
összhangban van az önkor-

mányzat azon törekvésével,
hogy Miskolc teljes intézményhálózata megújuljon. Az
elmúlt két évben 1,3 milliárd
forint értékben nyolc városi
óvodát és bölcsődét sikerült
korszerűsíteni, a következő
két évben pedig további négymilliárd forintot fordítanak

önkormányzati intézmények
infrastrukturális és energetikai megújulására.
- Ezeket a összegeket hazánk és városunk jövőjének
biztosítása érdekében fektetjük be. Teljes összhangban a
Magyar Kormány azon jelentős törekvéseivel, amelyekkel a
fiatalok családalapítását, gyermekvállalását és otthonteremtését támogatja. Ez egy olyan
közös cél és munka, amely-

ben hangsúlyos szerep hárul
az egyházi iskolákra, óvodákra és egyéb intézményekre –
hangoztatta Pfliegler Péter.
Hozzátette, az élet valamennyi
területén fontos az összhang,
az egység és együttműködés
a fejlődés érdekében - így van
ez az állam, az önkormányzat
valamint az egyházi intézmények esetében is. Az oktatás,
nevelés terén pedig mindez
kiemelt jelentőséggel bír.
Ternyák Csaba egri érsek
örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Miskolc önkormányzata az utóbbi években jelentős számban adott
át oktatási-nevelési intézményeket a történelmi egyházaknak. Mint mondta, ez öröm és
gazdagodás a városnak is. A
helyi hívek, vallásos meggyőződésük okán nyilván szívesebben íratják be gyermekeiket egy felekezeti iskolába, és
otthonosabban érzik magukat
Miskolcon, ha azt tapasztalják,
hogy erre a város és a történelmi egyházak között létrejött
együttműködésnek köszönhetően, adott a lehetőség.
Az egri érsek köszönetét
fejezte ki az intézményekben dolgozó pedagógusoknak. Mint fogalmazott, az ő
törődésük, szerető gondoskodásuk kiemelt fontosságú a

gyermeknevelésben, ezek nélkül hiába korszerű egy intézmény infrastruktúrája. - Ezekben az intézményekben jó
polgárokat akarunk nevelni,
jó magyarokat és jó keresztényeket. Olyanokat, akik szeretik ezt a várost, tenni akarnak
érte és fontos számukra, hogy
jó legyen itt élni. Ez mindan�nyiunk közös célja – hangsúlyozta Ternyák Csaba.
Hozzátette, ezért fontos,
hogy megtanuljuk becsülni
egymást, hogy tisztelettel és
szeretettel tekintsünk a másikra. Támogatni kell minden
olyan kezdeményezést, amelyek előbbre viszik a közösség ügyét. A Weöres Sándor
Katolikus Óvoda Szent Ritát
választotta a közössége védőszentjéül.

Az óvoda 1961- ben épült,
földszintes magastetős épület, három csoportszobával és
egy tornaszobával lett kialakítva. Az épület tulajdonosa
Miskolc város, az intézmény
fenntartója az Egri Főegyházmegye. Az épületet korábban
csak minimális mértékben
újították fel, a mostani beruházás során a külső falazat 10

centi vastag szigetelést kapott.
Az elöregedett ablakokat-ajtókat korszerű nyílászárókra cserélték, akadálymentesítették és rámpával látták el a
személybejárókat, a korábban
csak a csoportszobán át megközelíthető tornaszoba most
már a folyosóról is elérhető.
Felújították a vizesblokkokat,
akadálymentes mosdót, öltözőt, logopédiai szobát alakítottak ki. Felújították az épület
víz-szennyvíz, gáz, villamos és
fűtésrendszer hálózatát is.
A projekt célja az Egri Főegyházmegye által üzemeltetett óvoda felújítása, fejlesztése volt. A beruházást teljes
egészében a Széchenyi 2020
Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert
Európai Uniós támogatás fedezte, a projekt összköltsége
százmillió forint.
CZIFFRA ANDREA

2019. február 23. | 8. hét | XVI. évfolyam 8. szám

Sport

Miskolci Napló – A város lapja

Hírek, eredmények
Női kosárlabda
Február 16-án, a
bajnokság alapszakaszának 18. fordulójában az Aluinvent DVTK az
ELTE-BEAC Újbuda gárdáját fogadta és esélyeshez
méltóan itthon tartotta a
győzelemért járó pontokat.
Cziczás László vezetőedző
szerint „kötelező házi feladatot” teljesítettek, helyenként

Jégkorong

A DVTK Jegesmedvéknek
ötödik alkalommal már nem
sikerült legyőznie a HC Nové
Zámkyt fenruár 15-én este, a
Tipsport Liga 51. fordulójában
- a két csapat találkozóját az érsekújváriak büntetőlövésekkel
nyerték meg. A mérkőzés 4.
percében Šimun szerezte meg
a vezetést, majd a 32. percben
Láda Balázs egyenlített. A rendes játékidőben nem esett több
gól, a rávezetéseknél pedig
Pospišil döntötte el a plusz egy
pont sorsát. (DVTK Jegesmedvék - HC Nové Zámky 1-2 b.u.)

jó játékkal. – Ha odatettük
a védekezést, sok leindítás-gólt szereztünk. Örülök,
hogy sérülés nélkül lehoztuk
ezt a mérkőzést – tette hozzá Cziczás László. (Aluinvent
DVTK - BEAC 95-67)
Két nappal később megszakadt a DVTK Jegesmedvék
hét mérkőzésből álló pontszerző sorozata, miután vasárnap délután a HK Poprad egy
góllal jobbnak bizonyult Glen
Hanlon csapatánál. A találkozó első gólját Miller szerezte,
amit Galanisz egyenlített ki
a 24. percben. Ezt követően
mindkét csapatnak volt lehetősége a győzelem megszerzésére, ami végül Paločko 53.
percben szerzett találatával a
hazaiaknak sikerült. (HK Poprad - DVTK Jegesmedvék 2-1)

SZERETNÉK ÁTADNI A TUDÁSUKAT A SIKERES MISKOLCI TÁNCOSOK

Immár négyszeres magyar bajnok
a Süttő-Tombácz duó
A Süttő Roland-Tombácz Anikó miskolci táncos duó idén februárban negyedik Profi Latin Magyar Bajnoki címét szerezte meg
Budapesten. A párost a felkészülésről, a Magyar Bajnokság eredményeiről és a következő időszak táncos terveiről kérdeztük.
– A bajnokságot egy nagyon
intenzív felkészülési szakasz előzte meg. A szokásos napi és havi
rutinunk, tréningjeink mellett
januárban, Spanyolországban és
Németországban – nemzetközi
edzőtáborokban – valamint Budapesten készültünk az év legfontosabb hazai megmérettetésére – mondta el Süttő Roland.
Mint megtudtuk, az elkövetkező
időszakban az előttük álló Profi
Magyar Ranglista versenyre, a
PD Super Grand Prix-re valamint az Európa-bajnokságra
koncentrálnak. Roland és Anikó
ezúton köszönetet kíván mondani a támogatásért az edzőknek,
tanároknak, valamint a szponzoraiknak: a Paoul danceshoes-nak,
a Senses dancewear-nek, az M1
fitness Miskolcnak valamint a
Biotech USA shopnak.
Tombácz Anikó nyilatkozatában, az elért eredmények között

azt is megemlítette, hogy a Miskolcz-Revital TSE színeiben
versenyző párosaik (a Maczkó
Márk-Csorba Viktória, illetve a
Sárkány Egon-Tóth Bernadett
duók) az Ifjúsági Latin Magyar
Bajnokságon 17 párosból a középdöntőbe jutottak, ahol a 9. és
a 10. helyen végeztek.
Elsőéves felnőtt párosuk (Flekács László és Rákosi Zsófia)
ugyanakkor a Felnőtt Latin
Magyar Bajnokság 35 párost
számláló mezőnyében versenyzett, és nem sokkal maradt le
az elődöntőről. – Jelenleg minden táncosunkkal, csoportunkkal – Premier Művészeti Iskola
– az előttünk álló időszak fontos
megmérettetéseire és fellépéseire fókuszálunk. Kellően meg
szeretnénk alapozni a következő
időszak kiemelt versenykönyves
és művészeti iskolás megmérettetéseit és a jövő évi Magyar Baj-

A Honvédot is két góllal verte a Diósgyőr!
Szinte megismétlődött a legutóbbi, MOL Vidi elleni mérkőzés forgatókönyve a DVTK
szombati, Honvéd elleni mérkőzésén, az OTP Bank Liga
21. fordulójában. Noha a 7777
szurkoló végül nem jött össze,
a több mint ötezer drukker is
remek hangulatot teremtett a
diósgyőri stadionban.
Már az elején látszott, hogy
a DVTK ismét azt a németes, lendületes, "darálós" focit
játssza, amely a masszív védekezéssel párosulva, a jelek szerint előbb-utóbb megzavarja
és felőrli az ellenfeleket. A dobogó-aspiráns Honvéd persze
remek játékosokból áll, veszélyes támadásokat vezettek,
és a 16. percben, a DVTK vé-

delmének pillanatnyi zavarát
kihasználva, meg is szerezték
az első gólt. (0-1) A diósgyőrieket most sem zavarta meg a
találat, fokozatosan vezették a
támadásokat, egyre nagyobb
mezőnyfölénybe kerültek. A
második játékrészben tovább
nyomott a Diósgyőr, a játéko-

sok látványosan pontos pas�szokkal vezették a támadásokat, alig-alig volt eladott labda
és a védelem is masszívan működött.
A vendégek ugyanakkor
megpróbáltak kicsit "ráülni"
az eredményre, ami hamarosan megbosszulta magát.

A 62. percben Szabó szerzett
labdát a Honvéd térfelén, Hasaninak passzolt, aki tökéletesen tálalt az üres térbe futó
Vernes Richárd elé, a rutinos
csatár pedig magabiztosan
pörgette a hálóba a labdát. (11) A DVTK továbbra is láthatóan uralta a pályát, benne
volt a játékukban az újabb gól
és a 75. percben meg is született a találat. Egy támadás
közben Vernes balról tekert
a vendég védők mögé, a Diósgyőr jó ütemben érkező, új
igazolása, Prosser Dániel Bálint pedig védhetetlenül pöccintette a labdát a hálóba (21). Ez maradt a végeredmény,
a DVTK megnyerte a mérkőzést és ezzel elmozdult a kieső
zónából.

„JÓT TEHET AZ ÖNBIZALMUNKNAK
AZ ÉLCSAPATOK LEGYŐZÉSE”
Sorozatban a nyolcadik ellenfele sem tudta legyőzni az egyre
jobb formát mutató diósgyőri csapatot. Fernando Fernandez vezetőedző szerint a „földön kell maradni” és folytatni a munkát.
– Két részre bontható a mérkőzés, az elején akadtak problémáink, amit kijavítottunk,
és ekkor jobban játszottunk
ellenfelünknél. De ez csak
részletkérdés,
legfontosabb
az eredmény – nyilatkozta a
DVTK edzője a Honvéd elleni
győzelmet követően. – Az első
félidőben nem olvastuk jól a
játékot és kaptunk egy gólt a
saját hibánkból. Azt a meccs
előtt is tudtuk, hogy a Honvéd
sok jó játékossal rendelkezik,
nagyon egységesek, lezárják az
összes passzsávot.

9

Csapatunk erőssége, hogy
a labda birtokában meg tudjuk várni azokat a pillanatokat, amikor be tudunk lépni
az üres területekre. Arra sem
emlékszem, hogy tiszta helyzeteket alakított volna ki a
Honvéd, mert nagyon egységesen védekeztünk. Sokat fejlődtünk ezen a téren, miként
mentálisan is, hiszen ahogy a
múlt héten, úgy most is hátrányból álltunk föl, ami a csapat tartását bizonyítja. Egyébként most is nagyon támadó
összetételben játszottunk, a
három védő közül ráadásul
Polgár Kristóf szerepelt már
támadó szélsőként is. Az ő beállása bebizonyította, hogy a

teljes keretre lehet számítani.
Győzelmünkkel elkerültünk a
kieső helyről, de még mindig
a tabella alján állunk, azért a
földön kell maradni és folytatni a munkát. A játékosok önbizalmának jót tehet az élcsapatok legyőzése, de ezekért a
sikerekért is csak három pontot adnak.
Végezetül köszönetet kell
mondanom a szurkolóknak
a biztatásért és a klubnak is,
hogy mindent megtesznek a
stadion megtöltéséért. A játékosok és a szurkolók egymásra találása örömteli és bízom
benne, hogy még további eredményeket hoz – zárta szavait a
DVTK vezetőedzője.

OTP Bank Liga 22. forduló 2019. február 23., szombat
17:00 Újpest FC – DVTK
Helyszín: Szusza Ferenc Stadion (1043 Budapest, Megyeri út 13.)

nokságot. Célunk, hogy ismételten a tavalyi évhez hasonlóan
sikeres és eredményes évet zárjunk majd – emelte ki Tombácz
Anikó.
Felvetésünkre, miszerint Miskolcon láthatóan nagyon sokat tesznek azért, hogy magas
szinten átadják megszerzett,
nagyfokú szakmai tudásukat a
jövő táncos nemzedékeinek, és

megszerettessék a fiatalokkal a
társas- és versenytáncot, Süttő
Roland elmondta: a miskolci fiatalok szerencsére valóban számos lehetőség közül választhatnak, ha igazán érdekli őket ez a
sportág. – Mi magunk is a tánctanulás- és versenyzés széles repertoárját biztosítjuk számukra,
Baráth Péter kollégánk közreműködésével - tette hozzá.

A tatamin találkoztak
a bajtársak

Országos Tanintézeti Judo Bajnokságot rendeztek nemrégiben a Miskolci Rendészeti Szakgimnázium sportcsarnokában. A megmérettetésen a Belügyminisztérium
hat intézményének száz tanulója lépett tatamira.
Rák László, rendőr alezredes, a Miskolci Rendészeti
Szakgimnázium osztályvezetője érdeklődésünkre elmondta: a Tanintézeti Judo
Bajnokságon a Belügyminisztérium hat oktatási intézménye vett részt, a versenyt tizenkét – öt női és hét
férfi – súlycsoportban szervezték meg. Összességében
35 nő és 65 férfi lépett tatamira, hogy megküzdjön a
bajnoki címekért. A bajnokság céljai között – a sportszerű küzdelmek mellett
– az is szerepelt, hogy sportbarátságok születessenek, és
hogy versenyszerű körülmények között is megmérettessék magukat a tanintézmények sportolói.
– A Miskolci Rendészeti Szakgimnázium immár
hagyományosan szervezi meg ezt a versenyt.
Ezek a sportolók a tatamin ugyan ellenfelek, de
amikor szolgálatot teljesítenek, akkor egymást
segítve kell dolgozniuk – hangsúlyozta Rák
László.
Az Országos Tanintézeti Judo Bajnokságon
döntően amatőr spor-

tolók szálltak versenybe,
mindössze néhány igazolt
versenyző volt a mezőnyben. Legtöbbjük a rendészeti képzés küszöbén kezdte el
ezt a sportágat űzni és itt jutottak el olyan szintre, hogy
már egy országos megmérettetésre is be tudtak nevezni. – Bátorság és sok-sok
munka kellett ehhez. Azt a
küzdősportot választották,
amely talán a legközelebb
áll a rendőri önvédelemhez,
leginkább erre épít az oktatott tananyag is. Amit itt
megmutatnak, az egészen
biztos, hogy a szakmai munkájuk során is hasznosítható
lesz – mondta el nyitóbeszédében a Bagi István rendőr
ezredes, a Miskolci Rendészeti Szakgimnázium igazgatója.
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APRÓHIRDETÉSEK

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Akció érvényes: 2019. 02. 23-tól 2019. 03. 01-ig.
Colgate classic, deep clean fogkefe		
Gillette blue II. borotva, 2 db		
Lifebuoy antibakteriális szappan, 90 g, 2435 Ft/kg
Dove tusfürdő, 500 ml, 1598 Ft/l		
Clin pump ablaktisztító, 500 ml, 938 Ft/l		
Dreft mosószer, 0,8 l, 486 Ft/l		
Taft hajlakk, 250 ml, 3116 Ft/l		
Tiret lefolyótisztító gél, 1 l		
Bonux mosógél, 2,275 l, 571 Ft/l		
Tomi mosópor 4,2 kg, 595 Ft/kg 		
Tide mosópor 1,5 kg (színes ruhához), 666 Ft/kg		
Pur mosogató, 900 ml, 554 Ft/l		
Ultra Daisy mosogatószer, új, 500 ml, 578 Ft/l
Csavarok, műanyag tiplik érkeztek.

199 Ft
319 Ft
219 Ft
799 Ft
469 Ft
389 Ft
779 Ft
759 Ft
1299 Ft
2499 Ft
999 Ft
499 Ft
289 Ft

a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!

Adják fel apróhirdetésüket
kedvezményes áron a Miskolci Naplóban hétköznap
8.00 és 16.00 óra között!
Hirdetésszervezőink
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200,
Tel.: 06-70/320-8227/210 m.
E-mail: info@mikom.hu

POROSZKAI ÉTTEREM-PIZZÉRIA
l BUSÓJÁRÁS MOHÁCSON
2019. 03. 03.: 9.900 Ft/fő
l BÜKKI KINCSEK
(SZILVÁSVÁRAD, BÉLAPÁTFALVA)
2019. 03. 23.: 4.900 Ft/fő
l ZEMPLÉN CSODÁS TÁJAI (HOLLÓHÁZA, FÜZÉR, KŐKAPU, SZÉPHALOM)
2019. 03. 30.: 4.900 Ft/fő
l EGER GAZDAGON
2019. 04. 06.: 4.900 Ft/fő
l ZEMPLÉNI TÁJAKON
2019. 03. 16.: 4.900 Ft/fő
l A DUNAKANYAR GYÖNGYSZEMEI
2019. 04. 06.: 7.900 Ft/fő

TOVÁBBI TAVASZI AJÁNLATAINKRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN
VAGY HONLAPUNKON!

Cím: Miskolc, Bató-ház földszintjén
Tel.: 46/344-454

WWW.KOLOMBUSZTOURS.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

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

Apróhirdetés
Általános-és középiskolások korrepetálását vállalom humán tárgyakból, földrajzból, németből, biológiából, kicsiknek angolból is. Nagyon
kedvező áron házhoz megyek.Tel.: 0620-256-7949
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók
(műanyag, fa, alumínium), garázskapuk cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528,
web: www.aluport.hupont.hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház
I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo:
9–12 óráig.
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz
kar
tonozás, lambé
riázás, filagóriák, elő
tetők, kerítések, kerti házak és egyéb
famunkák készítése; Velux ablakok beépítése, cseréje; íves fedések és hajlatok
készítése; tetők szellőztetése. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgozni tudó
ácsot és korábban ács mellett dolgozó segédmunkást keresek Miskolc és
környékére, nem csak tetőn végzendő
munkákra. Tel.: 06-20/460-6775.
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„AZ ŰRREPÜLÉS OLYAN, MINT EGY PIRAMIS”
Farkas Bertalannal, az első magyar űrhajóssal
beszélgettünk
Farkas Bertalan volt a díszvendége a First Lego League
robotépítő és programozóverseny közép-európai elődöntőjének nemrégiben, a
Miskolci Egyetemen. Az első
magyar űrhajóssal emlékeiről, az űrkutatás jövőjéről
és a fiatalok ezzel kapcsolatos lehetőségeiről beszélgettünk.

Farkas Bertalan 69 évesen
sem tétlenkedik, a mai napig
aktívan dolgozik és rengeteg
felkérésnek tesz eleget. Az első
magyar űrhajós mérnök vagy
focista akart lenni, végül vadászpilóta lett. A repülést egy
barátja unszolására kezdte el,
aki pilótaként világot szeretett
volna látni. Farkas Bertalan a
sors fintorának nevezte, hogy
a barátja végül – egészségügyi
okokból, – nem valósíthatta
meg az álmát, ő viszont pilótából később vadászpilóta lehetett.
– A First Lego League kapcsán, milyen gondolatok vannak
Önben? Hogy érezte itt magát?
– Azt hiszem, ez a nap számomra különlegesen érdekes
volt, rengeteg rendezvényen veszek részt, de az ifjúsággal mindig kifejezetten örömmel találkozom, ráadásul ez nemzetközi
rendezvény volt.
Úgy gondolom, hogy ezek
a gyerekek, akik itt ma bemutatkoztak, a versennyel rengeteget letettek az asztalra, tudás
és kreativitás terén. Bizonyára
hatalmas mennyiségű szakirodalom és gyakorlati tapasztalat áll mögöttük, igazán felkészültek voltak. Szerintem nem
az a fontos az ilyen eseményeken, hogy ki győzött, hanem az,

hogy megcsinálták. Aki sikereket élt meg annak az jelenti a
motivációt, aki pedig kudarcot
vallott, azt pedig az motiválja,
hogy máskor jobban csinálja
és fejlessze magát. Úgy gondolom, az is kiderült most, hogy a
nyelvtudás már ilyen fiatal korban is elengedhetetlen, enélkül
ma már létezni nem lehet.
– Ha ma lenne pályaválasztás
előtt álló fiatal, merre indulna?

– Ugyanerre. Soha egy pillanatig sem gondoltam, hogy tévúton járok. Igaz, a mai fiatalok
előtt sokkal több a lehetőség, a
nyitott ajtó. Amikor én készültem arra, hogy pilóta legyek,
vagy az űrbe menjek ez szinte
felfoghatatlan vágy volt – ahhoz
viszonyítva egy ilyen elképzelés
ma már szinte hétköznapinak
hat. Ma már le lehet ülni valakivel – jelen esetben velem –,
hogy arról kérdezzük, miként
lehet elérni, hogy eljuthassunk
az űrbe és milyen is ott.
Azt hiszem a tanulás a legfontosabb dolog a világon,
soha nem tudhatjuk hová sodor az élet, milyen lehetőségek

adódnak. Ha az élet nyújt egy
lehetőséget meg kell becsülnünk magunkat, a munkatársainkat, a bizalmukat, és élni
kell vele. A kitartás, a tanulás idővel mindig meghozza a
gyümölcsét. Az Interkozmosz
program keretében 1976-ban
kezdték el az űrhajósjelöltek
kiválogatását Csehszlovákiából, Lengyelországból és a
Német Demokratikus Köztársaságból. Vadászpilótákat választottak ki minden országból. Ezekből az országokból
„származott” az Interkozmosz
program első űrhajóscsapata,
melyet a második csapat követett, köztük Bulgária, Kuba,
Mongólia, Románia és Magyarország. Később csatlakoztak hozzájuk a vietnami űrhajósjelöltek is.
– Bizonyára kérdezték már
Öntől milyen volt a kiképzés?
Mennyire kemény felkészülni
egy ilyen útra?
– A kiképzés helyszíne a
Moszkva közelében fekvő Csillagváros volt, ide csak ketten
utaztunk
Magyarországról:
Magyari Béla és jómagam. A
kiképzés orosz nyelven történt,
mérnökök és orvosok egyaránt
foglalkoztak velünk, az ellátásunk pedig teljes körű volt. Két
évet töltöttünk a Csillagvárosban, ahol a gyakorlati felkészülés – például súlytalansági és
centrifugás tréning – részeként
túlélési gyakorlatokban is részt
vettünk. Négy különböző szituációból kettőt kaptunk: azt,
hogy mi a teendő, ha dzsungelbe vagy óceánba érkezünk landoláskor.

Nehéz volt a kiképzés, a túlélési gyakorlat az valóban
túlélési gyakorlat – persze
életmentő céllal nyilván beavatkoztak volna, ha úgy alakul a helyzet. Megtanultuk,
hogy magunkra és egymásra
vagyunk utalva, nincs kibúvó,
csak mi és a helyzet, amiben
vagyunk. 1978 decemberében
a szovjet állami bizottság döntése alapján végül Valerij Kubaszovot és engem választottak ki
az űrrepülésre, míg a társainkat
dublőrnek jelölték. Az űrrepülés olyan, mint egy piramis. Mi
voltunk a csúcson, alattunk pedig hihetetlen szervezés állt. A
pillanat, amit átélhettünk, rengeteg ember munkája árán jött
létre. Ők nem látszottak an�nyira, de áldozatos és hozzáértő
munkájuk nélkül mi sem lehettünk volna ott a csúcson.
– Milyen érzés volt a kilövés?
Milyen emlékei vannak az útról? Volt bármilyen kellemetlen
élménye?
– Nos, a start az egy igen bonyolult dolog, a szó szoros értelmében egy stresszhelyzet. Mindent a számítógépek vezérelnek,
az ember egy passzív résztvevője
a szituációnak. Minden másodperc egy stresszes állapot, nem
tudhatjuk, mi történik a következő pillanatban, bármikor
probléma adódhat. 9 perc és 20
másodperc kellett ahhoz, hogy
megkezdjük a Föld körüli repülést, ami viszont egy fantasztikus dolog. Repültem korábban
közel húszezer méter magasan
kétszeres hangsebesség fölött, de
ez összehasonlíthatatlanul más

élmény volt. Amikor először pillantottam meg odafentről a csodálatos bolygónkat, már a Csendes óceán felett jártunk. Óriási
élmény volt, soha nem fogom elfelejteni, a mai napig hihetetlenül élénken él bennem. Naponta

az űrrepülés szinte „hétköznapi”
dolog legyen? Vagy, hogy esetleg
kolonizáljunk egy bolygót?
– Ezzel kapcsolatban azt gondolom, belátható időn belül sor
kerülhet rá, hogy űrállomások legyenek fenn azzal a cél-

tizenhat napfelkeltét és tizenhat
naplementét láttam, a Földet
pedig másfél óra alatt kerültük
meg. Minden csodálatos volt,
egyszerűen egy csodának éltem
meg az egészet, semmi nem okozott kellemetlenséget.
– Az utóbbi években sokat hallani a magán és nemzeti űrcégek
tevékenységéről. Ön hogy látja,
mennyire vagyunk attól, hogy

lal, hogy „űrturistákat” fogadjanak. Például egy fiatal pár,
amely erre alkalmas, az űrben
töltheti majd a mézesheteket.
Hogy egy másik bolygóra telepítsünk embereket...? Nos, valamikor erre is biztosan sor kerülhet majd, de azt hiszem, a
technikai és biológiai feltételek
tekintetében ez még odébb van.
SZABADI MARTINA

felcsendültek a vidám estén:
Liszt Ferenc és Weiner Leó alkotásai mellett új műként Selmeczi György Play Casanova
című szimfonikus költeménye

is. Saját bevallása szerint Selmeczi Györgyöt évtizedek óta
foglalkoztatja a bohócok, vándorszínészek, mutatványosok
– általában a vásári komédiák

Muzsikás maszkabál
TELT HÁZ A MISKOLCI SZIMFONIKUS
ZENEKAR FARSANGI KONCERTJÉN
Telt ház mellett zajlott a Miskolci Szimfonikusok múlt
szombati koncertje. Az együttes először szervezett farsangi
hangversenyt, amelynek célja egy különleges, szórakoztató,
de ugyanakkor komolyzenei program létrehozása a családoknak.
Macskák, ördögök, bohócok és számos vicces karakter töltötte meg a Művészetek
Háza színpadát. A Szimfonikus Zenekar farsangi koncertjén a muzsikusok sem a
szokványos fellépő ruhájukat öltötték fel. Az együttes
először szervezett farsangi

hangversenyt, amivel kifejezetten a családokat, a különböző korosztályokat szerették
volna megszólítani. A koncerten több műsorszámot vetítés is kísért, így olykor a rioi
vagy épp a velencei karneválon érezhette magát a közönség.

Az alapvetően tréfás-humoros kompozíciókból összeállított műsor része volt a Leopold
Mozartnak tulajdonított Gyermekszimfónia is, amelyben ifjú
művészek is színpadra állhattak. A közreműködő gyermekek, mind a zenekar tagjainak
tanítványai voltak, így a szülők
mellett a „mesterek” is nagy izgalommal és büszkeséggel hallgatták az ifjú muzsikusokat.
Rossini, Respighi és ifj. Johann Strauss művei mellett magyar szerzők művei szintúgy

– világa, s műve révén, melyben
humor, líra és szélsőséges dráma találkozik össze, némiképp
a színpadiasság irányába is kikacsint a zeneszerző.
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NYÍLT NAP A MISKOLCI HÍVÁSFOGADÓ KÖZPONTBAN

Napi tízezer megkeresés, összehangolt hatósági munka
Napi 10 ezer hívást fogadnak, ezek alig 30 százalékában van azonban csak
szükség ténylegesen segítségnyújtásra – tudtuk meg a
Miskolci Hívásfogadó Központban, ahol nemrégiben
nyílt napot tartottak a 112es egységes európai segélyhívószám napja alkalmából.
Közelről is láthatták a hívásfogadók munkáját azok az érdeklődők, akik részt vettek a
miskolci nyílt napon. A programot az Országos Rendőr-főkapitányság Ügyeleti Főosztálya
szervezte. Mint ismert, hazánkban két hívásfogadó központ működik, a nagyobb miskolci mellett Szombathelyen is
van egy. Bóna Gyula alezredestől megtudtuk, mintegy félezer ember dolgozik azon, hogy
úgynevezett előszűrést végezzenek, megállapítsák, melyek
a tényleges segítségnyújtást
igénylő hívások és indokolt
esetben továbbítsák a hívásokat a megfelelő készenléti szervekhez. A Miskolci Hívásfogadó Központ osztályvezetője
érdeklődésükre kiemelte: csak
hozzájuk minden nap nagyjából 10 ezer hívás érkezik be –
hétvégén általában jóval több,
mint hétköznap.

– Az előszűrés során a munkatársainknak kell eldöntenie, hogy melyik készenléti
szervhez továbbítják a hívást.
Amennyiben azonnali segítségre van szükség, akkor ún.
SOS-kapcsolást kezdeményezünk, így a bejelentő közvetlenül tud beszélni az adott mű-

pontos és gyors tájékoztatást
kap, illetve a segítségkérő is
tudja, mit kell tennie kiérkezésükig.
Az érdeklődők a nyílt napon
testközelből figyelhették meg a
rendőrök, a tűzoltók és a mentők munkáját. Az életmentési
bemutatók mellett arról is szó

112-es központ alapadatokat
(a bejelentő neve, lakcím, telefonszám) rögzít és utána kapcsolják hozzájuk a segélykérőket. – Ezt követően mi már
szakmai szempontok szerint
kérdezzük ki a bejelentőt az
veletirányítóval, operátorral.
Ha nincs szükség azonnali segítségre, akkor felvesszük adatlapra a bejelentést – mondta el
Bóna Gyula.
Van olyan beavatkozás –
például baleseteknél –, amikor konferenciahívást kezdeményeznek,
ilyenkor
mindegyik készenléti szerv
vonalban van és a protokoll
szerint kezdik meg a kikérdezést, intézkedést. Így minden
mentésben résztvevő hatóság

volt, hogyan kell úgy felhívni
a központot, hogy a segítség
gyorsan megérkezhessen.
A miskolci központ munkatársai tehát szűrik a hívásokat
és aszerint vonnak be szakembereket, hogy az adott helyzet
milyen beavatkozást igényel.
Ez a mentők munkájában is
nagy segítség. Leskó Diána, az
Észak-Magyarországi Regionális Mentőszervezet kommunikációs munkatársa lapunknak nyilatkozva elmondta, a

Katonák a gyermekekért

Véradással és adományokkal is
támogatják a Vöröskeresztet
Véradással egybekötött
adományátadást tartottak
kedden az ITC székházban.
A megyei katonai szervezetek által gyűjtött adományok a Magyar Vöröskereszten keresztül jutnak el a
rászoruló gyerekekhez.
A jótékonysági akciót a helyi
katonai szervezetek összefogásával indítottak el Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Szombati Emese alezredes, a Magyar
Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Előkészítő Részlegének
vezetője elmondta, tavaly fogalmazódott meg a gondolat, hogy
segítsenek a rászorulóknak. A
Magyar Honvédségtől nem áll
távol ez a tevékenység, hiszen
évtizedes hagyomány náluk,
hogy véradással támogatják a
Magyar Vöröskereszt munkáját.

Ezúttal azonban nemcsak vér
adással segítenek, hanem adományokkal is támogatják a rászoruló gyermekeket, a Magyar
Vöröskereszt közvetítésével.
- Ez a karitatív akciónk a 0-12
év közötti, rászoruló gyermekeket érinti, őket támogatjuk
játékokkal, ruházattal. Ugyanakkor az idősebb, 14-18 év közötti diákokra is odafigyelünk,
nekik pályaorientációval és kadétprogrammal igyekszünk segíteni, figyelemmel kísérjük az
életüket – hangsúlyozta Szombati Emese.
A rendezvényen megtudtuk, a Magyar Honvédség katonái ezúttal is nagyon motiváltak voltak abban, hogy ne
csak vérrel segítsenek, hanem
a karitatív gyűjtéssel is támogassák a felnövekvő generációt. – Köztudomású, hogy a
legtöbben karácsonykor szerveznek jótékonysági akció-

egészségügyi problémáról –
ismertette a munkatárs.
Azt is megtudtuk, hogy a hívások nagy része azonban sajnos nem igazi segélykérés, 100
esetből 70-szer nem valódi a
probléma, unatkozó gyerekek

kat, a legtöbb szervezet ilyenkor adakozik, mi azonbanúgy
gondoltuk, hogy év közben
is szükséges támogatni a rászorulókat. Az összegyűlt ruhaneműk mellett a katonák
játékokat csomagoltak a dobozokba, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a gyerekek
ennek örülnek a legjobban –
tette hozzá az alezredes.
Grubert Roland, a Magyar
Vöröskereszt
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei szervezetének igazgatója érdeklődésünkre

úgy nyilatkozott, a felajánlásokat a területi gyermekvédelmi
szakszolgálattal közösen juttatják el az intézményben élő, rászoruló gyerekekhez. A megyei
igazgató nyilatkozatában a véradás fontosságára is kitért. –
Az adományátadás mellett ma
közel ötvenen adnak vért ennek
a rendezvények a keretében.
Ez ebben a mostani, influenzás időszakban óriási segítség
azoknak, akik vérkészítményre
szorulnak – hangsúlyozta Grubert Roland.

és felnőttek veszik el az időt a
valódi életmentéstől. Erre is felkészültek a központ munkatársai, az ilyen hívások kiszűrésére is vannak módszerek. Takács
Dávid, a Miskolci Hívásfogadó
Központ munkatársa elmondta, általában megkérdezik a
hívótól, hogy hány éves. Van,
aki azt mondja például, hogy
harminchárom, de hallani a
hangján, hogy jóval fiatalabb.
– Akkor megkérdezzük, mikor
született. Na, ilyenkor jön egy
erős fejszámolás, ami nyilván
már gyanút kelt – tette hozzá.
A vaklárma vagy a fals hívás
drága mulatság: akár 150 ezer
forintos szabálysértési bírságot is kaphat, aki ilyen módon
akadályozza a segélyhívó központok munkáját.

Együtt futottak
a békéért

A Nemzetközi Katonai
Sporttanács a „Futás a
békéért” eseménnyel ünnepli minden évben 1948.
február 18-ai megalakulásának évfordulóját. Ennek
keretében a tagországok
katonái, közalkalmazottak
és a honvéd sportegyesületek tagjai világszerte több
százezren vesznek részt
futónapon.
A február 15-ei, miskolci
futórendezvényen a miskolci
katonai alakulatok, valamint
a Kadét-program diákjai is
részt vettek.
A békefutást Szombati Emese alezredes nyitotta
meg, az ifjúsági sporttelepen.
Mint mondta, a Nemzetközi
Katonai Sporttanács - vagyis a CISM - 1948. február
18-án azzal a céllal alakult
meg, hogy a sporton keresztül ráirányítsa a figyelmet a
béke fontosságára. 2006 óta
a CISM tagországok katonái, honvédségi közalkalmazottai közös futással ünneplik meg az évfordulót, a
„Futás a békéért” mottóval

ma már több millió katonát
szólít meg a rendezvény. Világméretűvé nőtte magát a
mozgalom, évente több millió katonát hívnak futásra,
ugyanazon a napon. 2016tól a Magyar Honvédség is
csatlakozott a CISM Day
Run futónaphoz.
A Miskolcon szolgáló hivatásos, szerződéses és tartalékos katonák is fontosnak
tartották, hogy csatlakozzanak a nemzetközi megmozduláshoz, így sok más helyőrséghez hasonlóan 2019
február 15-én a városban is
megrendezték a nemzeteken átívelő sporteseményt.
A békefutást a 10. Területvédelmi Zászlóalj szervezte,
s részt vettek rajta a 3. Gerinc Radar Mérőpont, valamint a 4. Katonai Igazgatási
és Érdekvédelmi Iroda hivatásos illetve szerződéses katonái, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén Megye önkéntes
területvédelmi
tartalékosai is. A Magyar Honvédség
partner iskolaiból is sok diák
részt vett a rendhagyó testnevelésórán.

Tájékozódjon első kézből! – MINDENHOL OTT VAGYUNK!

14 Gasztronómia

Miskolci Napló

Fejezetek a miskolci vendéglátás történetéből (2. rész)

AZ ELSŐ SÖRLERAKATOK

A tapolcai apát érdekeltségébe tartozó mindszenti serház mellett a
történelmi Miskolc területén is volt serfőzde, amely 1716-ban került először megemlítésre. „Az Hunyad utcán kívül való városunk
közönséges serháza”, melynek alapjai ma is léteznek a Herman
Ottó Gimnázium étkezdéjeként. Az épületről négy alkalommal is
készült felmérés, így képet kaphatunk arról, hogyan nézett ki, valamint milyen eszközökkel dolgozott egy 18. századi serfőzde.

Az épület első része nyersanyagraktárként funkcionált,
itt kapott helyet a malátaműhely
is, felette a famennyezetes magtár. Külön helyiségben szárították a malátát, mellette állott egy
cselédlakás és maga a serfőző
helyiség. A főzde udvarán lévő
pincében egyszerre 30 hordó
sört lehetett tárolni, mellette volt
megtalálható az istálló, valamint
az uradalmi magtáros lakhelye. A sörfőzés folyamata alatt
használt eszközök ezen összeírás szerint a következők voltak:
árpacsíráztató kád, serfőző kád,
serhevítő kád, serhordó cserpák,
dézsa és puttony, léhó, csap alá
való edény, komlószűrő kas és
merítővödrök. Bár arról pontos adatunk nincs, hogy a serház meddig üzemelt, azonban a
sörgyártás átalakulása Miskol-

con is tetten érhető a 19. század
végén, így minden bizonnyal ez
a változás hozta el a mindszenti
és a hunyadi utcai „sernevelők”
alkonyát.
Amikor a rossz sörért jó
borral fizettek
Abban a korban, amikor még
nem volt meg a megfelelő infrastruktúra a sörök országos terítéséhez, nem is alakulhattak ki
a maihoz hasonló nagy sörgyárak. Ennélfogva a helyi sörfőzők
mindazon túl, hogy a megélhetésüket kockáztatták egy-egy
rosszul sikerült főzet után, számolniuk kellett a helyiek haragjával is. Mivel a város vezetése el
szerette volna kerülni a sörpuc�csot, így szigorúan bánt azokkal
a főzdékkel, ahonnan „gyarló”
termék került ki, vagy az igé-

nyekhez mérten kevés men�nyiségű sört sikerült lefőzni.
Erről árulkodik egy 18. század
végi leírás is, miszerint „A gyarló ser miatt és nyakasságának
megzaboláztatására, az jó sernek nem léte és az város korcsmáinak üressége miatt” a Holler
nevű serfőzőmestert két hordó
jó bor beszolgáltatására ítélte a
város. Sőt, amennyiben Hollernek „jobb sere nem lészen”, akkor kétnaponta újabb egy hordó
borral köteles azt kompenzálni a város felé. Hogy mennyire tudott jó bort beszolgáltatni
az, aki rossz sört főz, mára már
költői kérdéssé halványult. Később a borban való kompenzációt felváltotta a pénz, ekkor
érdekes büntetési tétel volt a hordó- vagy karikapénz. Karikafa
volt ugyanis a hordó neve, amelyet, ha egy ellenőrzés során nem
találtak tisztának, akkor kellett
büntetésként kifizetni ezt a meg
nem határozott összeget.
Érdekesség még, hogy a pech
szavunk mai szóhasználatban
való elterjedésének is a sörgyártáshoz van köze. A „pech”
ugyanis szurkot jelent, ezzel öntötték ki a hordók belső részét,
hogy azok ne szivárogjanak.
Amikor a hordóban már csak
kevés mennyiségű sör volt, a kiöntésnél előfordult, hogy némi
szurok is került a söröskorsóba.
Aki így járt, annak bizony pechje volt.
Az Osztrák-Magyar Monarchia gazdasági fellendülése, valamint az ipar fejlődése szorosan
érintette a sörgyártás átalakulását is. A sörfogyasztás rohamos
növekedését azonban leginkább
a század végén Magyarországra is begyűrűző filoxéravész
okozta, amely néhány év alatt
elpusztította az ország szőlőseinek nagy részét, egekbe emelve
ezzel a bor árát. Így a 19. század
végén a fővárosi Kőbányán, illetve néhány vidéki nagyvárosban
(Pécs, Sopron, Nagykanizsa)
kialakultak az első modern értelemben vett sörgyárak. Mivel
ezek az üzemek már igyekeztek
több településen is jelen lenni

termékeikkel, így egyes városokban ún. sörlerakatokat létesítettek. Miskolcon közel egy időben
két sörraktár is épült, mindkettő
a Zsolcai kapuban. Az egykori
Gyors étterem épülettömbjének
helyén épült meg a századfordulón a Dreher Serfőzde lerakata.
A kőbányaiak először a Guttmann-fivéreket bízták meg a sör
üzemi körülmények közötti előállításával, a termékek tárolásával és értékesítésével. A
későbbi évek során a megbízott képviselők gyakran
változtak, így ugyanebben
az épületben kapott helyet
később a Kálmán- vagy
a Mann-féle sörlerakat is,
amelyet már 1912-re az
Első Magyar Részvényserfőzde Rt. birtokolt.
Szintén ebben az épületegyüttesben tevékenykedett
később a Borsodvármegyei
Vendéglősök, Korcsmárosok, Kávésok Beszerzési
Vállalata is.
A Haggenmacher
és a Hági
A Zsolcai kapu 5. számú telkét és a rajta álló
épületet 1907-ben vásárolta meg a szintén fővárosi
Haggenmacher Kőbányai
és Budafoki Sörgyárak Rt.,
így a svájci illetőségű család nem csak Kőbányán,
hanem Miskolcon is közvetlen szomszédságba került a
Dreherekkel (végül a trianoni
döntést követő gazdasági válság-

ban a két rivális vállalat a fennmaradás érdekében egyesült).
Az 1910-es évek elején a Haggenmacher-család jelezte a városi tanácsnak, hogy a megvásárolt
telken lévő épületet átalakítaná,
de azt a tanács határozata szerint
csak és kizárólag úgy tehették
meg, hogy itt csak reprezentatív, a Zsolcai kapu összképéhez,
megszokott hangulatához illő

épületet emelhetnek. Azt nem
lehet pontosan tudni, hogy erre
miért csak 1936-ban került sor,

de ekkor készült el az a jellegzetes épület, amely később a miskolciak szeretett éttermeként is
funkcionált.
A bejárat fölötti cégér különleges lenyomata a sörfőző
mesterségnek, hiszen azon jól
megfigyelhetőek a sörkészítés
alapvető elemei: a komló és az
árpakalász, a merítő edény és a
szórólapát egy söröshordó tetején. Efölött volt látható a
vasból kovácsolt „H” betű,
utalva az egykori tulajdonos nevére. Hogy miért lett
Hági az étterem neve? Nos,
a legendák szerint az épület mindenkori bérlői és a
törzsvendégek nem igazán
tudtak megbirkózni a Haggenmacher név kiejtésével,
így azt nemes egyszerűséggel Hágiként kezdték el becézni. Egy biztos: amolyan
franchise jelleggel több
Hági is működött egykoron az országban (többek
között Budapesten, Székesfehérváron és Szegeden is),
de ez még nem feltétlenül
cáfolja a legendát; a Haggenmacher név kiejtése az
ország számos pontján nehézségekbe ütközne.
Akit pedig behatóbban
érdekel a magyarországi sörgyártás története, jó
szívvel ajánlom a Herman
Ottó Múzeum papszeri kiállítási épületében található
„Ez sör!” című kiállítás megtekintését. (Folytatjuk)
NAGY ATTILA TÖRTÉNÉSZ

A gasztronómia Bonnie és Clyde-jai
VALENTROLL NAP A ZIP’S BREWHOUSE-BAN
A Valentin-napon megszokott csöpögős, szívecskés, rózsaszirmos vacsora
helyett igazi valenTROLL
napot tartottak múlt héten
a zip’s brewhouse-ban.
„Legyetek a gasztronómia
törvényen kívüli Bonnie és
Clyde-jai” – ez volt olvasha-

tó a február 14-ei ANTI-Randi felhívásban. A miskolciak
pedig telt házzal bizonyították, teljes mértékben vevők
az ilyen trollkodásra.
– Igyekszünk reformer,
elegáns, hipszterként társadalmi felelősségvállalásunk
részévé tenni, hogy annak
az oldalnak is kedvezzünk,

amit általában annyira nem
promotálnak – magyarázta a ValenTROLL nap ötletét
Halász Norbert, a zip’s brewhouse cégvezetője. Ez már
nem az első ilyen trollkodása
volt a brewhouse-nak. Márton-napon például, a szokásos liba helyett, csülökmenüt hirdettek – tudtuk meg
Halász Norberttől. – Jelen
esetben nemcsak a párkapcsolatban megfáradt, vagy
párkapcsolattal nem rendelkező embereknek szeretnénk
kedveskedni, hanem azoknak
a pároknak is, akik ezt a napot nem veszik annyira véresen komolyan – fogalmazott.
Mint mondta gyertyafényes, vattacukros lehetőségekből van millió meg egy,
de sehol sem jelenik meg a
másik oldal. A zip’s csúcs-

gasztronómiai köntösben készült mindazzal, amit általában még véletlenül sem enne
az ember egy randin, vagy a
randi előtt – részletezte Pataky Péter, kreatív séf. Íme az
anti-Valentin menü: Welcome
shot: fermentált martini; Ma-

rinált heringtekercs korianderes feketekenyéren, kapros
krémsajttal; Libatepertőkrém
fokhagymás pirítóson, savanyított fekete retekkel; Lilahagymás-magosmustáros tojáskrém grillezett bagetten;
Fokhagymás grillkolbász re-

szelt tormával, friss kenyérrel.
Természeteseten az állandó
szezonális menük, minőségi
sörök, önálló sörcsapos asztalok és egyéb italok ugyanúgy
a vendégek rendelkezésére
álltak most is.
MUNTYÁN BERNADETT
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Miskolci Napló – A város lapja

Pokolgép - egy újabb rocklegenda
az Ady Művelődési Ház színpadán
Március 8-án Miskolcon, az Ady Művelődési Házban koncertezik egy régi nagy név, a Pokolgép együttes, a Twister társaságában. Különleges esemény lesz ez, mivel a ’Gép tíz éve nem
lépett föl Miskolcon és ennek az „új” felállásnak is ez lesz az
első bulija a városban. Kukovecz Gábor zenekarvezető tavas�szal tölti be 60. életévét, ő az egyetlen a zenekarban, aki egykor a régi, legendás Pokolgépnek is a tagja, alapítója volt.
– Tavasszal töltöd a 60. életéved.
Bírod még a színpadi munkát?
– A színpad adja az egészséget. Nem vagyok már egy versenyló, de bírom az iramot, a
koncertek feltöltenek. Nem nagyon érzem a kort, szerencsére
egészségügyileg is rendben vagyok! Zeneileg pedig azt mondhatom, hogy mindig jönnek az
újabb ötletek. Most például a
tavaly júniusi arénás nagykoncertünk anyagát készítjük-vágjuk készre. Abból CD-DVD
lesz, de már itt a következő terv
is, Pokolgép verses lemez készül, tizenhárom magyar költő
versét zenésítjük meg. Ez tulajdonképpen készen van, csak
stúdióban kell rögzítenünk.
Utána jön majd egy Kukó 60
album, ahol a szerzeményeim
saját előadásomban kerülnek
majd rögzítésre, természetesen
a Pokolgép tagjainak a közreműködésével! Aztán már munkálkodunk a következő zenekari nagylemezünkön is.
– És ez mind idén jelenik meg?!
– Áááá! Ha úgy menne az
élet, hogy reggel fölkelünk és

csak zenével foglalkozunk, akkor volna realitása, de mivel én
is és a másik gitárosunk is egy
iskolában dolgozunk, így nehezebb időt szakítani ezekre.

Egyébként mindenkinek van
valami elfoglaltsága, munkája
a zenekar mellett. Az Aréna 35
anyag lesz először, utána vél-

hetően a verses lemez érkezik,
esetleg a Kukó 60 férhet még
bele az idei évbe. Minden héten próbálunk és készülnek az
új dalok is.
– Március elejétől elindultok, Esztergom, Sopron, Miskolc, Debrecen, Szolnok a menetrend. Ez egy felépített turné
vagy hozzávetőleg minden évben így indul a tavasz?
– Évtizedek óta más világot élünk koncertek tekin-

tetében is, hétvégére esnek a
bulik, évek óta így szervezzük
a dolgainkat, nincsenek már
hatvanállomásos egybefüggő

koncertsorozatok. A helyszíneket igyekszünk a legoptimálisabban összefűzni, egyébként
januárban, februárban nem
szoktunk koncertezni, ez a feltöltődés, a számírások időszaka. Márciusban szoktunk beindulni, és igyekszünk minden
meghívást teljesíteni, amelyek
elfogadhatóak a mi szempontunkból. Hogy a közönségnek
és nekünk is színvonalas, kölcsönös megelégedettséggel zajló bulik legyenek.
– Neked rémlik, hogy mikor
lehettetek itt utoljára?
– Nagyon régen! Ezért nagyon várjuk ezt a bulit. Emlékeim szerint ez a felállás még
nem lépett föl Miskolcon, talán 2010-ben vagy 2009-ben
koncerteztünk ott utoljára. És
az sem sült el jól, mert két másik fővárosi zenekar is játszott
aznap, így nem volt szerencsés
az időzítés. Azóta sok idő eltelt,
a zenekarban mindenki teljes
erőbedobással működik, dolgozik, nincs semmi visszahúzó
erő, ami hátráltathatna minket.
Sajnos egy zenekar életében
adódhat olyan, hogy egy-egy
tag nem teljes erőbedobással végzi a feladatát, pedig ezt
szívvel-lélekkel kell csinálni,
akkor lesz hiteles, akkor jön le
a színpadról teljes egészében
az, amit át szeretnénk adni a
közönségnek. Reméljük, hogy

aki eljön a mostani miskolci
bulira – vagy bármelyik helyszínre-, az azt fogja tapasztalni,
hogy egy energikus csapat áll
a színpadon. Minden zenész
azon van, hogy jól érezze magát és természetesen a jegyet
vásárlók, a közönség is elégedett legyen és ők is jól érezzék
magukat a Pokolgép koncerteken.
– Milyen műsorral koncerteztek mostanában?
– Vegyes felvágott, a régi daloktól az újakig. Ami eddig a
lemezeken megjelent. És esetleg várjuk azt, hogy a rajongók
írjanak, hogy ők mit szeretnének hallani! A repertoár nincs
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kőbe vésve, figyeljük a kéréseket és így folyamatosan változik a műsorunk.
– A miskolci bulira kilencszáz
fölött jár az érdeklődők száma a
Facebook eseménynél, mondjuk
az Ady Műv. Házba ötszáz valamennyien férnek be...
– Atya világ! A kőkorszakban volt, hogy Debrecenben
ezer fölött voltak, Miskolcon
nyolcszáz körül. Ma már mások a jegyárak, szokások, de
adja Isten, hogy telt ház legyen! Szokásunkhoz híven, a
koncert után húsz perccel a zenekar dedikál, beszélget és fotózkodik a közönséggel, minden helyszínen!

„Szerelemcsütörtök”: repetázna X. Dunán innen, Tiszán túl tehetségkutató
irodalomból a miskolci közönség Tizenhat vajdasági produkció
jutott a miskolci döntőbe
Rendhagyó irodalmi estre invitálta nemrégiben
az újdonságokra fogékony
miskolci közönséget Fecske Csaba, József Attila-díjas
költő és Kégl Ildikó, Cserhát József-díjas novellista.
A különleges programnak a
sajátos atmoszférájú Grund
Pinceszínház adott otthont,
ahol teltház előtt hangzottak el a két miskolci kortárs
szerző romantikus művei,
valamint válogatás a magyar
irodalom klasszikusaiból.

„Mi mással kezdődhetne egy
irodalmi est, ami a szerelmet
hivatott ünnepelni, ha nem a
magyar szerelmi líra megteremtőjének, Balassi Bálintnak
megidézésével?” – nyitotta meg
a rendhagyó programot Kégl
Ildikó. A reneszánsz költőnek,
a magyar irodalom első klas�szikusának alakját és költésze-

Kégl Ildikó

tét a Losonczy Annához
írt Júlia-versek kapcsán
elemezte az írónő, majd
történetek hangzottak el
Márai Sándor és Mezei
Mária különleges, titkolt kapcsolatáról. Kégl
Ildikó lapunknak úgy
fogalmazott, „a kortárs
és a klasszikus irodalom
ötvözése volt a célunk
olyan formában, hogy
izgalmas, hangulatos,
Fecske Csaba
ugyanakkor magas színvonalú műsorral gazdagítsuk a helyi kultúrát. Ennek Emlékmúzeum által meghirkapcsán saját, friss műveinkkel detett szépirodalmi pályázapárhuzamosan örökzöld alko- ton 1. díjat nyert el, s a helyi
tások is elhangzottak, s azon túl közönség körében is nagy sihíres írók és költők múzsáiról kert aratott. „A Szerelemcsüis anekdotáztunk; nőkről, akik törtök” című rendezvényen a
nyomot hagytak a férfiszívek- Fecske-versek, a Kégl-novellák
ben, s ezáltal a magyar iroda- és a klasszikus alkotások egylomban. Mindemellett Nagy aránt az emberi élet legszebb,
László költészetének bemuta- legnemesebb érzését foglaltásával választ kerestünk arra a ták szavakba, miközben a kökérdésre, manapság „Ki zönség soraiban ülők egy-egy
pohár borral a kezükben hallviszi át a szerelmet!?”
Ezúttal nem a gyer- gathatták a beteljesült vagy bemekekhez szóló költe- teljesületlen szerelemről szóló
ményeit hozta magával műveket. Újszerűség tekinteaz ismert miskolci po- tében sem volt hiány, az interéta, Fecske Csaba. Az aktív program során a nézők
elismert költő sajátos is alakíthatták a műsort, azok
hangulatú romantikus ugyanis, akik éltek a lehetőségés erotikus lírájával is- gel – és kinyomtatva elvitték
merkedhetett meg a kedvenc szerelmes versüket az
közönség a Grund Pin- estre –, a szerzők előadásában
ceszínházban. A Cser- hallhatták azt viszont. A minhát József-díjas mis- den tekintetben rendhagyó
kolci írónő „Kerti pad irodalmi est úgy tűnik, utat
melankóliafátyolban” talált a miskolci közönséghez,
című lélektani novel- mert a szerzők azt az ígéreláját olvasta fel, amely tet tették, hogy áprilisban újra
a közelmúltban az Or- megkínálják a miskolciakat
szágos Szőnyi István hasonló irodalmi csemegével.

Első ízben tartottak Vajdaságban elődöntőt a népművészetben tehetséges gyerekek számára Horgoson. A
X. Dunán innen, Tiszán túl
elnevezésű, Kárpát-medencei ifjúsági tehetségkutató
verseny délvidéki elődöntőjére 240 gyerek érkezett Vajdaság számos településéről.
Tizenhat produkció jutott
tovább a miskolci döntőbe
Az ifjúsági tehetségkutató
versenyen a gyerekek korcsoportokra osztva, mintegy 49
versenyszámban mutatták be
produkciójukat négy kategóriában. Csányi Tamara, a rendezvény koordinátora elmondta,
hogy a szakmai zsűri minden
kategóriában minősítette a gyerekeket, és a kiemelt arany minősítést elérő versenyzők jutottak tovább a miskolci döntőbe.
– Minden kategóriában,
minden versenyzőt minősít
a zsűri, bronz, ezüst, arany és
kiemelt arany minősítéseket
érhetnek el. A kiemelt arany
minősítésűek jutnak tovább

a miskolci döntőbe, népzene, népdal, néptánc és népmese kategóriákban. Korcsoportonként, hattól tizenkét
évesek, illetve tizenháromtól
tizennyolc éves korig jelentkezhettek a résztvevők – mesélte Csányi Tamara.
A rendezvény megálmodója Rápóti Fekete Mónika.
Elmondása szerint 10 éve indult útjára a Dunán innen,
Tiszán túl elnevezésű program, a népi kultúra népszerűsítése érdekében, amelynek
válogatóját Vajdaságban most
először szervezték meg. – Máramarosról származom, ahol
szórványban vagyunk mi,
magyarok, így ez is közreját-

szik abban, hogy úgy érzem,
ez egy küldetés, amit az őseim diktálnak. Ez a gyerekekről szól, és összefogásból jön
létre. Magyar-magyar kapcsolatokat erősít, összehozza
a délvidékieket, a kárpátaljaiakat, az erdélyieket – mondta
a szervező.
A miskolci döntőn népmese kategóriában Teleki Kata
és Szalai Klaudia, népzene kategóriában Tillinkó Luca, Károlyi Egon, Molnár Zsolt és
Salamon Ákos, valamint a
Mendicus Ifjúsági Tamburazenekar, népdal kategóriában
Tillinkó Luca, Fugarassy Anna,
a Csicsörke énekcsoport, Kolozsi Anna és Korponai Réka,
a Bódorka leánykórus, míg
néptánc kategóriában Kozsán
Gergely, Károlyi Egon és a Csiperke táncegyüttes képviselheti majd Vajdaságot.
A rendezvényt a horgosi
Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület és a Borsodi
Magyar Közösségek Szövetsége Mente Egyesület szervezésében valósult meg.

16 Mozaik

Miskolci Napló
A hét fotója
BEREGI LÁSZLÓ
FELVÉTELE

TAVASZVÁRÓ
AZ ÁLLATKERTBEN

Farsangi vásár
A farsangi időszakra való tekintettel, a hagyományos Miskolci
Termelői Nap árusai is maskarákat, álarcokat öltöttek múlt vasárnap. Királynék, méhecskék, tigrisek és boszorkányok kínálták áruikat, s a megszokott termelői portékákon kívül zenével, kézműves
foglalkozással és farsangi finomságokkal is várták a vásárlókat a télbúcsúztató piacon. A karneváli hangulatot fokozta a vidám zenéjével
az Agyagbanda zenekar is.

Tavaszi virágok
1

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki Helyi Csoportja is készül már a tavaszra, végzik a madárvédelmi munkákat – február 16-án odútakarítást tartottak a Miskolci Állatkert és Kultúrparkban. Az intézményben 15 éve működik a mesterséges költő- és odútelep, amely idén is megérett a nagy felújításra. A munkálatok legfontosabb célja az elöregedett,
hiányos, törött odúk cseréje, ezek ugyanis fokozott veszélyt jelenthetnek a madarakra, akár teljes fészekaljak pusztulását okozhatják. Fontos eltávolítani az előző évi fészekanyagot is, a madarak által összegyűjtött hulladékokkal, s az azokban megtelepedett, betegséget okozó parazitákkal.
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Lakástűz a Dankó Pista
utcában

ember a munkagép alá
szorult. Az ózdi hivatásos tűzoltók emelőpárnák
segítségével szabadították
ki a sérültet, és átadták a
mentőknek – tájékoztatott a katasztrófavédelem.

FORRÓ NYOMON

Tűz ütött ki február 19-én délután Miskolc belvárosában, a Dankó Pista utcában. Egy társasház emeleti lakásának erkélye és szobája
gyulladt ki, s égett nagy lánggal, a tűz megfékezéséhez a miskolci és
a kazincbarcikai tűzoltókat is riasztották. A megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, az oltás idejére huszonegy lakónak kellett
elhagynia az otthonát. Egy lakót füstmérgezés gyanújával kórházba
szállítottak. A miskolci és a kazincbarcikai hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, két vízsugárral oltották el a lángokat. Késő délután már
az utómunkálatokat
végezték. A hatalmas
lángok nyomai jól láthatók a külső felvételeken. A tűz okát még
vizsgálják, a tapasztalatok szerint jellemzően a felsőbb emeletekről, erkélyekről
kidobott, égő cigarettacsikkek szoktak hasonló eseteket okozni.
Traktor borult egy emberre Ózd mellett
Felborult munkagép alá szorult egy ember február 19-én dél
előtt Ózd külterületén – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint megtudtuk, a baleset
erdészeti munka közben történt, egy traktor borult fel Ózd külterületén, az Egyház völgyben. – A baleset következtében egy

Új tűzoltók a megyében
Kilenc új tűzoltó csatlakozott február 18-án a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság állományához. A tűzoltószakképzés végzőseit,
akik pár nappal korábban tettek fogadalmat a Katasztrófavédelmi
Oktatási Központban, Lipták Attila tűzoltó dandártábornok, megyei igazgató köszöntötte. Gratulált a tűzoltók eddigi helytállásához,
egyben felhívta a pályakezdők figyelmét, hogy egy tartalmas, de nehéz időszak előtt állnak, hiszen eljött az ideje az iskolapadban megszerzett tudás gyakorlati alkalmazásának, a beilleszkedésnek. Az új
tűzoltók Miskolcon, Mezőkövesden, Kazincbarcikán és Sátoraljaújhelyen állnak szolgálatba. Egy tematikus képzési program szerint
folytatják a szakmai felkészülésüket, amely kiegészíti az eddig elsajátított ismereteket, továbbá segítséget nyújt a beilleszkedésben is.
Otthonából tűnt el a 87 éves, kazincbarcikai férfi
Hatalmas erőket mozgósítottak annak a 87 éves, kazincbarcikai férfinak a megtalálására, aki február 17-én
délután tűnt el otthonából. A
keresésben a Kazincbarcikai
Rendőrkapitányság rendőrei
mellett részt vettek a Neptun
mentőcsoport, a Cserhát különleges mentőcsoport és Kazincbarcikai Önkormányzati
Rendészet munkatársai is. A
megyei rendőr-főkapitányság
Tevékenység-irányítási Központjába február 17-én 13 óra után érkezett bejelentés, hogy az idős
férfi, kazincbarcikai otthonából ismeretlen helyre távozott. Nehéz
terepen, hétvégi házas területen, nyomkövető kutyát is alkalmazva,
végül 23 óra 30 perckor találták meg az eltűnt személyt. Az idős férfi
a földön feküdt, kommunikálni már nem tudott, enyhén kihűlt állapota miatt egész teste remegett. A rendőrök betakarták és átadták a
mentőszolgálatnak, akik további ellátásra kórházba szállították.
További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben
néhány tavaszi virág neveit rejtettük el. Kérjük, a
megfejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2019. március 20-án éjfélig
juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc,
Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők között
könyvjutalmat sorsolunk ki.

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

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

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Hiába tervezett el mindent, ezt
nagyon felülírhatja valami, amit nem láthatott előre. Ne szervezzen a hétre túl szoros programot, mert ha egy nem várt esemény gubancokat okoz, minden más is borulhat.

Rák (június 22 - július 22) Valaki hibát követ el, aminek Önre
vár a megoldása, helyrehozása. Most azonban nem haragszik
ezért, megérti a helyzetet, ez pedig segít abban, hogy – ha
nem is könnyen - felülemelkedjen a dolgon.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Fájdalmas döntést
hozott, amitől azt remélte, jobbak lesznek majd a dolgok, most
azonban mégsincs lenyűgözve az eredményektől. Tartson ki,
lehet, hogy ezek csak kezdeti nehézségek, később túlléphet rajtuk.

Bak (december 22 - január 20) Egészen megfeledkezik valamiről a nagy rohanásban, és amikor ismét szembesül vele,
nagy megkönnyebbülést érez, hogy ezt a dolgot már félig elintézte. Használja másra a felszabaduló energiáit.

Bika (április 21 - május 20) A szokottnál is óvatosabb legyen,
ha valaki a terveiről kérdezgeti. Lehet, hogy a másikat nem a
rosszindulat, hanem az őszinte érdeklődés vezérli, Ön azonban,
most nem áll készen, hogy a terveiről meséljen.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Hiába dolgozik keményen, ha mások nem lelkesek a célokat illetően. Amíg nem fektetnek ők is extra energiát a munkába, hiába próbál helyettük is
gürcölni, végül rájön, hogy mindent nem végezhet el egyedül.

Skorpió (október 24 - november 22) Most nem okoz nehézséget, hogy megszokjon bizonyos új dolgokat. Ami másokat
esetleg bosszant, az Önt elégedettséggel tölti el, vagy éppen
inspirálja. Használja ki a héten felszabaduló kreatív energiáit.

Vízöntő (január 21 - február 19) Szeretne segíteni valakinek, de a dolgok a héten nem úgy alakulnak, mint ahogyan azt
eltervezte, és ez csalódottá teszi. Aki ugyanis fontos az Ön számára, azzal nagyon szeretné megosztani az örömeit is.

Ikrek (május 21 - június 21) Szeretne pontot tenni egy ügy
végére, mert egyre kellemetlenebbül érinti, hogy mások próbálnak erre megoldást találni. Úgy érzi, meg kell mutatnia,
hogy a héten egyedül is elboldogul ezzel a feladattal.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Bosszantja néhány apró
probléma, de úgy érzi, ezeknek a megoldására csak akkor tud figyelni, ha néhány komolyabb kérdést már megoldott. Egyelőre
azzal foglalkozik, hogy a pillanatnyi helyzetet kezelje.

Nyilas (november 23 - december 21) Valaki a héten nem az
igazat mondja Önnek, hanem önző érdekből megpróbálja félrevezetni az érzelmeivel kapcsolatban. Csak azért, mert szeretne hinni neki, ne hagyja figyelmen kívül az igazságot.

Halak (február 20 - március 20) Nem nagyon tud most a
munkára figyelni, és rosszul érzi magát, amiért legszívesebben
tétlenül bámulna ki az ablakon. Próbáljon meg túllépni ezen,
mert a bénultság az általános hangulatának sem tesz jót.

