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MISKOLC, AHOL JÓ LENNI
ÉS JÓ ENNI!
Újabb gasztronómiai díjeső a városi
vendéglátóhelyeknek
Szinte már nem is telhet el hónap, hogy ne részesülnének
valamilyen rangos, gasztronómiai elismerésben Miskolc
vendéglátóhelyei. Rendszeresen beszámolunk ezekről, az viszont még számunkra is újdonság volt, hogy szinte pár nap
alatt, ekkora „díjesővel” árasszák el a város gasztronómiai
kultúráját. Ez most már ténykérdés: a miskolci vendéglátóhelyek kínálatára kül- és belföldön egyaránt odafigyelnek.
Nézzük sorban.
Avalon Ristorante
Újabb nemzetközi elismeréssel büszkélkedhet a miskolctapolcai Avalon Ristorante cukrásza, Nagy Csaba
is, aki csapattársával – Kézi
Sárával – aranyérmes lett február 19-én a Riminiben megrendezett Global Pastry Chefs
Challenge semi-final elődöntőjében.

retben is részesített minket.
Ezek az elismerések erősítenek meg abban, hogy jó úton
járok és olyan hivatást választottam, ahol szinte a csillagos
ég a határ, a szakmai tudásom
kamatoztatására – számolt be
sikerélményéről Nagy Csaba
cukrász.
Avalon Resort & SPA

Avalon Resort & SPAképviselői a legjobb vidéki szállodának járó, „Best Country Hotel” díját vehették át!
Alig pár hónapja látott napvilágot az az örömteli hír,
hogy az Avalon Ristorante
cukrásza, Nagy Csaba számos
hazai versenyélményt követően globális szinten is próbára teszi tehetségét. A luxembourgi Culinary World Cup
szakács és cukrász világverseny azonban csak ízelítő volt
neki, hiszen a napokban már
az olaszországi Riminiben
képviselte hazánkat a Global
Pastry Chefs Challenge világbajnokság európai selejtezőjében.
A csapatoknak 3,5 órás versenyidő állt rendelkezésükre
egy – a szponzorok alapanyagainak felhasználásával összeállított – dísztorta és egyfajta
tányérdesszert elkészítéséhez,
majd tálalásához. Csaba és
Sára bazsalikomos-zöldteás
piskótát, tejcsokoládés ganachet, sóskaramellás-vaníliás
namelaka krémet, málnás –
zöld teás fagylaltot, csokoládé coolant és tokaji zabaionet
prezentált az 5 fős szakmai
zsűrinek. A színes ízvariációk
nagy sikert arattak, ami egyenes utat biztosított a magyar
csapatnak a szentpétervári világdöntő felé.
Óriási élmény szembesülni
azzal, hogy 2020-ban már a
világ legjobbjaival versenyezhetek a szentpétervári világbajnokságon! Büszke vagyok
rá, hogy a konyhai munkánk
a svéd származású zsűri-elnök
tetszését is elnyerte és dicsé-

Ismét új díjjal bővült a miskolctapolcai Avalon Resort &
SPA rangos elismeréseinek listája. Az International Hotel
Awards idei ünnepélyes díjátadóját február 24-én a kijevi InterContinental Hotelban
tartották, ahol Poncsák Pál
szállodaigazgató és Dezsőffy
István SPA és műszaki manager a legjobb vidéki szállodának járó, „Best Country Hotel” díját vehette át!
A versenyre összesen 21 ország 320 szálláshelye nyújtotta be pályázatát, 28 kategóriában lehetett nevezni. A „Best
Country Hotel” kategória el-

zetközi értékelő rendszerének
adatait is. A zsűri olyan kritériumok alapján osztályozta a Best Country Hotel kategóriában induló szállodákat,
mint például a hotelhez tartozó étterem komplexitása, a
SPA világ, a 24 órás biztonsági
szolgálat, a többnyelvű online
foglalási lehetőség, vagy a hotelt körülölelő természeti atmoszféra.
Büszkén mondhatom, hogy
szállodánkat már több hazai
és külföldi díjátadó ceremónián is volt alkalmunk képviselni, azonban az International
Hotel Awards gálavacsorája
minden várakozásunkat felülmúlta. Remek szakemberek társaságában töltöttük el
ezt az estét, amit a finom ételek és a csodálatos miliő csak
megkoronázott.
Ráadásul
vendégeink immáron még egy
elismerő díjat is megcsodálhatnak érkezésükkor a kiállított trófeáink és okleveleink
között, ami már az első pillanatokban tanúbizonyságot ad
számukra arról, hogy nálunk:
A luxus természetes – nyilatkozta az Avalon Resort & SPA
szálloda igazgatója, Poncsák
Pál.
Desszertem
Február 25-én, hétfőn rendezték meg a Volkswagen-Dining Guide Év Étterme Díját
adó Gálát, amelyen a legjobb
magyar éttermek rangsorán
kívül egyéb díjakat is kiosztottak. Átadták a legjobb 10
étteremnek járó elismeréseket
is és közzétették a 100 legjobb
magyar étterem listáját tartalmazó TOP100-at, a Várkert
Bazárban. A Dining Guide a
végső döntéshozatalba idén is
neves külföldi gasztronómiai szaktekintélyeket von be. A
nemzetközi zsűrit 2019-ben
Enrico Crippa vezette, a három Michelin-csillagos Piazza
Duomo étterem séfje.

Volkswagen-Dining Guide Év Étterme: idén is a TOP 10ben a miskolci Desszertem
nyeréséért 5 ország (Görögország, Grúzia, Magyarország,
Románia, Ukrajna) 10 szállodája versengett. Az elbírálásban egy 15 fős szakértő gárda vett részt, a pontozás során
figyelembe vették a booking.
com és a TrustYou.com nem-
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A vidéki cukrászdák TOP
10 listáján idén is előkelő helyet foglal el a miskolci Des�szertem. A 2017 júliusában
megnyitott miskolci cukrászműhely és kávézó, már a
2018-as Dining Guide kiadványban is a TOP10 vidéki

Avalon Ristorante cukrásza, Nagy Csaba csapattársával - Kézi Sárával – aranyérmes lett a
Global Pastry Chefs Challenge semi-final elődöntőjében
cukrászdák között szerepelt,
s az ország több ezer cukrászdája közül, 2019-ben is a legjobb tíz közé sorolták a miskolci Desszertemet. Vargáné
Bodnár Henriett, a cukrászda egyik tulajdonosa úgy fogalmazott, a Dining Guide
mindig nagyra értékeli, ha vidéken sikerül minőséget létrehozni. – Itt minden sokkal
nehezebb, hiszen a főváros-

záját, akkor sütjük készre, és
ezzel nyeri el végső ízét, formáját. A pultban mindig 5-6
féle pizza van, amelyek közül a vendégeink választhatnak. Mindig az adott szezonnak megfelelő zöldségekkel
és gyümölcsökkel ízesítünk –
tette hozzá.
A rendkívül széles kínálatban felbukkan egyebek mellett az abszolút hagyományos

A Pizza, Kávé, Világbéke éttermet idén az Év Alternatív
Vendéglátóhelyévé választották
ban és vonzáskörzetében nagyobb a gasztronómiai forgás,
s a Dining Guide mindig az
újítást keresi. Az pedig, hogy
Miskolcon sikerült ezzel az új
látásmóddal ilyen vendégkört
elérnünk, abszolút újításnak
számít – hangoztatta. Mint
megtudtuk, a Végállomás Bistorant ugyanakkor a legjobb
éttermek a TOP100-as listájára került fel, amelyeket az
ország 26 ezer éttermei közül
választottak ki.
Pizza, Kávé, Világbéke
A Pizza, Kávé, Világbéke
étterem 2017 szeptemberében nyitott meg Miskolcon: a
Dudás fivérek ide is elhozták
gasztronómiai műhelyüket
– egy kicsit street food jelleggel. Már 2018-ban elnyerték
a Dining Guide Gálán az Év
Street Food Díját, és 2019-ben
sem tértek haza üres kézzel a
gáláról: idén az Év Alternatív
Vendéglátóhelye lett a Pizza,
Kávé, Világbéke. – Ez a pizza-típus és elkészítési mód teljesen újnak számít Magyarországon. Igazából Rómából
indult el hódító útjára ez a nagyon könnyű tészta. Nyolcvan
százalékig sütjük meg, majd
rátesszük a feltéteket, és így
kerül ki a pultba – mondta el
Dudás Szabolcs. – Amikor a
vendég kiválasztotta a piz-

margherita és a magyaros pizza is. Viszont akár sütőtök,
füge, sztracsatella, vagy méz
is kerülhet feltétként a 48 órán
át kelesztett római tésztára. A
desszertek között is bőven válogathat a miskolci publikum:
többféle sajttortával, illetve
pohárdesszerttel is készülnek.
zip’s brewhouse
Miskolci-nagymarosi siker
a chili világbajnokságon: a világ legjobb chiliszósza lett a
nagymarosi chilikészítő, Nagy
Gábor és a miskolci zip’s brewhouse közös alkotása. A GaBko
Chiliket készítő Nagy Gábornak nem ez az első világbajnoki elismerése, de most először
nyert úgynevezett „kollaborációban”, azaz együttműködésben készült chilivel. A man-

go ale-es, pikáns chili a The
World Hot Sauce Awards-on

indult és egyből kétszeres első
helyezett lett. A világverseny
„hot sauce” osztályának gyümölcskategóriájában is a legjobbnak ítélte a zsűri és ezt a
chilit választották a „Best hot
sauce in the world”-nek is,
vagyis a világ legjobb chiliszószának. Nagy Gábor chilikészítő két éve működik együtt
a miskolci zip’s brewhouse-zal.
2017-ben döntöttek úgy, hogy
ennek keretében egyik oldalról
egy sörös chiliszószt, másik oldalról pedig egy chilis sört készítenek.
A The World Hot Sauce
Awards-on abszolút győztes „Ale Mango Habanero by
GaBko Chili“ a készítő Nagy
Gábor személyes kedvence.
A zip’s sörfőzői által készített mango pale ale sörből,
mangóvelőből és a Gábor által termesztett, igen csípősnek
számító habanero chili paprikából készült. Az Ale Mango Habanero by GaBko Chili
alapanyaga volt a zip’s brewhouse Habanero Never Dies
nevű chilis sörének, ami néhány hete a beerselection.hu
és a beerporn.hu versenyén a
közönségszavazatok alapján
hazánk második legnépszerűbb söre lett.
– A zip’s brewhouse elkötelezett a kollaborációkban – hangsúlyozta ki Halász
Norbert, a zip's brewhouse
cégvezetője. A világ legjobb
chiliszószát bárki megkóstolhatja a zip's brewhouse-ban,
minden asztalon megtalálható. A miskolci cég rendkívül
büszke a legújabb elismerésre
és tovább folytatja az együttműködéseket más ágazatok
motivált képviselőivel, hogy
minél sokszínűbb legyen a
zip’s acélcsapata.

Avilág legjobb chiliszósza lett Nagy Gábor és a miskolci
zip’s brewhouse közös alkotása
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„SZERETTÜK VOLNA MEGMUTATNI, MILYEN
CSODÁK VANNAK MISKOLCON”
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Ebben a városban igazán jól tudja magát érezni a látogató
Miskolc exkluzív standja, értékeinek látványos megjelenítése rengeteg érdeklődőt vonzott múlt
héten, a budapesti utazás kiállításon. Különösen nagy sikert aratott a város egyre híresebb
gasztronómiai kínálata, amely sorra kapja a díjakat, elismeréseket bel- és külföldön egyaránt.
Kígyózó sorok várták a finom falatokat a kiállítás második napján, amikor Miskolc pavilonjában különleges,
ínycsiklandozó kóstolókkal
várták az érdeklődőket. Múlt
pénteken a város különleges
gasztronómiájáé volt a főszerep a budapesti kiállításon,
megmutatták magukat, ízeiket, kínálatukat a látogatóknak Miskolc éttermei is. Pethő Tamás, a zip's brewhouse
szaktanácsadója lapunknak
elmondta, tapasztalataik szerint rengeteget fejlődött Miskolc gasztronómiája az utóbbi időben. Egyre érezhetőbb a
városba irányuló gasztro-turizmus, a maga részéről reméli, s jó esélyt lát rá, hogy egyre
szélesebb körben tesznek szert
ismertségre Miskolc éttermei.
– Az elmúlt 16 évem leginkább Budapesten és Spanyol-

országban telt, de persze dolgoztam Miskolcon is. Büszkén
vallottam mindenhol, s büszkén vallom ma is, hogy miskolci vagyok – emelte ki.
– Mindenhol igyekszem
öregbíteni a város hírnevét, az is
igaz azonban, hogy egy ekkora
kiállításon nem könnyű megragadni az emberek figyelmét és
személyességre törekedni. Miskolc standja azonban valóban
látványos, felkelti a látogatók
érdeklődését, impozáns. Nagyon sokan jönnek kóstolni, s
ha nem kérdez is rá konkrétan
az érdeklődő, akkor sem engedem el úgy, hogy ne mondanék
pár jó szót Miskolcról – hangsúlyozta Pethő Tamás.
A zip's kínálata két szűretlen
búzasört is tartalmazott: egyik
a Miskolci Mozaik nevet viselte,
a másik pedig egy narancshéjas,
korianderes különlegesség volt.

Kóstolhattak a látogatók búzasörrel készült fekete kagylót,
illetve a ház borával készített
kagylókülönlegességet is.
Az Avalon Park is képviseltette magát Miskolc pavilonjában.

A Közép-Európa legkiválóbb
olasz étterme cím birtokosa
természetesen ínycsiklandozó olaszos kóstolókkal várta a
nagyérdeműt. Albók Gyula, az
étterem séfje elmondta, ők is
szerették volna megmutatni,
milyen csodák vannak Miskolcon, ízelítőt adni egyebek mellett a laza olaszos ízvilágból, az
eredeti olasz alapanyagokból.
Olasz tésztát, pisztáciát, olasz
felvágottakat, borokat és pékségük házi finomságait mutatták
be a kiállításon. Turucz Szilvia,
az Avalon Park munkatársa kiemelte, rengeteg az érdeklődő

itthon, az éttermükben is, hihetetlenül népszerű a park környezete, a táj, amely körülöleli
a várost – ezt tetézik meg a nagyon sokak által kedvelt, tradicionális olasz ételek.
Nagy Réka, Miskolc Kulturális, Marketing és Kommunikációs Főosztályának vezetője kiemelte, rengeteg miskolci
étterem volt jelen a rendezvényen, személyes képviselettel
vagy kóstolókkal. – Arra törekedtünk, hogy Miskolc az expo
mind a négy napján bemutassa
értékeit az érdeklődőknek. Már
a szakmai napon is jelen volt a

Utazni jó, menjünk világgá idén is!
KÖZEL SZÁZ KIÁLLÍTÓRA ÉS 6-8 EZER LÁTOGATÓRA SZÁMÍTANAK
A Kanári-szigetek és a „Kolorcity” lesz idén a „Menjünk
világgá…!” Utazási kiállítás
két díszvendége Miskolcon.
A régió legnagyobb idegenforgalmi rendezvényére
március 8-án, és 9-én várják az érdeklődőket az ITC
székházba. Közel száz kiállító kínál számos kedvezményt az utazni vágyóknak.
Egy ismerkedős olasz kirándulás, egy törökországi
nászút örök, kitörölhetetlen
emlék marad. Utazni jó, főleg,
ha szeretteinkkel élhetünk át
feledhetetlen
pillanatokat.
Az, hogy idén már huszonhatodik alkalommal rendezik
meg a miskolci utazási kiállítást, jól mutatja, hogy a régióban igenis van kereslet a belés külföldi utak iránt – némi
változás azonban tapasztalható az utazási szokásokban –

Minap archív

emelte ki a rendezvény sajtótájékoztatóján Bárdos István
főszervező.
Mint mondta, az elmúlt
egy-két évben jelentősen
megváltoztak az értékesítési
és foglalási szokások és ezek
kihatással vannak a kiállításokra is. Míg korábban az
utazni vágyók gyakran a last
minute ajánlatokra vártak,
mostanra kedveltebbek lettek
az előfoglalások.
Az előfoglalási kedvezmények időszaka januártól március végéig tart, így erre az
időpontra érdemes tenni az
utazási kiállításokat is. A kiállításon és utána még 4-5
napig 10, 20, 25 százalékos
kedvezménnyel lehet utakat
foglalni.
Bárdos István arról is szólt,
hogy az országban három jelentősebb utazási kiállítást
tartanak számon. A fővárosi

utazás kiállításhoz igazodva
rendezik meg egy héttel később a debreceni, majd két
héttel később a miskolci rendezvényt. – A „Menjünk világgá…!” sikerét jelzi, hogy
a visszatérő kiállítók mellett
számtalan új is megjelenik.
Idén – a tavalyihoz hasonlóan – közel száz kiállítóra és
6-8 ezer látogatóra számítunk
– mondta el a főszervező. A
kiállítás és a kísérőrendezvények látogatása díjmentes.
A rendezvény idei külföldi
díszvendége a Kanári-szigetek, a belföldi pedig a „Kolor
city”, azaz Kazincbarcika.
Szitka Péter kazincbarcikai
polgármester úgy fogalmazott, a kiállításon való részvétel nagy büszkeség az idén
65 éves városnak. Örömmel
mutatják be az értékeiket, hiszen nagy változáson ment
át a megye és benne Kazinc-

barcika is. A „Menjünk világgá…!” kiállításon Miskolcnak
évek óta önálló standja van.
Pfliegler Péter alpolgármester
a sajtótájékoztatón kihangsúlyozta: szeretnék bemutatni
a város azon idegenforgalmi
és turisztikai attrakcióit, fejlesztéseit, mindazt, amelyek
miatt érdemes eljönni Miskolcra. Külön megemlítette a
Diósgyőri várat, Miskolctapolca és a belváros fejlesztését. Pfliegler Péter emlékeztetett, a budapesti kiállításon
is gyönyörű és rendkívül informatív standdal jelent meg
Miskolc, rendkívül sok pozitív visszajelzést kaptak. – Itt
is érzékelhető volt a változás:
az emberek ma már másképp
állnak a borsodi megyeszékhelyhez, melynek büszke vagyok a múltjára, de még inkább a jelenére – hangoztatta
az alpolgármester.

miskolci gasztronómia, pénteken és szombaton pedig a Miskolci Gasztro Klaszter neves éttermei – például a Via Piano, a
Drót Bisztró, a Végállomás vagy
a Desszertem – is küldtek különlegességeket. Mindenki képviselteti magát, s így Miskolcot
is, a város gasztronómiáját a saját különlegességével – hangsúlyozta a főosztályvezető.
Csanádi Tibor, vagyis „ULU,
a kocsmaturista” is jelen volt az
eseményen. Érdeklődésünkre
elmondta, nem csupán a gasztronómia, hanem a szórakozóhelyek és a pubok szempont-

jából is kiemelkedőnek tartja
Miskolcot, úgy érzi, ez a város
megragadja a szórakozni vágyó
fiatalok figyelmét. – A miskolci
főutca a szórakozóhelyek szempontjából a nagyobb városokkal is felveszi a versenyt. A helyek kulturáltak, valamilyen
módon mindegyik egyedi. Miskolc olyan város, ahol igazán jól
tudja magát érezni a látogató –
fogalmazott a „kocsmaturista”.
A Miskolci Balett produkcióját is láthatta a közönség, a különleges koreográfiában maga
Miskolc elevenedett meg.
SZABADI MARTINA

A LEGJOBB FARSANGI
ÉTKEK ÉS ITALOK
A Becherovka Miskolci
Farsang első napján megszülettek a Farsangi Étkek,
illetve Farsangi Meleg Italok verseny eredményei is.
A Farsangi Étkek Versenyének győztese a Végállomás Bistorant „kompozíciója” lett. – Házi naan kenyeret
készítettünk, amibe egy
konfitált malac
császár készült. Ezt a helyszínen még
ropogósra pirítottunk, s
kerültek még bele sütőtök-kockák, lilakáposzta,
újhagyma, póréhagyma –
mindez meglocsolva tejfölös és mustáros dresszinggel
– mondta el Sinka Dániel, a
Végállomás felszolgálója.
Járcsics Emil, a farsangi
ételek kategóriájának zsűrielnöke, Venesz díjas mesterszakács érdeklődésünkre úgy nyilatkozott, nagyon
finom ételekkel neveztek a
séfek. A szakmai zsűri meg-

hozta a döntését, de igazából mindig a közönség a fő
döntőbíró, rajta múlik, melyik ételből vásárol, fogyaszt
a legtöbbet.
A Farsangi Meleg Italok
versenye forralt bor kategóriájának első helyezettje az Epermester pincészet
forralt eperbora lett, a meleg ital kategóriában pedig
a Fesztiválgyár vörös puncsa bizonyult a legjobbnak. A díjakat Szegediné
Tóth Anett kabinetvezető
a Nemzeti Agrárgazdasági
kamara részéről, Sömjéni
Éva pedig Miskolc önkormányzatának képviseletében adta át. Egy molinó is
szerepelt az ajándékok között, amely az adott árus
installációs helyének oldalán jelzi majd, hogy „Itt
kapható a Becherovka Miskolci Farsang legfinomabb
terméke!”. Ezzel hirdetve a
kiváló minőséget.
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Koszorúzás
és ünnepi műsor
Ünnepi megemlékezést
tartottak a megyei központi kórházban a magyar
ápolók napja alkalmából.
A rendezvényen megkoszorúzták Zsuzsanna Nővér
fa domborművét, majd a
Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium diákjai adtak ünnepi műsort.
Nyilas Judit ápolási igazgató köszöntőjében elmondta, most azokról emlékezünk meg, akik éjjel,
nappal, hétvégén, ünnep- és
munkanapokon is mindig
rendelkezésre állnak. A betegágyak mellett szolgálják
a társadalmat, azért dolgoznak, hogy az állampolgárok
meggyógyuljanak, s támogatják a hozzátartozókat is.
Nagy Gábor orvos-igazgató
ugyancsak az ápolók munkájának a jelentőségét hangsúlyozta. – Ez a nap az ápolóké,
de nem csak ilyenkor szeretnénk őket köszönteni és megbecsülni, hanem az év minden
napján. A sebész a szikéjével,
a gyógyszereivel önmagában

kevés a gyógyuláshoz, hihetetlenül nagy szükség van az
ápolók munkájára – hangoztatta. Hozzátette, az intézmény
törekszik az ápolók megtartására, a központi intézkedéseken, béremelésen kívül is
igyekeznek béremelést kezdeményezni, szociális juttatásokat biztosítani.
A megyei központi kórház
onkosebészetén – az egykori
Egészségügyi Szakiskola épületében – ebből az alkalomból Juhász Ildikó, a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara helyi elnöke, Jánosikné Szabó Tünde, a Magyar Ápolási Egyesület megyei szervezetének alelnöke,
valamint Horkai Józsefné és
Csapóné Sveda Andrea ápolási igazgatóhelyettesek helyeztek el koszorút Kossuth
Zsuzsanna domborművénél.

Hubay György:

„AZ ERKÖLCSI ÉS AZ ANYAGI
ELISMERÉS IS KIJÁR AZ ÁPOLÓKNAK”
A megyei központi kórház dolgozóit köszöntötte pénteken Hubay György
országgyűlési képviselő. A
politikus kiemelte: az ápolók napja alkalmából nyilvánosan is köszönetet kell
mondani azoknak a szakdolgozóknak, akik áldozatos
munkájukkal az egészségügyi és szociális intézményekben segítik a betegek
gyógyulását, az orvosok,
egészségügyi szakemberek
tevékenységét.
Hubay György kiemelte: az ő
törődő, gondviselő munkájuk
elengedhetetlen ahhoz, hogy
egy kórház el tudja látni feladatát, a gyógyítás ugyanis ös�szetett csapatmunkát igényel.
– Tudjuk, hogy milyen komoly
feladat naponta a sok különböző ember és beteg ápolása,
mennyi szakmai hozzáértést és
főként mekkora empátiát igényel. Ezért mondunk köszönetet nekik. Munkájuk igazi elismerése az anyagi megbecsülés
is, ezért a kormány döntésének
megfelelően megkezdődik az
egészségügyi szakdolgozók további béremelésének előkészítése – emelte ki köszöntőjében
a kormánypárti országgyűlési
képviselő.
Hubay György elmondta,
a kormány folytatja az ápolói
béremelési programot, a következő négy évben újabb 72
százalékkal nő az ápolók bére.

Az egészségügyi szakdolgozók
anyagi megbecsülése érdekében soha ilyen jelentős lépések még nem történtek, mint
a nemzeti kormány ideje alatt
– húzta alá.

12, 2018-ban pedig 8 százalékos volt. A béremelési program folytatódik, az eredetileg
2019. novemberre tervezett
8 százalékos emelést előre
hozzák előrehozzuk júliusra,

Az egészségügyi szakdolgozók átfogó béremelése
2016-ban kezdődött, akkor
26,5 százalékos béremelés
történt, majd 2017-ben újabb

majd 2020. januártól újabb
14, novemberben újabb 20,
végül 2022 januárjától további 30 százalékos béremelés
lesz.

munkásmozgalmi, érdekvédelmi jellegét… A világ hatalmasait tömörítő Bilderberg-csoport kedvence, Bajnai Gordon
baloldali? A tőke szabad áramlásáról, a multicégek uralta,
egyesült Európáról álmodozó,
volt Rothschild-bankár Macron baloldali? A nagytőkés,
gyártulajdonos Gyurcsány Fe-

ba, iskolába a gyerekét, végzi
a munkáját, szereti a párját,
szurkol a Diósgyőrnek, bulizik a városi rendezvényeken,
stb. Ünnepeljük a karácsonyt,
a húsvétot, ezek külsőségei,
például az adventi díszbe öltözött belváros azok számára
is fontos részei az ünnepi hangulatnak, akik esetleg nem jár-

nyújtott be, és a francia nemzetgyűlés első olvasatban elfogadta. Azt mondták, ez a társadalmi egyenlőség miatt szükséges:
azért, hogy „senki ne érezze
magát egy meghaladott családmodell miatt kirekesztve". (Szerintük „meghaladott modell” ha
egy férfi és egy nő köt házasságot. Franciaországban ez nagyjából a családok 94-95 százalékára érvényes. Nekik kellene
alkalmazkodniuk a pár százaléknyi homoszexuális párhoz,
akik esetleg gyermeket nevelnek
és hirtelen nem mindig tudják
eldönteni, adott esetben melyikük az „apa” vagy az „anya”.)
A hatalmas társadalmi, egyházi
felháborodás hatására, ebben a
formában egyelőre valószínűleg
nemigen vezetik be a törvényjavaslatot. Jean-Michel Blanquer
francia oktatási miniszter fő
érve az volt, hogy „A szülő 1 és
szülő 2 kifejezés azért nem ideális, mert kötelezően hierarchiát
állít a két szülő között. Márpedig a jogalkotó nem kényszerítheti erre a családokat”. Szóval
nem az a gond, hogy ez egy perverz, elmebeteg javaslat, amely
mélyen sérti a társadalom hatalmas többségének az érzéseit, meggyőződését – hanem az,
hogy a „szülő 1” és „szülő 2”
meghatározás még így is diszkriminatív, mivel „hierarchiát” állít fel. Hát persze.
Rendjén való az, hogy korábban kiadták a nyugati
mainstream-médiának, hány

A béremelés mintegy 83
ezer egészségügyi szakdolgozót (ápoló, szakápoló, diplomás ápoló, asszisztens,
szakasszisztens,
szülésznő,
dietetikus, gyógytornász, valamint nem egészségügyi
főiskolai szintű végzettséggel
rendelkező dolgozó) és védőnőt érint – részletezte Hubay
György.
2016 januárja és 2022 januárja között átlagosan 163
százalékkal emelkedik a szakdolgozók bére, azaz átlagosan
több mint 2,5-szeresét fogják keresni az egészségügyi
szakdolgozók 2022-ben, mint
2016-ban. – Remélem, hogy
ezek a számok és eredmények
a Miskolcon dolgozó ápolók
számára is azt jelentik, hogy
munkájukat nemcsak szükségesnek tartja, hanem meg is
becsüli a társadalom – tette
hozzá a politikus.

A szerkesztőtől
Azért ez a „szülő 1” és „szülő 2” – apa és anya helyett
– amivel most épp Franciaországban tesztelgetik a normális társadalom tűréshatárát, odavert rendesen nem?
Időről-időre vannak ilyen villanások, amelyek némi bepillantást engednek, hogyan készítik elő nekünk Macronék az
ő egyesült Európájuk szép új
világát – mondjuk én azt hittem, az EP-választásokig már
nem nagyon kísérleteznek ilyenekkel. Úgy látszik, valamiért
sürgős nekik.
Na, mindegy, kezdjük elölről, választások jönnek. Általában elmondható, hogy mindenki a saját megszokásainak
a rabja és nem nagyon szereti,
ha valaki (valami) kibillenti a
megszokott komfort-zónájából. Ez ugyanis mindig olyan
új kihívásokat jelent, amelyek
megoldása gondolkodást, újfajta erőfeszítéseket igényel.
Ha bevalljuk, ha nem, pontosan így vagyunk a politikával is. Beálltak a szekértáborok, mindenki cipeli magával
a meggyőződését, mint valami
nehéz hátizsákot, családi hátterétől, szocializációjától, esetleg személyes sorsától függően.
Aztán pedig próbálja a gombhoz varrni a kabátot, keresi az
érveket, önigazolásokat ahhoz,
hogy igenis, az ő meggyőződése a helyes – és csakis az. Nem
kér az új kihívásokból, nem
hajlandó tudomásul venni,

hogy közben mekkorát változott a világ körülöttünk.
Napi beszélgetésekben (vitákban) folyamatosan tapasztalom, hogy az emberek
többsége ma is úgy szeretné
értelmezni a választásokat,
mint akár húsz-harminc évvel
ezelőtt. Egyszer ezek nyernek,
egyszer meg azok – ha a mieink a befutók, akkor iszunk,
ha meg nem akkor szintén,
de akkor bántunkban. Valamint szitkozódunk, elmondjuk, hogy itt van a világvége,
de közben azért pontosan tudjuk, hogy ezek csak elvi dolgok.
Akár „ezek” vannak hatalmon,
akár „azok”, a mi nyugodt kis
életünkben úgysem lesznek
eget rengető változások.
Na, ez az, ami ma már egyáltalán nem igaz, s ennek a felelőssége alól senki nem húzhatja ki magát. Most tényleg
tőlünk függ mi lesz, szűkebb és
tágabb pátriánkban. Hatalmas
változások zajlanak a világban,
Európában, megszűntek, átalakultak a hagyományos „oldalak”, ma már a balliberálisok
képviselik a gátlástalan, globális pénzhatalmi érdekeket, és az
úgynevezett jobboldal van az
emberek pártján. (Meg is kapja
ezért amonnan rendszeresen a
„populista” jelzőt – de ez jelen
helyzetben kifejezett dicséret.)
De most tényleg, kedves ellenzéki barátaink, nézzük meg
akár a „baloldali” szó hagyományos jelentését, egykor volt

Számozott szülők
renc baloldali? Most hagyjuk a
lózungokat, mondani mindent
lehet – ezek a körök már logikailag sem lehetnek az egyszerű emberek, a munkavállalók
pártján, mert akkor a saját érdekeikkel mennének szembe.
A májusi EP-választások
valóban sorsdöntőek lesznek
Európa szempontjából, és mivel Európa része vagyunk, így
a mi szempontunkból is. Nem
lehet eleget beszélni róla: igen,
ha kell plakátkampánnyal,
ha kell „sorosozással”, ha kell
„migránsozással” – a jövőnkről, gyermekeink, unokáink
jövőjéről van szó, el kell mondani az igazat az embereknek. Bármilyen párt szavazója
is valaki, nehezen képzelhető
el, hogy szándékosan akarja
a vesztét ennek az országnak,
az életformánknak. Itt élünk
együtt, ismerjük egymást, kormánypárti és ellenzéki szavazó ugyanúgy hordja, óvodá-

nak templomba. Megvannak a
nemzeti ünnepeink, tiszteljük
nagyjaink emlékét, magyar
identitásunkat, ha pedig gyermek születik, az az egész rokonság számára ünnep.
Rendjén való az, hogy zavarodott elmék a férfi és a nő mellett
mindenféle egyéb „társadalmi
nemekről” fantáziálnak – olyannyira, hogy Németországban
már be is vezették a „harmadik”
nemet? Rendjén való az, hogy
miközben milliószámra hívták
és engedték be a muszlim vallású
migránsokat, Franciaországban
betiltották a betlehemet a közterületeken, s le akarták vetetni a
keresztet II. János Pál pápa szobráról? Most pedig éppen olyan
törvényjavaslattal tesztelik a
társadalom tűréshatárát, hogy
az iskolákban ne legyen apa és
anya kifejezés, csak „szülő 1” és
„szülő 2”? Az indítványt Valérie
Petit, a Macron-párti Köztársaság lendületben párt képviselője

pozitív migráns-hírt, kell szállítania havonta, a bevándorlókat érintő negatív híreket,
támadásokat. erőszakoskodásokat ugyanakkor lehetőség
szerint elhallgattatták velük?
Redjén való az, hogy mindeközben világszerte dühödt
támadást indítottak a balliberálisok – sajtóban, politikában – az Orbán-kormány
példaértékű családtámogatási intézkedései ellen, amelyek
senkinek sem ártanak, viszont
rengeteg embernek segítenek?
A legképtelenebb ostobaságokat hordják össze kínjukban
– tényleg, van, amelyik már
egyenesen a világ túlnépesedését, s olyan is, amelyik az
üvegház-hatású gázok kibocsátásának a megtöbbszöröződését (!) vízionálja arra az
esetre, ha nagyobb számban
születnek magyar gyermekek
(komolyan!). Ahogy mondani szokás, itt még csak a lóláb
lógott ki, ott viszont már az
egész ló, amikor Svédországtól
a hazai megbízottakig, nyíltan
„rasszizmust” vagy mi a fenét
kezdtek el kiabálni, amiért a
magyar kormány a magyar
családokat, a gyermekszületést
támogatja, nem pedig a migránsok betelepítését.
Elmentek ti a jó édes… szülő
1-etekbe, hogy kellően korszerűek legyünk! (Vagy a 2-tökbe,
hogy mi se állítsunk fel diszkriminatív hierarchiát).
SZEPESI SÁNDOR
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Hatalmas érdeklődés kísérte a Becherovka Miskolci Farsangot

ELKÉPESZTŐ TÖMEG A KONCERTEKEN

Dübörgő zene, gasztronómiai különlegességek, és persze
az utolérhetetlen, miskolci
farsangi hangulat. Az elmúlt
hétvégén az valami egészen
elképesztő tömeg hömpölygött Miskolc belvárosában,
tízezreket vonzottak a programok.

Novák Irén, a Miskolci Kul
turális Központ ügyvezetője az
idei Becherovka Miskolci Far
sangot értékelve elmondta, a
hideg idő ellenére is rengete
gen látogattak el a rendezvé
nyekre. A csúcspont talán va
sárnap este a Deák Bill Gyula

koncertjén volt, amikor szinte
egy tűt sem lehetett leejteni a
Szent István téren.
Szombaton nagy népszerű
ségnek örvendett Wolf Kati
és Vastag Csaba fellépése, és
rendkívül jól sikerült Péterfy
Bori koncertje is. Kovács Kati
fellépésén ugyanakkor most is
meglepően sok fiatal szórako

zott – nyilatkozta Novák Irén.
Azt is megtudtuk, idén rekord
számú, 18 helyi előadó, zene
kar lépett színpadra a Miskolci
Farsang három napja alatt.
A miskolci vendéglátósok is
kitettek magukért: ínycsiklan
dó gasztronómia különleges
ségeket kínáltak.
Novák Irén arra is kitért,
milyen nagy érdeklődés övez
te a farsangot kísérő rendez
vényeket. Igen népszerűnek
bizonyult például a Miskol
ci Egyetem Anyagtudományi
Karának a MAKadémia ját
szóháza. - Jövőre mindenkép
pen átgondoljuk, hogyan lehet

tovább fejleszteni, kiterjeszteni
ezt a programelemet. A Mályi
Madármentő állomás madara
it is nagyon szerették a gyere
kek, s nagy érdeklődés kísérte
a véradást is. A Magyar Vörös
kereszt felhívására a tervezett
60 helyett 87-en jelentkeztek
a Női Erőforrás Család és Kar
rierPONTban. Ez a 87 véradó

261 életet mentett meg – tet
te hozzá a Miskolci Kulturális
Központ ügyvezetője.

Ezután sem lesz hiány
programokban
Bár a farsangnak vége, a mis
kolci programkavalkád a kö
vetkező hónapokban is folyta
tódik. Almási Beatrix, Miskolci
Kulturális Központ – Diósgyőri
vár kommunikációs menedzse
re érdeklődésünkre elmondta,
idén is számos városi rendez

vénnyel várják még az érdeklő
dőket, mind Miskolc belvárosá
ban, mind a Diósgyőri várban
és a Lovagi Tornák Terén.
Május 1-jén a Népkertben
rendezik meg a városi majálist,
majd május 11-én a Szent Ist
ván téren együtt ünnepelhetjük
Miskolc város apját, május 26án pedig a városi gyermeknapra,
illetve az Ezer Lámpás Éjszaká
jára várják az érdeklődőket. Al
mási Beatrix kiemelt még egy
őszi programot is: a nagy múlt

ra visszatekintő Veczán Pál Egy
házzenei Kórustalálkozóra ok
tóber 9-11. között kerül sor. Erre
a rendezvényre az ország szá
mos településéről érkeznek kó
rusok, a városban több helyszí
nen is fellépnek majd és minden
program ingyenes.
A Diósgyőri várkapu húsvét
kor és Pünkösdkor is nyitva lesz
és minden korosztály számára
igyekszik változatos programot
kínálni. Szerveznek titokzatos
éjszakákat, amikor a naplemen

ni az idevalósi barátaimmal –
nyilatkozta az énekes. Takáts
Tamás arról beszélt, hogy tu
lajdonképpen a tömegiszonya
miatt lett előadó. – Láttam a
koncerteken, hogy a nézőté
ren sokan vannak, a színpadon
meg kevesen. Akkor eldön
töttem, hogy inkább ott sze
retnék állni, ahol nincs tömeg
– így lettem zenész – mesélte
nevetve. A blues-rock nagy
ágyúja több együttesnek is ala
pítója volt. Eezek közé tarto
zott a Karthago, a Senator és az
East is. Jelenleg a Takáts Tamás
Blues Banddel zenél, immár
huszonkilenc éve.

énekelek, mint mondjuk az or
szág másik felén. Errefelé egy
féleképpen gondolkodunk. És a
kedvesség is hatványozottabban
megjelenik - tette hozzá. Kovács
Kati arról is szólt, mivel maga
is egy „Ki Mit Tud” műsorban
tűnt fel, máig figyelemmel kíséri
a zenei tehetségkutatókat. - Ki
csit elszomorít, hogy a többség
angolul énekel. Ezzel annyira
nem is lenne baj, de mellette,
párhuzamosan kötelezővé ten
ném a magyart is. Legyen ma
gyar nyelvű mondanivaló és le
gyen egyénisége valakinek; ne
próbáljon meg mindenképpen
hasonlítani másokra. Magyar
országon sláger igazán csak ma
gyar nyelvű dalokból lehet. Azt
javasolnám a fiataloknak, hogy
ne tévedjenek idegen útra, mert
annak nem lesz gyümölcse. Ha
azt éneklem, hogy „Ha legkö
zelebb látlak, már nem figyelek
rád”, akkor azt mindenki tudja,
hogy ki énekli és mi a monda
nivalója.

te után is megnyílnak a vár ka
pui és idén gasztronómia kalan
dokra is készülnek a szervezők.
A Lovagi Tornák Tere nagy
koncerteknek ad majd otthont,
fellép többek között Majka, a

va várják mind a vár, mind a
történelem szerelmeseit. Au
gusztus elején pedig egy nagy
nemzetközi, többnapos díjug
rató verseny otthonává válik a
Lovagi Tornák Tere. Ide nem

Tankcsapda, Rúzsa Magdi, a
Kowalsky meg a Vega is.
Július utolsó hétvégéjén pe
dig a jubileumi 20. középko
ri forgatagra kerül sor, aho

csak a lovassport szerelme
seit várják, hanem azokat is,
akik esetleg nem ismerik ezt a
sportágat, de szívesen megis
merkednének vele.

A fellépőkkel beszélgettünk
Deák Bill Gyula
Óriási tömeg előtt, lenyo
mott egy több mint egyórás

koncertet, utána készsége
sen állt lapunk rendelkezésére
Deák Bill Gyula, a fekete han
gú fehér blueskirály. S mindezt
hetvenévesen! Sok mindenről
beszélgettünk, elmondta pél
dául, hogy több okból is szeret
Miskolcra jönni. Fiatalkorában
az Eddával közösen nagyon jó
bulikat csinált itt a Hobo Blues
Band. Idevalósi barátja, Zsö
ci, azaz Zselencz László is. A
Hobóval való szakítás után Bill
szólókarrierbe kezdett, ennek
az eredménye a Deák Bill Blues
Band, amely már harminckét
éves. – A blues egy életforma,
egy életérzés: magával ragad és
nem ereszt. Szeretni kell, amit
csinálunk, csak úgy lehet ener
giát meríteni belőle. Aki nem
kapott elég pofont az élettől, az
nem tudja igazán, mi az a blues.
Kőbányán egy ötször ötös szo
ba-konyhában nevelkedtem,
ott laktunk hatan. A WC kint
volt a folyosó végén, lavórban
mosdottunk és örültem még

a zsíros kenyérnek is. Ma már
komoly autóim vannak, de
nem tudok megváltozni. Soha
nem fogom elfelejte
ni, honnan indultam,
mert onnan van a sze
retetem a blues iránt.
Ráadásul optimistá
nak születtem – nyilat
kozta az énekes.
Takáts Tamás
Szeretlek Titeket –
üzente a miskolciak
nak a Takáts Tamás
Blues Band frontem
bere. Mint elmondta, a
90-es évek nagy blues
korszakában Miskolcon kéthe
tente voltak őrületes bulik, még
a Vianban. – Már a 80-as évek
óta rendszeresen jártunk Mis
kolcra, tinédzserként is kívül
ről tudtuk és énekeltük, hogy
„Miskolc mindig várni fog.”
Ebben a városban mindig na
gyon jó bulik vannak. Miskolc
egy dögös, kemény város, az
idevalósiak nincsenek elpuhul
va és eldiszkósodva, kemény
férfiak és nők laknak itt. Ez egy
„ős-rock közönség”! Ha éppen
nem zenészként jövök, akkor is
Miskolcon szoktam találkoz

Kovács Kati

Minden idők egyik legsike
resebb magyar énekesnőjével
a szombat esti koncertje előtt
beszélgettünk. Mint elmondta,
amikor nálunk jár, kicsit min
dig úgy érzi, hogy Miskolcon
otthon van. - Egri származá
sú vagyok, talán emiatt is, de itt
mintha pontosabban értenék az
emberek, hogy ki vagyok, miről

Bíborszél
– Viszonylag régen álltunk
már színpadra Miskolcon, a „ha
zai pálya” mindig kiemelt szere
pet tölt be a zenekar életében,
főleg egy ilyen volumenű, tradi
cionális rendezvényen – mond
ta el lapunknak Fábián Zsolt, a
Bíborszél énekese. Természete
sen a legismertebb slágerüket is
mindig követeli a közönség, en
nek keletkezéséről így nyilatko
zott az énekes: – Miskolcról jó
pár dal készült már, a rock-ge
nerációknak köszönhetően. Egy
egyesület aztán kiírt egy pályá
zatot, melynek az volt a témá

ja. hogyan látják a várost a mai
miskolci zenekarok. Erre érke
zett 7-8 pályamű és a miénket
választotta ki a zsűri. Az volt a
fődíj, hogy a dalból egy imagek
lip készül, amiben ismert mis
kolci arcok, helyszínek jelennek
meg – olyanok, amelyek igazán
jellemzőek a városra. Igazából
nem szeretem az ilyen „rende
lésre írott” dalokat, de ez a dolog
nagyon jól sikerült. A klipnek
köszönhetően még közelebb
került az emberek szívéhez a
dal, hiszen miskolciak szerepel
nek benne és Miskolcon vettük
fel – hangoztatta Zsolt, aki nagy
DVTK-drukker is. – Nagyon
régóta járok meccsekre, erős el
köteleződésem van a klub iránt
és természetesen ez Miskolccal
szemben is „alap”.
Péterfy Bori
Szombat este 8
órától Péterfy Bori
& Love Band fog
lalta el a Szent Ist
ván tér színpadát. –
Nem is tudok olyan
miskolci koncertet
mondani,
amiről
ne a legszuperebb

emlékeket őriznénk
– nyilatkozta Bori.
Mint mondta, most
már lassan 12 éves a
zenekar és minden
évben járnak ide. –
Nem volt még olyan
miskolci koncertünk,
amire ne azt mond
tam volna, hogy na
gyon jól sikerült.
Soha nem csalódtunk
az itteni közönségben
és most sem kellett ebben az
irdatlan hidegben. Gyűlölöm
a hideget, úgyhogy ilyenkor
fokozottan számít, hogy a kö
zönség segítse a túlélést – tet
te hozzá nevetve.
A jövőről úgy nyilatkozott,
sok erő van még bennük, él
vezik, amit csinálnak. – Sze
rintem egyre erősebbek va
gyunk, van bennünk pár év,
de hogy mennyi, azt nem tu
dom – hangoztatta. Az éne
kesnő egyebek mellett arról
is szólt, hogy a Bori X album
mind a tíz dala egyedi grafi
kájú szövegvideót kapott, sőt,
az egyik dal szövegét kínai
ra is lefordították. Valahogy
bekerült a refrénbe bekerült
a „Sanghaj, Peking, Tokió”
mondás, innen jött az ötlet.
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TOVÁBB SZAKAD A JOBBIK

Jakab Péter a célkeresztben
Nem szűnnek a botrányok a
Jobbikban és folytatódnak
a kilépések is. Jakab Péter, a
párt szóvivője, parlamenti
frakcióvezető-helyettese körül
sem csitulnak a hullámok.
Jakab Péter legutóbb akkor
került ismét reflektorfénybe,
amikor Auschwitzban megölt
dédapjára hivatkozva, a közösségi médiában fejezte ki felháborodást, amiért az Echo TV
egyik műsorában Jákobnak
nevezték. A televízió megvált
az érintett munkatársaitól, Jakab Péterről pedig azóta sorra
kerülnek elő olyan hang- és videofelvételek, amelyek szerint
korábban nem volt mindig
ennyire érzékeny származási
témákban.
Áthidalhatatlan nézetkülönbség
A nehéz anyagi helyzete miatt már a megszűnést is fontolgató Jobbik egyébként sincs
könnyű helyzetben. A balliberálisokkal való, egyre szorosabb együttműködése miatt, sorra lépnek ki a pártból a
vezető politikusok. Legutóbb
Hegedűs Lórántné hagyta ott

párt egyik Jász-Nagykun-Szolnok megyei politikusa ül.
Tudták, hogy agresszív és
sokakat irritáló jelenség
születik
A „néppártosodó” Jobbikot
ráadásul árnyékként kíséri jól
dokumentált múltja is, kezdve
Gyöngyösi Márton kijelentésétől, aki annak idején listázni akarta a zsidó származású
képviselőket – vagy a miskolci Szegedi Csanád esetéig, aki
a Jobbik alelnöke volt, mígnem
zsidó származása miatt távoznia kellett a pártból. A 24.hu
hírportálnak nyilatkozta 2015ben: „Hogy kiemelkedjünk az
ismeretlenségből és beférkőz
zünk a közbeszédbe, botrányok, egyszerű üzenetek kellettek. (…) Legjobb példa a
Magyar Gárda. Tudtuk, hogy
hangulatában, formaságaiban
agresszív és sokakat irritáló jelenség születik. Míg a sajtóban
és a Parlamentben ment a zavarodott szócséplés, mi községről községre vonultunk, és
ahol megjelentünk, rögzült az
emberekben, hogy van a Jobbik nevű tökös, bevállalós,
rendpárti alakulat. Vagy ott a

Jakab Péter és Pörzse Sándor a miskolci fórumon
a pártot, majd lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról is.
Távozását bejelentő közleményében azt írta: áthidalhatatlanná vált politikai stratégiai
nézetkülönbségbe került eddigi pártjával, a „posztkommunistákkal történő bármilyen
közösségvállalás”
ellentétes
a neveltetésével és személyes
meggyőződésével is. Hegedűs
Lorántné távozásával 21 tagúra apadt a Jobbik országgyűlési
képviselőcsoportja.
Május végén zárta ki a képviselőcsoportból a pártvezetés
Dúró Dórát, október elején pedig Volner Jánost. Utóbbi mellett kiállva távozott a frakcióból Apáti István és Fülöp Erik.
A négy képviselő tavaly novemberben jelentette be, hogy
létrehozták a Mi Hazánk Mozgalom képviselői csoportját az
Országgyűlésben. Szávay István és Staudt Gábor jobbikos
politikusok tavaly decemberben jelezték, hogy lemondanak parlamenti mandátumukról. Szávay azután döntött így,
miután nyilvánosságra került,
hogy egy kiszivárgott hangfelvételen azzal dicsekszik, hogy
megütött egy zsidó nőt, Staudt
magánéleti okokra hivatkozva
mondott le.
Szávay István helyét és szakpolitikai feladatát Bencsik János, a Jobbik nemzetpolitikai
kabinetjének alelnöke veszi át.
Staudt Gábor helyére pedig a

cigánybűnözés kifejezés. Mielőtt bedobtuk a köztudatba,
elnökségin átbeszéltük, hogy
a felháborodásra majd azt
mondjuk, „természetesen nem
minden cigányra értettük, vannak köztük rendesek is”. Miközben tisztában voltunk vele,
az emberek fejében úgy áll ös�sze a fő politikai üzenet, hogy
a cigányok bűnözők és pont. A
2010-es őszi kampányban azzal robbantottunk, hogy a „cigány bűnözőket” rendvédelmi
telepekre kell zárni. A célcsoportunk értette az üzenetet:
gettóba minden cigányt. (…)”
2012 őszén a Jobbik megszervezte az „Élet menetét” az
Avason, a „cigánybűnözés” miatt. Kiváltva az évtized legnagyobb rendőri készültségét, és
idecsődítve a médiát a fél földrészről. Jakab Péter, a rendezvény egyik szónoka akkor a P.
Mobil számát idézte – „Miskolc mindig várni fog”. - De
nem mindenkit! Nem kérünk
a fészekrakókból, nem kérünk
a kanadai menekültekből, és
nem kérünk a hazaárulókból!
– hangoztatta a hallgatóság teljes megelégedésére, amely ütemesen skandálta, hogy „Igenis
van cigánybűnözés!” Meg ennél cifrábbakat is. Vona Gábor akkor még szintén nem a
Spinoza ház felé poroszkált a
damaszkuszi úton. Az Avason
úgy fogalmazott „Véget vetünk
a cigánymercik korszakának!
Meg fogjuk tőlük kérdezni,

hogy kispofám, honnan van a
fukszod és a luxusautód. Aki
nem tud elszámolni vele, attól
el fogjuk kobozni.”
„Ha valaki a padló közepére piszkít, arra azt mondom, hogy mélyigénytelen”
A Hír TV által nemrégiben
nyilvánosságra
hozott felvételeken az látszik,
hogy Jakab Péter régebben
egy lakossági
fórumon többek közt roma
felzárkóztató programokon gúnyolódott. Azt mondta:
„4 évvel a rendszerváltás után
szerintem fel kell tenni a kérdést, hogy a cigányság jelentős
része akar dolgozni? Vagy a jelenlegi segélyezési rendszerből fenn tudja tartani a maga
mélyigénytelen – mert ha valaki a padló közepére piszkít,
arra azt mondom, hogy mély
igénytelen – tehát lehet, hogy a
számukra a segélyezésből ez a
mélyigénytelen életvitel fenntartható, és ez nekik így jó, nekem nem jó, mert én élek fertőzésveszélyben, de lehet, hogy
ez neki már jó.” A Jobbik frakcióvezető-helyettese arról is
beszélt, „hogyha valaki megtanul 30 évesen napot rajzolni, mivel lesz versenyképesebb,
mint amikor nem tudott napot
rajzolni?”.
„Vagy, ha le tudja írni a nevét...? Tehát a cseresznyeszedéshez, úgy gondolom, nem
kell napocskát rajzolni (…)
Leszedjük a cseresznyét – jobb
esetben nappal, nem éjjel töri.”
- folytatta.
Aztán olyan felvételek is
nyilvánosságra kerültek, melyeken Jakab Péter egy 2010es miskolci lakossági fórumon
Pörzse Sándor alábbi viccelődésén nevet: „A Salamon nevű
kereszténydemokrata ember
azt mondta…(nevetés), már
jó, mi? Salamon bá’… de úgyis
néz ki…(nevetés)” Ez hangzik
el a felvételen Pörzse Sándortól, a háttérben pedig látszik,
hogy Jakab nevet.
Egy másik felvételen Jakab
Péter Tiszalúcon, a 2010-es
kampányban a börtönviszonyok kapcsán beszélt a kiválasztott népről. „Ha bizonyos
kiválasztott néphez tartozik az
illető, akkor a miskolci Dolce
Vita luxusétteremből kell számára étket szállítani, mert ott
kóser módon tudnak főzni és
neki még ahhoz is joga van…
nehogy már! Egy bűnözőnek
joga van … majd ha megbűnhődik, akkor megint lesz joga,
de addig ne legyen már joga,
hogy neki kóser kaját kell hozni egy olyan étteremből, ahova
az átlag miskolci be sem mer
térni, mert olyan az árszínvonal.”
Köves Slomó: „A Jobbik
szellemi ősei az Ön őseit is
összeírták”
Jakab egyik legerősebb megnyilvánulása azonban az a nyílt
levél volt, amelyet Köves Slomó ortodox rabbinak címzett

Egyre kevesebben maradnak a régi jobbikos vezetőkből
2014-ben. Az
EMIH jelenlegi vezetője
élesen bírálta
a Jobbik szélsőséges politikáját. „Ne
tévedjen tehát: az Ön pártja Önt is összeírná. Ahogy a Jobbik szellemi
ősei az Ön őseit is összeírták”
– írta többek között a vallási
vezető.
Jakab Péter válaszában
egyebek mellett azt írta „Elítéljük azt is, hogy a zsidó
megmondóemberek a magyar nemzet egészét teszik
felelőssé a zsidó holokausztért, elvárva azt, hogy honfitársaink olyan bűnökért is
bűnhődjenek, amelyeket nem
követtek el, sőt nem is éltek
akkor, amikor azokat elkövették.” „Itt lenne végre az ideje
annak is, hogy a magyarországi zsidóság és különösen
annak vezető rétege magába
szálljon. „Hogyan jutott oda,
és abban milyen saját felelőssége van, hogy önmagát
szinte teljes egészében azonosította a baloldallal és a liberalizmussal, vagyis azzal a
politikával, amely rendre beletapos a magyarság érdekeibe és értékeibe” - írta Jakab
Péter.
Pár nappal nyílt levelét megelőzően az Alfahír nevű jobbikos portálnak nyilatkozott
annak apropóján, hogy Vona
2014-ben őt kérte fel a Jobbik
miskolci polgármesterjelöltjének az önkormányzati választáson. „... a médiában mást
sem hallunk: hogyan akarják zsidó megmondóemberek készpénzre váltani a ho-

újabb és újabb antiszemitizmus elleni milliós programokat hívhatnak életre.
„Senki nem meri szóbahozni, de mindenkit zavar”
2014 nyarán kiderült, hogy a
Jobbik Jakab Pétert, a párt akkori önkormányzati képviselőjét indítja Miskolc polgármesterének az őszi önkormányzati
választáson. A bejelentést követően Jakab sajtótájékoztatót is tartott, amin elmondta,
„a származás se előnyt, se hátrányt nem fog jelenteni a Jobbik vezette Miskolcon”, hozzátette: erre ő maga a garancia,
aki történetesen zsidó felmenőkkel is rendelkezik. Jakab
indításáról szinte az egész országos sajtó beszámolt. Érdekesség, hogy nem maradt
néma az ügyben a Jobbik mostani újdonsült országgyűlési képviselője, Bencsik János
sem, aki 2014-ben a Jobbegyenes blogon Havas Jon álnéven
írt publicisztikákat. Azt, hogy
Havas Jon néven jelentek meg
írásai, a jobbikos politikus egy
sajtótájékoztatón a Mandiner
kérdésére elismerte.
Jakab miskolci indulása kapcsán Bencsik a Jobbegyenesen
megjelent írásában „félrekommunikált zsidónak” nevezte a miskolci politikust, majd
hozzátette: ez az egész olyan,
mint egy hangosan kicsúszott
„szellentés” (ő másképp írta –
a szerk.) a bálteremben. „Senki nem meri szóba hozni, de
mindenkit zavar. A jelenlegi,
politikailag korrektnek hazudott közbeszédben ugyanis a származás nem lehet érv,
miközben az emberek túlnyomó többsége igenis pozi-

Bencsik most már támogatná Jakabot
lokausztot. Lássuk be, nekik
óriási felelősségük van abban,
hogy ma a magyar társadalom
jelentős része úgy érzi: nem
azért kell emlékeznünk a holokausztra minden áldott nap,
hogy ne fordulhasson elő még
egyszer, hanem azért, hogy
ne felejtsünk el fizetni érte” mondta Jakab. Szerinte éppen
ezért ezek a zsidó vezetők generálják azokat az előítéleteket,
amelyekre hivatkozva aztán

tív vagy negatív hozzáállással
(nem előítélettel!) viseltetik az
őt körülvevő etnikai-társadalmi csoportokkal szemben. És
ezt nagyon is helyesen teszi, ez
adja ugyanis minden közösség
immunitásának, megmaradásának alapját.”
Bencsik Jakab indítása kapcsán arról is írt, hogy „a Jobbik
radikális táborának szemében
ez egy felesleges, demoralizáló
gesztus az „ellenség” felé, a párt

puhulásának ékes bizonyítéka”.
Szánalmas megfelelési kényszer, hiteltelenül megfogalmazva, elhibázott kommunikációval. Bencsik szerint azt is
hiba volt várni Jakab jelölésétől, hogy a Jobbik és a zsidóság kapcsolata ettől javulni fog,
szerinte ez „olyan szintű politikai szűklátókörűség, amelyet
még a legnagyobb fokú naivitás sem ment fel. Azok a zsidók, akik a Jobbikra eddig veszélyes, antiszemita pártként
tekintettek, vélhetően ettől
sem fognak megenyhülni, Jakabra ellenben egy kirakatba
tolt dísz kóbiként fognak tekinteni” – fogalmazott.
Bencsik János most támogatná Jakabot?
Megkerestük Jakab Pétert,
hogyan kommentálná mostani képviselőtársa korábbi,
vele kapcsolatos kijelentéseit.
– Bencsik János 2014-es írása
vitaindító volt arról, hogy fontos-e megemlíteni azt, hogy
vannak zsidó felmenőim. A
kérdést maga a média válaszolta meg, amely ezt az általam mellékesként megemlített
információt emelte a középpontba és csinált belőle hírt.
Ma, öt évvel később pedig ott
tartunk, hogy a Fidesz-médiában főműsoridőben Jákoboznak le gúnyosan a kormánypárt úgynevezett értelmiségijei
a felmenőim származása miatt.
A Fidesz szerint tehát fontos
a származás megnevezése, és
egyben gúny tárgyát is képezi. A Jobbikban meg se előnyt,
se hátrányt nem jelent - fogalmazott érdeklődésünkre Jakab
Péter, ragaszkodva válasza szó
szerint közléséhez.
Bencsik Jánost arról kérdeztük, fenntartja-e korábbi véleményét, illetve ennek ismeretében támogatná-e esetleg
ősszel Jakab Pétert, ha a Jobbik
ismét miskolci polgármesternek jelölné? – Jakab Pétert az
egyik legtehetségesebb politikusunknak tartom és amen�nyiben indulni fog a miskolci
polgármesteri tisztségért, maximális támogatásomról fogom biztosítani – válaszolta a
jobbikos országgyűlési képviselő. – Amennyiben elolvassák az eredeti cikket, akkor
az önök számára is világossá
fog válni, hogy ez egy vitaindító írás, amely 2014-ben arról szólt, hogy szerencsés-e
valakinek a származását ilyen
szinten kihangsúlyozni a politikában. A kérdésre a választ
a Fidesz adta meg, akik még
2019-ben is fontosnak tartják
egy politikusnak hangoztatni a
vallási hovatartozását, sőt nem
restek azt akár gúny tárgyává
tenni – írta válaszában a politikus.
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Egyre több az E-töltő GALLYAZÁS, FAVÁGÁS,
a parkolókban
FORGALMIREND-VÁLTOZÁS
Miskolc utcáin nyolc
újabb e-autó töltő tűnt fel
az elmúlt napokban. Az
elektromos autók töltésére
szolgáló berendezések telepítésében eddig is élen járt
a város. Eddig hét ilyen
működött, ezeket cégek,
vállalatok telepítették.
Korábban Miskolcon az
egyik Szentpéteri kapui benzinkúton, az ELMŰ-ÉMÁSZ
székházának parkolójában,
egy belvárosi bevásárlóközpont mélygarázsában, a Déli
Ipari Parkban egy járműipari cég parkolójában, valamint Lillafüreden és Miskolctapolcán három szálloda
mellett voltak e-töltők.
Az új projektben nyolc
egy, illetve kétállású e-töltőt telepítettek a Patak utcai
mélygarázsba, a belvárosban négy helyen – Dayka,
Palóczy, Régiposta, Kandia
utcai –, valamint két miskolctapolcai és a Diósgyőri
várnál lévő parkolóba. Júniusig a Búza téren is kiépül
egy gyorstöltő. A városi parkolókban 2017. január 1. óta
díjmentesen parkolhatnak a
zöld rendszámmal felszerelt
környezetkímélő autók.

– Nem csak a helyi elektromos autók töltése a fő cél
a most telepített közcélú
e-töltőkkel. Az elektromos
és hibrid autókkal érkező
turistákat is igyekszünk kiszolgálni. A miskolci e-töltő hálózat fejlesztése az idegenforgalom és az átmenő
forgalom számára nagy jelentőségű. Dinamikusan nő
a Miskolcra érkező vendégek száma, éves szinten több
száz olyan vendég is érkezhet
városunkba, akik a forgalmas turisztikai célállomásokon, mint például a belváros, Miskolctapolca vagy
a Diósgyőri vár, az egyedülálló látnivalók megtekintése
közben feltölthetik e-autóikat – mondta el Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármestere.

A teljes selyemréti lakóövezet
komfortosabb lesz, miután
egészségügyi gallyazáson, fakivágáson és forgalmirend-változáson esik át – mondta el
szerdai, helyszíni sajtótájékoztatóján Katona Ferenc
önkormányzati képviselő. A
lakóövezet gallyazása február
25-én kezdődött, a forgalmi
rend változásának javaslatáról
pedig csütörtökön tart lakossági fórumot a képviselő.
Mint megtudtuk, Katona Ferenc saját képviselői keretéből
finanszírozta és rendelte meg a
selyemréti lakóövezet teljes körű
egészségügyi gallyazását, a veszélyessé nyilvánított fák kivágását, valamint azok elszállítását.

– Mintegy 80 fát érint a munka,
amelyek közül 23 kerül kivágásra – mondta el, hozzátéve: ezeket
azért távolítják
el, mert veszélyeztetik a lakóépületeket, illetőleg korhadtak,
elszáradtak.
A
munkát a Miskolci Városgazda
Nonprofit Kft.
végzi el, a képviselő
megrendelésére. A ritkítás február
25-én kezdődött, és Katona Ferenc elmondása szerint a héten be is fejeződik. – A munka
csaknem 2 millió forintba kerül, amit a képviselői keretem-

Mint elmondta, több lakó is
megkereste az elmúlt időszakban azzal a problémával, hogy
kevés a parkolóhely a választókörzete egyes pontjain. – Ennek
megfelelően a képviselői fejlesztési alapom terhére és anyagi
lehetőségeimnek megfelelően,
hosszú távú parkolófejlesztési
programot indítottam el a vá-

A Miskolc Televízió HívőSzó című műsorában március
3-án, 17 órai kezdettel a Perecesi református templomból közvetítenek Istentiszteletet, felvételről. Igét hirdet: Dr.
Gyöngyi Istvánné lelkipásztor.
A miskolci görögkatolikus székesegyházban március
2-án, szombaton szenteli pappá Pásztor Gergely diakónust

Orosz Atanáz püspök a 10 órakor kezdődő Szent Liturgián.
Szerdán, március 6-án hamvazószerda, a nagyböjt első
napja, szigorú böjti nap. Ezen a
napon és a következő vasárnap
minden szentmisén hamvazkodás lesz. A nagyböjt idején
minden pénteken délután keresztúti ájtatosságot végeznek
minden templomban a helyben

lasztókörzetemben. Ennek első
elemeként a Tátra utcában készült el egy 4 állású parkoló hatszázezer forintból még a múlt év
végén. Ezenkívül egy 14 állásos
parkoló tervezési és előkészítési munkálatai is készen állnak,
több mint kilencszázezer forint
értékben, a Bertalan utcában tájékoztatott Pakusza Zoltán.
A programot természetesen az
idén és az elkövetkező években
is folytatni szeretném, hogy a
körzetben élők parkolási problémái megoldódjanak és ezáltal
javuljon komfortérzetük - zárta
szvait a képviselő.

Közérdekű közlemény
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy Miskolc Megyei
Jogú Város Településrendezési Eszközeinek – Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának
és Szabályozási Tervének
– felülvizsgálata elindult.
A tervezési terület Miskolc
Megyei Jogú Város teljes
közigazgatási területe. A tulajdonában álló ingatlan hatályos építési szabályainak
megismeréséhez szeretnénk
segítséget nyújtani.
A hetey.tibor@miskolc.hu
e-mail címre küldött, az ingatlan adatait (cím, helyraj-

zi szám) tartalmazó e-mailjére válaszolva megküldjük
az ingatlan beépítési lehetőségeit és korlátozásait felsoroló adatokat, amely alapján eldöntheti, hogy van-e
módosítási kérése, változtatási igénye. A felülvizsgálattal kapcsolatos kéréseiket,
észrevételeiket jelen felhívástól számítva, 2019. március 22-ig írásban Dr. Kriza
Ákos polgármester úr nevére címezve tehetik meg a
Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Főosztály 3525
Miskolc, Városház tér 8. címen, vagy e-mailben a varosepites@miskolc.hu címen.

biztosítani: vagy a zöldterületre hajtanak fel az autósok, vagy
visszatolatnak – részletezte a
képviselő. Mint mondta, ezért
indokolt, hogy a Kőrösi Csoma Sándor, az Éder György, a
Bólyai János, és a Zielinsky Szilárd utcákban megváltoztassák
a forgalmi rendet és a Bajcsy
Zsilinszky irányából egyirányúsítsák azt.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Parkolóhely-fejlesztési program
Parkoló-fejlesztési programról számolt be sajtótájékoztatóján Pakusza Zoltán
miskolci önkormányzati képviselő, a Mi Hazánk
Mozgalom megyei elnöke.

ből biztosítok
– emelte ki.
Katona Ferenc arról is
szólt, hogy a
selyemréti lakóövezet északi
részén a pakoló autók szinte
az egész útszakaszt elfoglalják,
ami rendkívül balesetveszélyes. – A kétirányú forgalmat
szabályosan szinte lehetetlen
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meghirdetett időpontokban. A
minorita templomban szerdánként is lesz keresztút, hétfőnként
pedig a Corda Pia ferences ájtatosságot végzik az esti szentmise előtt. Kartal Ernő atyára, a
minorita rend tartományfőnökére, a templom volt plébánosára emlékeznek születésének
90. évfordulóján jövő vasárnap,
március 10-én 12 órakor a mi-

norita templomban. A megemlékezés után a Versbarátok köre
és a templom Szent Ferenc-kórusa közreműködésével tartanak ünnepi műsort.

Borsodban is erősít
a Munkáspárt
Fülöp Józsefné személyében új megyei elnöke van
a Magyar Munkáspártnak
– jelentette be Thürmer
Gyula országos elnök a napokban, miskolci sajtótájékoztatóján.

Partnerségi egyeztetés
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének
és Építési Szabályzatának
módosítását kezdeményezi a
Keleti Iparterület déli részére
(Kistokaj közigazgatási határ,
Hejő-patak, 304. sz. út, 80.
sz. vasút közötti terület), ami
megtekinthető a városépítészeti főosztályon vagy a város
honlapján. A készülő tervek-

hez 2019. február 25-től 2019.
március 13-ig vélemények
adhatók. A felmerült véleményeket kérjük, hogy a fenti
idő alatt írásban juttassák el
Kriza Ákos polgármesternek
címezve a Miskolc Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Főosztály 3525 Miskolc, Városház
tér 8. sz. posta vagy a partnersegiegyeztetes@miskolc.
hu internet címre.

A Keleti Iparterület déli részén történő építési szabályzat
módosításával kapcsolatosan 2019. március 5-én 15 órai
kezdettel tájékoztató lakossági fórumot tartunk a Polgármesteri Hivatal Miskolc, Hunyadi u. 2. sz. III. emeleti ferdetetős tárgyalójában.

Thürmer Gyula úgy fogalmazott: erős pártot szeretnének létrehozni és egyik fontos
lépése, hogy Borsod megyében is erősítsék a pártszervezetet. Ennek jegyében neveztek ki új megyei elnököt,
Fülöp Józsefné személyében.
Mint elhangzott, készülnek az
Európa parlamenti választásokra, programjuk most is világos. – Elutasítjuk, hogy Magyarországra menekülteket
telepítsenek be. Síkra szállunk
a magyar nemzeti értékek
megőrzése mellett. Szuverén
Magyarországot akarunk, és
készek vagyunk segíteni abban, hogy megvédjük az ország önállóságát – hangsúlyozta Thürmer Gyula.
Elutasítják az Európai
Egyesült Államok vízióját,
olyan Európában akarnak
élni, ahol a dolgozó emberek jól érzik magukat; és
olyan kontinensen, amely

nem csupán a gazdagoké,
hanem a dolgozó embereké is. Thürmer Gyula kiemelte, mindazok támogatását várják, akiknek nem
tetszik a kormány politikája,
de ugyanígy elutasítják a jelenlegi parlamenti ellenzéki
pártok bohóckodásait is.
Kérdésünkre – körvonalazódik-e már a Munkáspárt
EP-listája - Thürmer Gyula azt válaszolta, dolgoznak
ezen, de azt már most elárulhatja, hogy neki nem a
felesége lesz az első helyen.
Ezzel nyilván a DK Ep-listájára utalt, amelyet Gyurcsány Ferenc pártelnök felesége, Dobrev Klára vezet.
– Szeretnénk több fiatalt,
vállalkozó embert, nemzeti
kisebbségi képviselőt megjeleníteni. Egy demonstratív,
elegáns listát szeretnénk a
választásokra – fogalmazott
a pártelnök.
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10 Sport

Miskolci Napló

Play-off

A JEGESMEDVÉK MAGABIZTOSAN
MENNEK BELE A PÁRHARCBA

Pénteken, lapzártánk után
kezdődött a Tippsport Liga
kvalifikációs szakasza, a
DVTK Jegesmedvék ellenfele
a MAC Újbuda volt. A playoff összecsapást beharangozó sajtótájékoztatón azt is
bejelentették, hogy a magyar
válogatott csapatkapitánya,
Vas János két évet hosszabbított a Macikkal.

Egri István, a DVTK Jegesmedvék elnöke örömmel és
büszkén jelentette be, hogy Vas
János a következő két évben is
a miskolciakat erősíti. – Úgy
gondolom, ő minden csapat,
menedzser és edző számára egy
ideális játékos: vezér az öltözőben és a jégen is. Rendkívül jó
játékos, ezt a Tippsport Ligában
is bebizonyította – húzta alá.
Vas János úgy nyilatkozott,
kecsegtető, hogy egy ennyire
rangos ligában játszhat a következő időszakban, de leginkább az szólt a DVTK mel-

lett, hogy egy jól megtervezett
koncepció szerint működik a
klub: minél több magyar játékost igyekeznek foglalkoztatni,
és minőségi játékot mutató külföldiekkel erősítenek. Ráadásul

gyorsan fejlődnek. – Ugyanakkor a családom is nagyon megszerette a várost, a szurkolókat,
a DVTK-családot – fogalmazott a játékos.
Glen Hanlon vezetőedző véleménye szerint egy olyan játékossal sikerült szerződést
hosszabbítani, aki más európai bajnokságban is megállná a
helyét. – Örülök és büszke vagyok, hogy elkötelezte magát a
DVTK-hoz – fűzte hozzá.
A kvalifikációs szakasz mérkőzéseire rátérve Egri István
úgy fogalmazott, a Jegesmedvék képesek legyőzni a MACot, magabiztosan mennek bele a
párharcba. – Ismerjük az ellenfelünket, tesszük a dolgunkat, és

A DVTK stadion a legjobbak között!
A Stadium Database kilencedik alkalommal választja meg az
Év Stadionját. A díjat a 2018-ban átadott, „legizgalmasabb”
stadion kapja majd. A jelöltek közé bekerült két magyar stadion is, a fehérvári MOL Aréna Sóstó és a miskolci DVTK
Stadion, ráadásul mindkettőt beválasztotta a szakmai zsűri a
tíz legjobb közé.
A versenyben összesen 27
stadion érdekelt, a jelölteket
11 ország adja. A világbajnokságot rendező Oroszország
hét, a stadionrekonstrukciós
programot hirdető Törökország hat lehetőséget tud felmutatni. A zsűri által kijelölt
tíz stadion: http://stadiumdb.
com/news/2019/02/stadium_
of_the_year_meet_the_final_10_...
A szakmai zsűrinek három
tagja van, direkt stadiontervezésre szakosodott szakemberek, akiknek az elmúlt években

legalább egy alkotása valósággá is vált. A brit Robert Kennedy és az olasz Gino Zavanel-

la mellett a paraguayi Alfredo
Angulo Quevedo dönt majd.
A végső győztest március 7-én
hirdetik majd ki.
A közönségdíjra március
elejéig lehet szavazni, ott még
27 stadiont lehet pontozni,
az alábbi linken: http://stadiumdb.com/competitions/stadium_of_the_year_2018.

Birkózás
A DVTK-MVSI sportolói
a serdülő korosztályos kötöttfogású birkózó magyar válogatott tagjaként február 23-án
Görögország fővárosában, léptek szőnyegre az Akropolisz
Kupa elnevezésű meghívásos
nemzetközi versenyen. Athénban Botos Dominik megnyerte
a 48 kg-os súlycsoport küzdelmeit, Szinay Csaba pedig a 75
kg-ban szerzett aranyérmet. A
két válogatott birkózó edzéseit
Juhász Sándor, Lakatos Győző,
Repka Attila és Bacsó Alex irányítja.
Jégkorong
Február 22-én rendkívül
színvonalas és izgalmas mérkőzést játszott a DVTK Jegesmedvék a listavezető ellen. A
találkozó elején a besztercebányai csapat kétgólos előnyre
tett szert, amit a második harmadban nagyszerű játékkal
sikerült megfordítani. A záró
játékrészben 4-4-re módosult
az állás, majd a ráadásban egy
emberelőnyös találat döntötte el a plusz pont sorsát a vendégek javára. Az egy szerzett
ponttal megmaradt az esély a
rájátszást érő hatodik pozícióra. (DVTK Jegesmedvék – HC‚
05 Banská Bystrica 4-5 h.u.)
Két nappal később, a Tipsport
Liga 54. fordulójában Glen
Hanlon csapata vereséget szenvedett a HK Dukla Trenčín
otthonában, így eldőlt, hogy a
kvalifikációs szakaszban kell
kiharcolnia a rájátszásba kerülést. (HK Dukla Trenčín –
DVTK Jegesmedvék 3-0) Feb-

ruár 26-án, a Tipsport Liga
alapszakaszának utolsó fordulójában egy pontot szerzett a
DVTK Jegesmedvék a MAC
Újbuda ellen. A két magyar
csapat egymás ellen játszik a
kvalifikációs körben. Az első
mérkőzésre pénteken kerül
sor a Miskolci Jégcsarnokban.
(DVTK Jegesmedvék – MAC
Újbuda 2-3 h.u.)
Vízilabda
Szombaton délután folytatódott az E.ON Vízilabda Férfibajnokság alapszakaszának utolsó fordulója, a
Miskolc a hibátlan mérleggel büszkélkedő OSC-t látta vendégül. Az alapszakasz
záró fordulójának rangadóját
Vad Lajos legénysége végig
vezetve, magabiztosan nyerte
meg, így az újbudai együttes
veretlenül zárt csoportja élén.
Miskolc a harmadik lett a csoportban, és szintén a felsőházban folytatja a küzdelmeket.
(E.ON Férfibajnokság, Alapszakasz, 14. forduló B-csoport:
PannErgy-Miskolc-A-HídOSC-Újbuda 9-12)
Női kosárlabda
Csütörtökön, a Killik László Női Magyar Kupa nyolcas
döntőjének első napján a negyeddöntőket rendezték meg.
Az Aluinvent DVTK a PEACPécs csapatával mérte össze az
erejét, és hatpontos, 81-87-es
győzelmének köszönhetően
pénteken a Sopron Basket ellen folytathatja immár az elődöntőben. (MK: PEAC – Aluinvent DVTK 81-87)

MEGSZAKADT VERETLENSÉGI SOROZAT
Az OTP Bank Liga 22. fordulójában Újpesten játszott a DVTK. Az első félidő elején
rögtön vezetést szerzett a hazai csapat, majd
a második játékrész kezdetén megduplázták
az előnyt. Ezután egyre jobban kitámadott a
DVTK, amit újabb gólokkal használt ki a hazai csapat. Ezzel megszakadt a DVTK nyolc
mérkőzésen át tartó, veretlenségi sorozata.
Obinna Nwobodo már az ötödik percben megszerezte a vezetést az Újpestnek, de a DVTK védelme az első félidőben még megbízhatóan működött. Láthatóan az volt a taktika, hogy nem
erőltetik a támadást a remek formában játszó
hazaiak ellen – szisztematikusan védekeznek,
és várják az alkalmat a kontrákra. Az Újpest
folyamatosan jött előre, de a támadások ekkor
még folyamatosan lepattantak a diósgyőri védelemről. A második félidő elején aztán ismét kapott egy gólt a DVTK, és innentől már minden

mindegy alapon muszáj volt támadni. Ez pedig
nagyon megbosszulta magát, mert amíg a Diósgyőrnek ezen a délutánon semmi nem jött be,
addig az Újpestnek szinte minden. Dzenan Burekovic, Novothny Soma és Zsótér Donát is betalált, a hazaiak végül öt góllal, kiütéssel nyertek, s felléptek a dobogóra. A Diósgyőr viszont a
kilencedik bajnokiján már nem tudott veretlen
maradni. (OTP Bank Liga 22. forduló: Újpest FC
– Diósgyőri VTK 5-0 (1-0))

Rangadó helyett sima győzelem

Miskolci aranyak az ifjúsági judo ob-n
Siklós adott otthont február 23-án Magyarország idei ifjúsági korcsoportos judo bajnokságának
Az MVSC-Miskolci Sportiskola Kikuchi Junna és
Bartha Ákos által felkészített sportolói közül Kriza
Anna és Sáfrány Péter is bajnoki aranyérmet érde-

akkor győzelmeket fogunk aratni – hangsúlyozta. Glen Hanlon rámutatott, az augusztusi
szezonkezdet óta megvívott 57
meccs a play-offra készítette fel a
csapatot. – Nekem az a dolgom,
hogy a legjobbat hozzam ki a játékosaimból. A rájátszás érzelmekkel teli, nekem a kiegyensúlyozottságot kell biztosítanom
– fogalmazott.
Az első mérkőzést pénteken, a
másodikat szombaton rendezik
a Miskolci Jégcsarnokban, a három nyert meccsig tartó párharc
első két felvonását tehát hazai
pályán játszhatják a Jegesmedvék. A kezdési időpont mindkét
találkozón délután 6 óra.
KUJAN ISTVÁN

Hírek, eredmények

melt ki, míg Turánszki Zalánt a döntőben sajnos
leléptették, így ő ezüstöt vehetett át az eredményhirdetésen. A február 24-én, vasárnap, szintén Siklóson megrendezett felnőtt Országos Rangsorversenyen is tatamira léptek a miskolci judokák, akik
közül Kriza Anna, Faragó Petra és Feczkó Csanád
megnyerte súlycsoportjának küzdelmeit, míg az
egy súlycsoporttal feljebb versenyző Sáfrány Péter
és Turánszki Zalán a második helyen zárt.
Eredmények: Ifjúsági Magyar Bajnokság Leányok, 48 kg: 1. Kriza Anna. Fiúk, 81 kg: 1. Sáfrány
Péter. 90 kg: 2. Turánszki Zalán. 63 kg: 5. Pásztor
Eszter. 60 kg: 9. Herczeg Martin.
Felnőtt Országos Rangsor Verseny: 48 kg: 1. Kriza Anna. 78 kg: 1. Faragó Petra (MVSC). 60 kg: 1.
Feczkó Csanád (MVSC), 90 kg: 2. Sáfrány Péter.
100 kg: 2. Turánszki Zalán.

A Magyar Egyetemi-Főiskolai Bajnokság (MEFOB)
aktuális férfi kosárlabda
fordulójában február 25-én,
hazai pályán fogadta a fővárosi TFSE csapatát a Miskolci Egyetem. A
mindkét oldalon
sok játékost nélkülöző összecsapás sima miskolci
sikerrel zárult.
Keleti rangadóra készültek a csapatok, ám az ös�szeállítások során
kiderült, a hos�szabb kerettel bíró

fővárosiaktól 8, az egyébként
is szűkös listával bíró hazaiaktól 4 ember nem tudott pályára lépni. A TF alkalmazkodott jobban a szituációhoz
és makacsul tartotta magát

a húsz percen át görcsösen
erőlködő Miskolchoz képest.
A második félidőre a bajnok
is rendezte sorait, így Takács
vezetésével megnyugtató távolságon fejezte be a találkozót. Dicséret illeti
azonban a fővárosiak játékosait is,
akik éltek a kínálkozó lehetőséggel
és bebizonyították edzőjüknek,
hogy lehet rájuk
számítani a jövőben is. (Miskolci
Egyetem – TFSE
93-69 (20-14, 1418, 33-18, 26-19))
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Boldog születésnapot!
Városunkban már hagyomány, hogy az önkormányzat vezetői – tiszteletük, megbecsülésük jeléül – kerek születésnapjukon felköszöntik Miskolc szépkorú polgárait.
Lóczi Géza Gergely (90)
Az ünnepelt személyesen
nyitott ajtót. Egyedül él lakásában, de lánya elmondása szerint
nemcsak ott közlekedik biztonsággal. – Állandóan jön-megy,
van egy hétvégi háza Nyékládházán, egy tanyája Heves megyében, ez utóbbin szőlészettel
foglalkozik, a leszüretelt gyümölcsből ő maga készít bort és
pálinkát. Mindig tevékenykedik, nem hagyja el magát. Régi
ismerősöknek még fogászati ellátást is vállal a rendelőjében.

– 1929. február 19-én születtem. Egy tanyán laktunk Heves megyében, Boconád községben. Első iskolám tőlünk
öt kilométerre volt. Hét órakor
indultunk többen is, tanyasi
gyerekek, hogy nyolcra odaérjünk. Délután négyig volt tanítás egyetlen tanítónővel, aki
egyik délben meghívott magához baracklekváros palacsintára. Még ma is érzem a számban
az ízét. Később férfitanítónk
lett, a hevesi órás fia. Más világ volt akkor: a tanítónak még
volt tekintélye. Nekem pedig
az iskolában volt kedvem tanulni, olyan jó tanulmányi
eredményt értem el, hogy kaptam érte egy zsebórát - emlékezett vissza az ünnepelt.
Amikor elvégezte az általános iskolát, kerékpárral jöttek
el Miskolcra az édesapjával.
A Fráter gimnáziumba akart
jelentkezni, de azt mondták,
nincs helyük. – Szomorúan
mentünk haza. Aztán láttunk
egy hirdetést, amiben diákokat kerestek a jászapáti gimnáziumba. Volt, aki mezítláb
indult útnak az ismerőseim
közül, mert nem volt cipője –
mesélt gyermekkori élményeiről Géza bácsi.

Mint mondta, a háború
idején nem lehetett iskolába
járni, de később visszahívták
őket. Ekkor huszonnégyen
kollégisták lettek. – Hatkor
kelés, fél hétig torna, hétkor mentünk az ebédlőbe,
ahol kávét, teát, tejet ittunk,
friss süteményeket, előre elkészített szendvicseket ettünk reggelire. Evés előtt és
után természetesen imád-

koztunk, mert katolikus
iskolába jártunk… idézte
emlékeit Lóczi Géza Gergely,
aki egyetemre Debrecenbe járt, ahol általános orvosi és fogorvosi diplomát
szerzett. Itt ismerte meg
feleségét, aki magyar-történelem szakos tanárnak
tanult.1955-ben kötöttek
házasságot, amelyből három gyermekük született.
2012-ben lett özvegy, s ma
már öt unokával büszkélkedhet az ünnepelt, aki

1957-től magánrendelőt
tartott fenn Miskolcon.
Pók Józsefné (90)
1929-ben született Miskolcon. Felsőzsolcán élte le
élete nagy részét, pár éve döntött úgy, hogy visszaköltözik
Miskolcra, mert egy bizonyos
kor felett már egyszerűbb az
élet egy kisebb lakásban. Szabadiejében keresztrejtvényt
fejt, szeret televíziót nézni
és gyakran látja vendégül a
szomszédokat egy beszélgetésre az avasi lakásban. – '52ben mentem férjhez, Felsőzsolcán ismerkedtünk meg a
páromal, az ismeretségből pedig hamarosan házasság lett.
Két fiam született, akiknek
már rég unokái vannak, népes
a család. Már a dédunokák is
egyetemre járnak, büszke vagyok rájuk - mondta el az ünnepelt.
Pók Józsefné alapvetően jó
egészségnek örvend, csak a
lábaira panaszkodik, mint
mondja "elhasználódtak" már
az évek alatt. A vendéglátásban dolgozott, kezdetben
cukrászdavezető volt Zsolcán,
később egy italüzletet béreltek és üzemeltettek férjével, itt

is volt munka bőven. – Rengeteget pakoltam, akkoriban
még üvegből voltak az üdítős palackok. Fárasztó és nehéz munka volt – emlékezett
vissza.
Pók Józsefné ma is élénken emlékszik minden családi eseményükre, az esküvőjére, a gyermekei születésére, az
iskolai évzárókra, diplomaosztókra. Mint mondta, hi-
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TAVASZVÁRÁS A HAGYOMÁNYOK JEGYÉBEN

Farsangi kavalkád az Aranykor
és a Szent Hedvig idősotthonokban
Tavaszváró farsangi műsorokkal idézték meg a hagyományokat az ellátottak és a gondozóik a héten az Aranykor
idősotthonban és a diósgyőri Szent Hedvig Otthonban.
Az Aranykor Idősek Otthonában, a keddi zenés-táncos
jelenetekhez a Fügedi Márta
Népművészeti Egyesület biztosította a díszleteket, népi bútorokat. Az otthonban minden
évben megemlékeznek a farsangról. A műsorban a Kaffka
Margit Általános Iskola alsósai
is felléptek, akik nem csupán
táncoltak, hanem meg is táncoltatták a jelenlévőket.
Farsangi mulatsággal búcsúztatták a telet a diósgyőri
Szent Hedvig Otthonban is.
Az intézmény lakói jelmezt öltöttek, énekes-zenés műsorral
és kocsonyával készültek a tél
utolsó napjára.
A műsort a gondozók segítségével állították össze, mintegy hetvenen vettek részt a
mulatságon, melyen megelevenedtek a farsangi ünnepkör
elemei. A jelmezes felvonulás
után Gazdusné Pankucsi Katalin, a terület önkormányzati

képviselője üdvözölte a megjelenteket. Mint mondta, az otthon lakói nagyon élvezték már
a készülődést is, borzasztó lelkesek, élvezik a műsort és ez a
lényeg. A gondozók pedig igazán tiszteletre méltó munkát
végeznek – hangsúlyozta.

A mulatsághoz a Szimfónia
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói szolgáltatták a zenét, Virág Csaba vezetésével. Az is-

kola szimfonikus zenét oktat,
tanulói főként hátrányos helyzetű fiatalok. Az intézmény
résztvevője a Szimfónia prog-

hetetlenül hálás, amiért ennyi
szeretet veszi körül, a fiaitól
a dédunokákig mindenkivel
harmonikus a kapcsolata a
családban.
A gyermekei, unokái és déd
unokái gyakran látogatják, sokszor elviszik magukhoz, hogy
együtt töltsék az ünnepeket
vagy csak egyszerűen a hétvégéken is ott legyen velük a dédnagymama. – Nem volt ez másként korábban sem, rengeteget
vigyáztam unokákra, dédunokákra. Volt, hogy el sem tudtak nélkülem elaludni éjjelente
- mondta el mosolyogva.

Élete során tizenkilencszer
költözött Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc vonzáskörzetében, a munkái miatt. Sofőrként, megbecsült munkaerő
volt, gyakran előfordult, hogy
átkérték az előző munkahelyéről. A vezetés mellett a zenélés volt másik szenvedélye.
Játszott hegedűn, klarinéton,
brácsán, bőgőn és szaxofonon is. Soha nem tanult zenét,
autodidakta módon képezte
magát a hangszereken. Ma is
számos hangszer tulajdonosa,
aktív éveiben lakodalmakban,
ünnepélyeken
szolgáltatott
zenét. Elmondása szerint ez
sem csupán szórakozás, nem
egyszerű feladat egy több száz
fős társaság kedvére tenni,
szórakoztatni őket.

házán élt, felesége, Ilona révén
került Miskolcra 60 évvel ezelőtt.
Érettségi után Csepelen
dolgozott, a vasolvasztóban.
Mint mondja, embert próbáló munka volt az, fizikailag
igen megterhelő, sokan hamar
fel is adták, de ő közel 16 évig
dolgozott itt. – A kettes villamossal jártam dolgozni, minden egyes nap megcsodáltam
a főváros szépségeit, nem lehet betelni vele – emlékszik
vissza.
– A barátokkal, kollégákkal
mindig könyvvel ajándékoztuk meg egymást – mondta. Az olvasás szeretete ma
is megvan benne, de mint
mondja, sajnos a látása már
nem a régi, túl aprók neki a
betűk. A könyvek szeretete okán a következő munkahelye Szegeden egy könyvesboltban volt. A későbbi
felesége ebben a városban
járt egyetemre. A sors fintora, hogy megismerkedésük
mégsem Szegedhez kötődik:
az akkor egyetemista lány az
’56-os események közepette Miskolcra tartott hazafelé
vonattal, ám csupán Kiskunfélegyházáig jutott, ahol egy
évfolyamtársa lakott. Itt kapott pár napra szállást három
másik lánnyal. – Gyermekkori barátom szólt, hogy a húga
4 ismerős lányt szállásolt el

Kvák Mihály (90)
Nyíregyházáról költözött
nyugdíjas éveiben Miskolcra az Avas szívébe, s nagyon

megszerette a várost. Mint
mondja, Ófehértón született,
ott is végezte iskoláit. Sofőrként helyezkedett el, lételeme
volt a vezetés. Imádta az autókat, a mai napig rajong értük
– nem csupán vezetni, de szerelni is szerette őket. – Mindig csodálattal töltöttek el az
autók, valamikor a szekéren
is arról álmodoztam, egyszer
a volán mögé ülhetek. Nem
csak vezetni akartam, azt is
meg szerettem volna érteni,
hogyan működnek. Ha azt
kérdezik mi a hosszú élet titka – nos nekem ez a kocsi volt
és a muzsika - nyilatkozta mosolyogva.

1951-ben nősült, három lánya született. Egyik húga szintén Miskolcon él, nekik köszönhetően szerette meg a
várost. Szabadidejében szeret
sétálgatni az Avason és régóta szenvedélyesen gyűjti az
órákat. – Igazi férfi szokás, tudom. Volt, hogy 120 kar- és
zsebórám volt – meséli büszkén. Mint monda, élete nem
volt csupa boldogság, de mindig a szépet igyekezett meglátni benne.
Lukács Dénes József (90)
1929. február 12-én született, az alföldi tanyavilágban.
Fiatalkorában Kiskunfélegy-

ramnak, amely a hátrányos
helyzetű, az iskolában problémákkal küzdő gyermekek társadalmi beilleszkedését segíti,
közösségépítéssel, tartalmas
szabadidő-eltöltési lehetőségekkel, a zene fejlesztő erejével.
A Szent Hedvig Otthon Az
Őszi Napsugár tagintézménye, nem egészen fél éve működik, megnyitása után nagyon hamar megtelt élettel.
Befogadó-kapacitása 75 fő,
jelenleg majdnem telt házzal
működik.
náluk. Kért, hogy menjek át,
mert nem tud mit kezdeni a
hatalmasra duzzadt nőtársasággal a lakásban – meséli Dénes bácsi. Megismerkedésük után Szegeden tovább
randevúztak, amiből hosszú,
boldog házasság kerekedett.
Miután Miskolcon letelepedtek feleségével, a Bajcsi-Zsilinszky úton lévő könyvesbolt vezetője volt. A város
életében mindig aktívan részt
vett, a Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezetében is tevékenykedett. Elmondása szerint hamar igazi otthona lett
a város. – Abban a házban
élünk, amit a nejem nagyszülei és szülei építettek fel, most
3 lakásos társasház – mondja. Hozzáteszi: más világ volt
akkor, de nem csak a világ
rendje volt más, arra örömmel
emlékszik, hogy a fiatalok is
másként viselkedtek. – A gimnáziumban nekünk még tanították, hogyan kell viselkedni
a hölgyekkel, hogyan szabad
átkarolni a derekukat vagy
miként illik viselkedni velük.
Több mint 50 éve vagyunk
házasok, szeretetben és békességben élünk. Van egy lányunk és egy unokánk. Nyugodt és boldog életem volt, de
nem volt eseménytelen, történtek rossz dolgok is velem,
de én a jó emlékeket idézem
fel szívesen – hangsúlyozza.
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Fejezetek a miskolci vendéglátás történetéből (3. rész)

A LILLAFÜREDI TURIZMUS MEGTEREMTÉSE
Mikor Pesty Frigyes gyűjtőmunkájának eredményeként elkészült Borsod vármegye leírása 1864-ben, Fodor Vilmos
jegyző ekképpen mutatta be Hámort: „A Községnek neve
Alsó és Felső Hámor – hajdan csak ugyan Alsó Felső Hámor
neve vala, de mintamellett Borsodi Svaicznak is elneveztett.
[…] Stajer és Morva országból kivándorló népből népesített
Alsó és Felső Hámori Község népe. Fazola Henrik Eger városi polgár, alakított ezen völgyben egy vasgyárt, miután egy
vasgyárhoz pörölyök az az: Hámorok szükségeltetnek úgy
csak innen származhat ezen község elnevezése.”
A leírásból is kitűnik, hogy
ekkor még a hámori településeket (Alsó- és Felsőhámort,
valamint Ó- és Újmassát) a
Bükk hegység vasgyártásának
egyik központjaként mutatják be, ahol szűk egy évszázada a Fazola-család által életre
hívott ipar dominanciája érvényesül. Az ipari örökségről
mesél a települések nevének
eredete is: ahogy Fassole/Fas-

séggel Tajnak (a német Teich
szót magyarosítva), vagy Diósgyőri tónak neveztek. Így
joggal kijelenthető, hogy a Fazolák több generáción átívelő
tevékenysége komoly ipartörténeti kuriózumot teremtett a
Miskolc nyugati kapuját jelentő Hámorban, ennek emlékei
pedig ma is megtekinthetőek
a felsőhámori Kohászati Múzeumban.

sola Henrik, úgy a hámor szó
is német területről érkezett
hozzánk, ugyanis az a „Hammer” (jelentése: kalapács) szóból ered, míg a Fazolák által
építtetett kohókat massának
nevezték, ami – német közvetítéssel – a latin massa feri
szóösszetételből ered, és az
olvasztóból kinyert anyagot,
a vasmasszát takarja. A vasgyártás vízigényének kiszolgálására duzzasztották fel a Garadna-patakot, így létrehozva
a festői szépségű Hámori-tavat, amit a 19. század derekán
még csak nemes egyszerű-

A hámori ipar ugyanis
1868-ban „leköltözött” a ma
is Vasgyárként ismert, Miskolc és Diósgyőr közötti területre, így a környék funkcióját
és identitását vesztette, holott
akármerre néztek, a megoldást láthatták a környező hegyekben, az ipari céllal létesített tóban és mindazokban a
természeti kincsekben, ami a
hámori völgyet körülvette, így
nem is kellett sokat várni arra,
hogy felismerjék azt a turisztikai potenciált, ami a környékben rejlik. Ehhez persze kellett
az is, hogy a miskolciak szá-

mos utazót, költőt, politikust
csábítsanak a területre, akik
hírét vitték a szépséges tájnak.
Ahogy Petőfi Sándor is tette
ezt korábban: „Fölséges, ha az
angyalokat kiűznék az égből,
ide jönnének lakni.”
A 19. század utolsó éveiben
kezdődött meg a nyaralóövezet felfedezése, ekkor már
olvashatunk különböző útleírásokat a területről. „A tó
szépségeit pár szóval leírni lehetetlen. Északkeleti oldalán
szekérút halad, délnyugati oldalán ösvényszerű gyalogút
vezet. Ennek vége felé a hegyről a kősziklának egy üregétől forrás ömlik alá zuhatagot
képezve. Vize rövid pályafutás
után a meredek lápában a Tajba ömlik. […] A tó gátjától Alsóhámor község házai között
haladva negyed óra alatt Lillafüredre érünk. Figyelmünket legelsőbben egy előreugró
sziklafalon emelkedő picziny
kápolna köti le. Ez előtt pár
lépéssel lép ki a Bethlen út az
erdőből. A kápolnán túl már
nyaralók emelkednek s mutatják, hogy megérkeztünk a
telepre.” – olvasható ifj. Truskovszky Gyula Bükkvidéki
kalauzában, ahol néhány elnevezés esetleg magyarázatra
szorulhat. Az említett Bethlen út egy turista útvonalat jelölt, mely gróf Bethlen András földművelési miniszterről,
Lillafüred
tulajdonképpeni
létrehozójáról kapta a nevét.
A leírásban említett villatelep ugyanis az ő kezdeményezésére kezdett el kiépülni. A
gróf jól ismerte a környéket
rokonai, a Vay-család révén,
akikhez rendszeresen járt vadászni. Így esett a választás
Hámorra is, vagyis az üdülőövezet kialakításával létrejött
Lillafüred. Bár a Bükkvidéki
Turista Egyesület hálaként a
Bethlen-Füred elnevezést javasolta, azt a miniszter elhárította, így végül az a megyei

főispán, Vay Béla lányáról, Vay
Erzsébetről (az Erzsébetet akkor Lillaként becézték) kapta
mai nevét. Érdekesség, hogy a
település névadója sosem járt
a róla elnevezett területen.
Az üdülőtelepen 1898-ig
csupán 11 nyaraló és villa, valamint egy szálló épült fel, ez
azonban még nem a ma is jól
ismert Palotaszálló volt, hanem
a Lilla Szálló (amit az aktuális
üzemeltetők neveztek Kis, illetve Nagy szállónak vagy Hámori vendéglőnek is), ami a
mai DVTK Kalandpark helyén
épült fel 1891-ben. Ez volt az
első olyan épület a környéken,
ami nagyobb vendégsereg elszállásolására volt alkalmas.

„Van kétemeletes vendéglője,
vendégszobával. A szobák árai
mérsékeltek. A vendéglő konyhája jó és az étkezés mindamellett nem drága.” – jellemezték a
szálló szolgáltatásait a már említett 1898-as leírásban. A svájci stílusban épült szállóról csak
külső fotók maradtak ránk, néhány adattal, így belső elrendezéséről csak annyit tudunk,
hogy 32 vendégszobával, valamint egy tágas bálteremmel
rendelkezett. Az épület mindig
is az állami erdőigazgatóság tulajdonában állt, ők adták bérbe,
így volt olyan időszak, amikor
három testvér és egy patikus
működtette az egész létesítményt.

Gyönyörű parkjával, teniszpályáival a Palotaszálló
megnyitásáig (1930) a környék kiemelkedő szálláshelye
volt, majd azt követően másfél évtizedig a Palotával szoros együttműködésben állt az
egyre nagyobb számban Lillafüredre látogatók rendelkezésére.
Azonban Lillafüredet is elérte a második világháború
utáni „felszabadítás”. Amíg a
Palotaszállót szovjet hadikórházként használták az oroszok,
addig a Lilla Szállót a Fehérkő
felől érkező román katonák
vették birtokukba 1944-ben,
akik egy szalonnasütés(!) alkalmával sikeresen felgyújtották a 60%-ban fából készült
épületet, így ma már csak képeslapokon, fotókon csodálhatjuk Lillafüred első nagyobb
szállóját, ami nagyban hozzájárult a környék idegenforgalmának fellendüléséhez.
Amennyiben valaki rendelkezik a szálló belsőjéről fotókkal és azt szívesen megosztaná
e sorok írójával, kérem, jelezze
a szerkesztőség elérhetőségeinek valamelyikén.
NAGY ATTILA
TÖRTÉNÉSZ

Idén a kassai művészeti iskolákat is bevonják

Alkotúra 2019: országhatárokon átívelő művészet
Június elején ötödik alkalommal rendezik meg az Alkotúrát, a megye középszintű művészeti iskoláinak
grafikai bemutatóját. Idén
először kassai művészeti intézmények részvételével.
Az Alkotúra a megye és Miskolc város alkotói utánpótlását,
éves eredményeit, a diákok és
művésztanáraik alkotói és nevelési szemléletét bemutató kiállítás, az alkalmazott grafika
és a képgrafika piacképessé tehető eredményeinek mustrája.
Milyen céllal jött létre az
Alkotúra?
–Amikor általános iskolásként felvételiztem csak három helyen volt az országban
művészeti iskola és édesapám
nem írta alá a kollégiumi hozzájárulásomat – idézte fel művészeti tanulmányai kezdetét
Béres Gyula grafikus, az Alkotúra főszervezője. Mint mond-

ta, éppen ekkor tudta meg,
hogy a Zrínyi Ilona Gimnázium rajz tagozatot indít és ez
volt az ő „mázlija”. – Kell, hogy
a fiataloknak megfelelő lehetőségek álljanak rendelkezésükre, nehogy úgy járjanak, mint
én, aki kis híján lecsúsztam erről a képzésről – hangsúlyozta.
Béres Gyulától azt is megtudtuk, hogy Miskolc már
az 1910-es évektől kezdve a
grafika fővárosa volt. Renge-

teg mester tanított itt és nagyon sok világhírű művész
került ki innen. – Úgy látom,
most is megvan az a vizuális
látásmód, ami ki akar törni a
tehetséges fiatalokból – húzta
alá a grafikus.
Idén már nem csak a megye alkotásai közt „túrázhatunk”
–Tavaly már láttuk, hogy
valamit változtatni kellene a

kiállításon, jobban ki kellene
nyitni az Alkotúrát. Miután
Borsod megye és Kassai kerület jó kapcsolatot ápol egymással, úgy döntöttünk megnézzük, mennyire nyitottak az
ötletünkre a kassai művészeti iskolák – nyilatkozta Török
Dezső, a megyei közgyűlés elnöke.
Kassa – Miskolchoz hasonlóan – szintén grafikai főváros volt, sőt van három tisztán
művészeti iskola is a városban,
amelyek közül kettő magyar.
Papp Ferenc, a miskolci városháza kulturális főtanácsosa
úgy fogalmazott, számára kiemelten fontos a Miskolc-Kassa „vonal” művészeti együttműködése. Béres Gyula, Török
Dezső és Papp Ferenc ellátogattak a kassai művészeti iskolákba, hogy megismertessék az
igazgatókkal az Alkotúra országhatáron átívelő ötletét.
–Amikor megjártuk Kassát, és beszéltünk az igazga-

tókkal, azon gondolkodtunk,
mennyire jó lenne az itteni
kiállítást Kassán is bemutatni
– tette hozzá Török Dezső, kiemelve, hogy keresik ehhez a
megfelelő helyet.
– Öt évvel ezelőtt, amikor
Gyula megkeresett a kiállítás
ötletével, több elképzelés is
felmerült, végül a megyeháza aulája adott otthont az első
Alkotúra kiállításnak. Azóta
Miskolc önkormányzata befogadta a tárlatot, a városháza
aulájában rendezzük be a ki-

állítást – mondta még el a megyei közgyűlés elnöke.
A beadott művek előzsűrizésen vesznek részt, az érdemes munkákat egyedi oklevéllel és emlékplakettel
díjazzák. Minden iskola öt
négyzetméternyi kiállító-felületet kap, az általa legjobbnak
ítélt művek számára.
2019 júniusában tehát ötödik alkalommal nyílik meg a
megye és – idén először – Kassa középszintű művészeti iskoláinak grafikai bemutatója.
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TARTSON VELÜNK, DIÓSGYŐRBEN IS
ELINDULT A GYERE® PROGRAM!
Dunaharaszti és Szerencs
után az országban harmadik
helyszínként Diósgyőrben
indította el a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) a gyermekkori elhízás megelőzését célul
kitűző programját.
A GYERE® Program széles
társadalmi összefogással valósul meg, hiszen a szakmai vezetést és koordinációt végző
MDOSZ mellett
partner a Miskolc
Megyei Jogú Város
Önkormányzata, a
Miskolci Egészségfejlesztési Intézet,
az oktatási-és nevelési intézmények,
országos szinten
pedig az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága,
a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet.
A három évig tartó GYERE®
Programban óvodai és iskolai
keretek között több száz foglalkozáson vesz részt 3000 diósgyőri gyermek, melyeken a
koruknak megfelelően kapnak
ismereteket az egészséges táplálkozás alapjairól. Négy diósgyőri
óvodában, öt általános iskolában
és három középiskolában zajlanak a foglalkozások, amelyeken
a projekt keretében eddig a zöldség-gyümölcsfogyasztás fontos-

ságáról és a gabonafélékről hallhattak bővebben a gyerekek.
Minden témakörhöz készülnek írásos oktató anyagok nemcsak a gyermekeknek, hanem a szülőknek és
pedagógusoknak is. A szülők
gyermeküket érintő ingyenes táplálkozási tanácsadást
is igénybe vehetnek a program ideje alatt (www.mdosz.
hu/gyere-program-diosgyor).
A projekt Facebook oldalán
hetente több poszt
is népszerűsíti a
kiegyensúlyozott
táplálkozást, hasznos tudnivalókkal,
praktikákkal, receptekkel, valamint
beszámolunk
a
program aktualitásairól is (www.facebook.com/
gyerediosgyor). Emellett számos egyéb rendezvény színesíti a programot, mint pl. a tanév
végi GYERE Nap.
A szakmai szervezet a projekt indulásakor tápláltsági állapotfelmérést végzett a helyi
védőnők közreműködésével
a 6 és 12 éves gyermekek körében, melyet a három év elteltével megismételnek. A két
mérés adatainak összehasonlítása a program hatékonyságáról is pontos képet ad majd.
Az első mérés alapján kirajzolódó helyzetkép teljes mértékben alátámasztotta a program
létjogosultságát, hiszen tíz di-

ósgyőri gyerekből csak hat sorolható a normál tápláltsági
kategóriába. A gyerekek közel
harmada több-kevesebb súlyfelesleggel rendelkezik. Szerencsére zömmel enyhén túlsúlyosak, arányuk kétszerese
az elhízottakénak. A vizsgált
korcsoportba tartozók tizede
alultápláltnak bizonyult, ami
ugyancsak kedvezőtlen tápláltsági állapotnak tekinthető,
de ennek hátterében a szociális körülményeken
túl számos egyéb
tényező is szerepet
játszik.
„A korábbi eredmények azt mutatták, hogy a GYERE
Program már hároméves periódus
után is mérhetően
pozitív változást hozott azon a
két településen, ahol megvalósítottuk. Remélem, ezt tudjuk
majd elmondani Diósgyőrben
is. Nem beszélve a hosszú távú
hatásról, hiszen ezek a gyerekek egyszer felnőnek és nem
mindegy, hogy milyen táplálkozási szokásokat alakítanak
ki az önálló életükben, vagy a
családjukban” – értékelte a kiinduló helyzetet Kubányi Jolán
az MDOSZ elnöke.
Okosan kellene megpakolni a tányért!
A helyes és kiegyensúlyozott táplálkozásban nincsenek

Hirdetés

tiltott élelmiszerek vagy ételek, csak a mennyiségre kell
odafigyelni! Nincs egyetlen
„bűnbak”! Hibás és veszélyes
egyetlen tényezőre leszűkíteni
a túlzott súlygyarapodás vagy
éppen az alultápláltság okait,
hiszen a táplálkozás egy rendkívül összetett folyamat. Ez
vezet egyébként a szélsőséges
„csodadiétákhoz” is, amelyek
számos veszéllyel járnak.
A helyes arányokról mindenki
számára
hasznos és közérthető
útmutatást
ad az MDOSZ legújabb magyar táplálkozási ajánlása,
amely az OKOSTÁNYÉR®
elnevezést viseli. Az
egészséges, felnőtt
lakosságnak szánt útmutató a
legfrissebb tudományos eredményeket figyelembe véve határozza meg, hogy naponta
milyen élelmiszertípusoknak,
milyen arányban kellene a tányérunkra kerülnie. Az ajánlásnak elkészült a 6-17 éves
gyermekekre kidolgozott változata is, számukra energiakalkulátor és adagolási útmutató is segíti a megfelelő
adagok kimérését. Mindkét
ajánlás és a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő anyagok, receptek, mintaétrendek elérhetőek a www.okostanyer.hu
honlapon.
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Fizetési meghagyásos
eljárás
Miskolci levélírónk kérdezte, hogy mit tehet, ha
albérlői, tetemes adósságot
maguk után hagyva, elköltöztek a lakásból, mégpedig úgy, hogy több havi
bérleti díjjal és rezsi költséggel is tartoznak.
A pénzkövetelések behajtásának gyors és hatékony eszköze a fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése. A fizetési
meghagyásos eljárás közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárás.
Ha valakinek tartoznak, akár
viszonylag rövid időn belül
pénzéhez juthat ezzel az eljárással, melynek szabályait a 2009.
évi L. törvény tartalmazza.
Ha a pénzbeli követelés ös�szege a hárommillió forintot
nem haladja meg, akkor a követelés nem per indításával, hanem fizetési meghagyásos eljárás keretében érvényesíthető.
Nincs helye azonban az eljárásnak, ha a kötelezettnek nincs ismert belföldi idézési címe.
A fizetési meghagyásos eljárásban a közjegyző az ország
egész területére illetékes. Ez azt
jelenti, hogy bármelyik közjegyzőhöz benyújthatjuk a fizetési meghagyás kibocsátása
iránti papíralapú kérelmet. A
jogi képviselővel rendelkező fél,
és a jogi személy, beadványát

kizárólag
elektronikus úton
terjesztheti
elő. Az eljárás
díjköteles,
amit a kérelem benyújtásakor kell megfizetni. Mértéke a pénzkövetelés
eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított
összegének 3 százalékaa, minimum 5 ezer forint.
Amennyiben a kötelezett a
jogosult követelését elismeri,
vagy arra nem nyilatkozik, a
fizetési meghagyás a kézhezvételt követő tizenöt nap eltelte után jogerőssé válik. Ha
a jogerő ellenére a kötelezett
nem fizet, a jogosult végrehajtást kezdeményezhet a fizetési meghagyásban megjelölt összeg tekintetében.
Ha a kötelezett a jogosult
követelését nem ismeri el, azaz
kellő időben ellentmondással
él, az eljárás perré alakul. Ekkor az eljárás kikerül a közjegyző hatásköréből, s mint
peres eljárás, a bíróságon folyik tovább. Az ellentmondást
az eljáró közjegyzőhöz kell
írásban benyújtani, a fizetési
meghagyás kézhezvételét követő tizenöt napon belül.
DR. STRASSBURGER GYULA
ÜGYVÉD

Egyre népszerűbbek az önkéntes tevékenységek

„Ez többről szól, mint
másoknak nyújtott segítség”
„Az önkéntesség fejlesztése Borsod megyében” című
projek keretében tartottak
szerdán önkéntes napot Miskolcon, a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének
Sarolta utcai központjában.

MÁRCIUSBAN INDUL A HÁZHOZ
MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
A BMH Nonprofit Kft. 2019. március 4-től indítja a házhoz menő zöldhulladék gyűjtést.
A zöldhulladékot a BMH Nonprofit
Kft. logójával ellátott ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK feliratú INGYENESEN BIZTOSÍTOTT zsákokban szállítjuk el, illetve azokon a településeken,
ahol korábban volt erre a célra rendszeresített gyűjtőedény, úgy természetesen a továbbiakban ezen edények
is rendelkezésre állnak a zöldhulladék
gyűjtés céljára.
Az első gyűjtéshez szükséges zsákokat a megszokott módon a postaládákba helyezik el a BMH Nonprofit
Kft. munkatársai. További zsákok szintén ingyenes kérhetők a gyűjtést végző
gépjármű személyzetétől, valamint a
BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatain.
A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe
helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb. A közterületet nem
szennyező módon a nagyobb méretű

faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1
méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.
A BMH Nonprofit Kft. munkatársai a
nem kötegelt ágakat nem szállítják el!
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és gyűjtőedényekbe kizárólag
zöldhulladék kerüljön! Amennyiben
munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban és edényekben háztartási vagy
egyéb nem odavaló anyagot találnak,
akkor azokat nem szállítják el.
Tájékoztatjuk önöket, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, a zöldhulladék
elszállítása kéthetente történik. Kérjük, a megtelt zsákokat és edényeket
a gyűjtési időpontoknak megfelelően
reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan
elé.
A zöldhulladék elszállításának
időpontjairól a www.bmhnonprofit.
hu oldalon a saját településüket kiválasztva a 2019. évi hulladéknaptárból tájékozódhatnak.
BMH Nonprofit Kft.

A rendezvény vendége Illés
Boglárka ifjúságpolitikáért és
esélyteremtésért felelős helyettes
államtitkár volt. Mint elmondta,
az önkéntesség többről szól, mint
a másoknak nyújtott segítség.
– Olyan kompetenciákat lehet
ezen keresztül elsajátítani, olyan
képességekre lehet szert tenni, amire nem biztos, hogy más
módon lehetőség van. Fontos
kiemelni, hogy bizonyos szervezeteknél már tradíciója van az
önkéntességnek – mutatott rá.
Mint elhangzott, 2012 óta van
egy önkéntes stratégia, létrejött a
Nemzeti Önkéntes Tanács és elindult az iskolai közösségi szolgálat. – Ötévente végzünk egy
nagy kutatást az önkéntességről. Mostanra elmondható, hogy
már nincs hiány önkénteseknek
helyet adó programokból, de
azt is látjuk, hogy egyre többen
önkénteskednek rendszeresen,
akár hetente is. A cél, hogy minél többen érezzenek indíttatást
erre – hangoztatta a helyettes
államtitkár, hozzátéve: a teljes
magyar felnőtt társadalom több
mint fele végzett már valamilyen
önkéntes tevékenységet.
Grubert Roland, a Vöröskereszt megyei igazgatója arról

szólt, hogy nem a mostani az
első ilyen önkéntes nap a szervezetüknél. A projekt a vége
felé közeledik, a központot is
ennek keretében alakították ki
a Sarolta utcában.
Önkéntes munkáért cserébe mintegy félszáz fiatalt segít nyelvvizsgához vagy jogosítványhoz 2017-19. között a
Magyar Vöröskereszt megyei
szervezete. Közülük 44-en aktívan részt vesznek a programjaikon; van, aki már befejezte
a hathónapos turnust, más tovább maradt a szervezetnél.
– Vannak még szabad helyeink, úgyhogy tudunk még fogadni önkénteseket. A következő 2 évben pedig további szabad
kapacitásokat kínál a projekt –
hangoztatta a megyei igazgató.
– Büszkék vagyunk arra, hogy
amit az önkénteseink megtanulnak nálunk, utána azt táborokban, bemutatókon stb. át is tudják adni – tette hozzá.
Olyan, 18-22 közötti fiataloknak támogatják a jövőjét,

akik vállalják, hogy minimum
fél, maximum 1 évig önkéntesként és/vagy társadalmi szolgálaton keresztüli tanulásban
vesznek részt a segélyszervezet irányítása alatt. Elsősorban azokat a fiatalokat szólítják meg a programmal, akik
pályaorientációs nehézséggel
küzdenek, megadva az esélyét
annak, hogy elkötelezetté váljanak az egészségügyi vagy a
szociális terület irányába. A
Magyar Vöröskeresztnél végzett önkéntes tevékenység az
első munkatapasztalatok megszerzését is jelentheti a fiatalok
számára. Segíti, megalapozza a
tudatos pályaválasztásukat.
A kétéves projekt 100 százalékos állami és Európai uniós
támogatással, közel 37 millió
forintból valósul meg. A projektpartnerek: az Új Nemzedék Központ, a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház,
valamint a Miskolci Szakképzési Centrum Ferenczi Sándor
Egészségügyi Szakgimnázium.

14 Hirdetés

Miskolci Napló
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

Apróhirdetés
50-80 m2 barkácsműhelynek megfelelő épületet és ennek fenntartásához társat
keresek Miskolcon. Tel.: 70/5270-646.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók
(műanyag, fa, alumínium), garázskapuk
cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű
árnyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402292, 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.

Bulgárföldi

Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes:
2019. 03. 02-től 2019. 03. 08-ig.

Apróhirdetés
Sürgősen sofőrt keresek mozgássérült személy szállítására, változó munkaidőben. Gépkocsit
biztosítok. Elérhetőség: 06-70/4342715.
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz
kartonozás, lambériázás, filagóriák, előtetők, kerítések, kerti házak

és egyéb famunkák készítése; Ve
lux ablakok beépítése, cseréje; íves
fedések és hajlatok készítése; tetők szellőztetése. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgozni
tudó ácsot és korábban ács mellett dolgozó segédmunkást keresek Miskolc és környékére, nem
csak tetőn végzendő munkákra.
Tel.: 06-20/460-6775.

Az Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány
által megvalósítás alatt álló FOF 2018/130 pályázati program
Az alapítvány az alábbi programokat tarja:
2018. április 1-jétől 2019. június 30-ig tartó időszakban
1. Munkaerő-piaci szolgáltatás, tanácsadás. Fogyatékos és megváltozott
munkaképességű munkavállalók, családtagjaik, hozzátartozóik részére.
2. Önismereti tréninget
3. Érzékenyítő Program
4. Mozgásfejlesztés
5. Bábterápia
6. Zeneterápia
7. Integrált sportnap
8. Az alábbi Képzési programot kívánja megvalósítani:
„Támogatott döntéshozatal” képzési programja címmel,
22 fő Miskolcon dolgozó szociális szakember részvételével
A pályázati program helyszíne az alapítvány székhelye:
Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány
3526 Miskolc, Váltó u. 45. sz.
A program támogatója:
az Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából
a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

Vademecum fogkrém, 75 ml, 3986 Ft/l
299 Ft
Colgate classic, deep clean fogkefe
199 Ft
Fa dezodor, női, férfi
széles választékban, 150 ml, 3459 Ft/l
519 Ft
Gillette blue II. borotva, 2 db
319 Ft
Baba tusfürdő női, férfi, 400 ml, 1373 Ft/l
549 Ft
Lifebuoy antibakteriális szappan,
90 gr, 2435 Ft/kg
219 Ft
Clin pump ablaktisztító, 500 ml, 938 Ft/l
469 Ft
Clin ablaktisztító utántöltő, 500 ml, 718 Ft/l
359 Ft
Tomi mosópor, 4,2 kg, 595 Ft/kg
2499 Ft
Tide mosópor 1,5 kg (színes ruhához), 666 Ft/kg 999 Ft
Pur mosogató, 900 ml, 554 Ft/l
499 Ft
Ultra Daisy mosogatószer, új, 500 ml, 578 Ft/l 289 Ft
Divat, utazótáskák, bevásárló szatyrok,
neszesszerek, gurulós bevásárlókocsik,
széles választékban érkeztek.
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Miskolci Napló
A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ
FELVÉTELE

Béka-buli
„Béka-bulit” tartottak Miskolcon, a Szeder úti óvodában, hogy a
legkisebbek is átélhessék a farsangi ünnepek örömét. Az intézményben csaknem tíz éve várják ilyen alkalmakkor a gyerekeket és szüleiket, hogy közösen ápolják a népi hagyományokat. A rendezvényen
az óvodások tematikus kézműves programokon vehettek részt szüleik kíséretében, életkorukhoz igazított tevékenységekkel. Volt tombolasorsolás, ügyességi játékok, „béka csemege” – a helyi közösség
nagy hangsúlyt fektet a hagyományokra.

MEGEMLÉKEZÉS

Tavaszi virágok
2

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából tartottak megemlékezést Miskolcon, az 1945-ben a gulágokra elhurcolt 500 miskolci lakos emléktáblájánál, a Zsolcai kapuban. A Zsolcai kapuban található emléktáblát 2017-ben állíttatta Miskolc önkormányzata, a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából. A magyar országgyűlés 2000. június 13-án fogadta el a határozatot, mely szerint minden év február 25-én tartják a kommunizmus
áldozatainak emléknapját. Ezen a napon hurcolták el 1947-ben – a kommunistákkal szembeni kiállása miatt – Kovács Bélát, a
Független Kisgazdapárt akkori főtitkárát a szovjet hatóságok. Letartóztatása és fogva tartása a demokrácia és a szabadságjogok semmibe vételének jelképévé vált.
FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS
Tömegbalesetek az M3ason – Csiba Gábor ért
először a helyszínre

két személyt a mentőszolgálat munkatársai füstmérgezés gyanújával szállítottak
kórházba. Az egységek az
ingatlan átvizsgálása során
egy holttestet találtak, a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint
kisgyermek az áldozat. Más forrásból úgy értesültünk, egy hatéves
kisfiúról van szó, a tüzet pedig egy hősugárzó okozta. A helyszínre
érkezett a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is, aki tűzeseti helyszíni szemlét hajtott végre.

FORRÓ NYOMON

Két baleset is történt az M3-as autópályán Bagnál szerda délután,
heten megsérültek. Csiba Gábor, a megyei kórház volt főigazgatója
Budapestről tartott hazafelé, szemtanúja volt, hogy mikrobuszok
ütköznek. Egyedül volt orvos a helyszínen, nyomban beavatkozott.
Mint lapunknak elmondta, kocsija előtt néhány autóval történt egy
baleset, mikrobuszok ütköztek. – A forgalom leállt, de nekem sikerült eljutnom a baleset helyszínére. Felmértem, hogy két autóban
vannak sérültek. Többen kiestek a kocsijukból az ütközés miatt. Három súlyos sérültje volt a balesetnek. Egyikük koponyasérült volt, a
másiknál agyrázkódást, mellkas- és medencesérülést diagnosztizáltam, a harmadiknál szintén mellkas-sérülést állapítottam meg. Mivel először egyedül voltam orvos a helyszínen, részben biztosítottam
a helyszínt, részben pedig amennyire lehetetett, elláttam a sérülteket.
Közben hívtuk a mentőszolgálatot, s amíg ki nem értek, addig a helyszínen tartózkodtam, stabilizáltam a sérültek állapotát. Így adtam át
őket a mentőknek – nyilatkozta Csiba Gábor. Az M3-as autópálya
48-as kilométerénél először három autó ütközött össze, onnan mintegy 500 méterre pedig négy újabb jármű rohant egymásba. A mentők több autóval és mentőhelikopterrel érkeztek a helyszínre.
Halálos tűzeset Miskolcon
Tűz ütött ki hétfő hajnalban, egy miskolci házban. A tűzoltók az
ingatlan átvizsgálásakor egy holttestet találtak – a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint kisgyermek az áldozat. Mint megtudtuk,
egy lakóház egyik szobájában berendezési tárgyak kaptak lángra
Miskolcon, a Forgács Antal úton február 25-én hajnalban. A helyszínre a miskolci hivatásos tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral eloltották a tüzet. Az épületben három ember tartózkodott, akik közül

Károkat okozott az erős szél
Északkelet-Magyarországon is károkat okozott az erős szél az elmúlt hétvégén. Főként kidőlt fákhoz riasztották a tűzoltókat – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az erős szél miatt
elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén kellett beavatkozni, de a szokásosnál több ilyen riasztás érkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyékből is. Tiszaújváros és Sajószöged között a 35-ös
főúton és Miskolcon a Kisfaludy Károly utcában kidőlt fa akadályozta a közlekedést. Sárospatakon, a Petőfi Sándor utcában és Debrecenben, a Mezőgazdász utcában elektromos vezetékre esett egy-egy
letört faág – tájékoztatott a katasztrófavédelem. Tiszavasváriban, a
Petőfi utcában egy faoszlop dőlt a villanyvezetékre, Vásárosnaményban, a Beregszászi úton pedig a fürdő tetejét bontotta meg a szél.
Villamos ütközött személyautóval a Győri kapuban
Villamos-balesetről kaptunk hírt hétfőn kora délután
Miskolcon, a Győri kapuból.
A helyszínelés, műszaki mentés idején az utasokat villamospótló-autóbuszok szállították. Dobi Tamás, a B.-A.-Z.
Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője érdeklődésünkre elmondta: a baleset a Győri
kapu és az Aba utca kereszteződésében történt, hétfőn délután negyed három körül. A személyautó balra akart kanyarodni, és közben nem vette észre a hátulról,
menetrend szerint közlekedő villamost. Az ütközés során személyi
sérülés nem történt, a személygépkocsi vezetője elismerte a felelősségét. A helyszínelés, műszaki mentés idején villamospótló buszok
jártak az Újgyői főtér és Thököly utca között. (Fotó: Magyar Dávid)
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. Előző rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Húshagyókedd, 2. Hamvazószerda,
3. Torkoscsütörtök, 4. Asszonyfarsang. Nyertesek: Galambos Imréné (Miskolc),
Zorkai Kitti (Budapest). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

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.

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

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Vannak dolgok, amikre nem
kaphat garanciát, és nem is biztos, hogy sokáig így maradnak.
A legtöbb, amit tehet, hogy élvezi a helyzetet, addig, amíg tudja, és elfogadja, hogy soha semmi nem tart örökké.

Rák (június 22 - július 22) Értékes információk birtokában
van, de lehet, hogy érdemes ezeket megosztania valaki olyannal, akiben megbízik, és akivel tud együtt dolgozni. Lehet, hogy
egy kirakós játék két, összeillő darabja van Önöknél.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Hiába dolgozik keményen, úgy érzi, soha nem jut a munkái végére. Egy váratlan
dicséret azonban újra feltámaszthatja Önben a munkakedvet,
és nem kizárt, hogy nagy lelkesedéssel veti majd magát az új feladatokba.

Bak (december 22 - január 20) Legyen óvatos, mert lehet,
hogy valaki, aki másokat próbál kibeszélni Ön előtt, a háta mögött Önről is hasonló dolgokat mond. Soha ne bízzon meg abban, aki nem szívesen néz a szemébe beszélgetésekkor.

Bika (április 21 - május 20) Ezen a héten nagyon bölcs tanácsokat kaphat valakitől, de ez nem jelenti azt, hogy vakon követnie is kell ezeket. Gondolja át a dolgokat, azt, hogy mi a jó
önnek, és a saját céljai, saját tervei szerint cselekedjen.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Legyen őszinte másokkal, főleg, ha Ön is ilyen hozzáállást vár tőlük. Ha tudja is, hogy
nem képes olyat ígérni, amit szeretnének, ne hazudjon nekik
csak azért, hogy a hamis remény jobb munkára sarkallja őket.

Skorpió (október 24 - november 22) Ami kívülről vonzónak
és izgalmasnak tűnik, az belülről ezekben a napokban ugyanolyan problémás lehet, mint bármi más. Ne hagyja, hogy a fényes
máz megtévessze, a problémák elől nem menekülhet el.

Vízöntő (január 21 - február 19) Valaki hamis érvekkel próbál az Ön közelébe férkőzni, és úgy akarja elnyerni a bizalmát,
hogy akkor is a kedvében jár, amikor mások nemet mondanak.
Legyen óvatos, nem biztos, hogy tisztességesek a szándékai.

Ikrek (május 21 - június 21) Amikor úgy érzi, hogy már elviselhetetlenül szorult a helyzete, akkor szerencsére megoldás,
menekülő út is kínálkozik majd. Csak ne adja fel a keresést, és
csapjon le a lehetőségre, ha kínálja magát.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Általában mindenkivel
jól kijön, és ha Ön nem tud valakit elviselni, akkor annak minden
bizonnyal ő maga az oka. Ezen a héten mégis érdemes félretenni
az indulatait, és megpróbálni a békére törekedni.

Nyilas (november 23 - december 21) Szinte már nevetséges, mit meg nem kell tennie azért, hogy elnyerje valakinek a
jóindulatát, de a cél érdekében most bármire képes lenne. Ha
úgy érzi, van esélye a sikerre, akkor ne adja fel a próbálkozást.

Halak (február 20 - március 20) Valaki sokkal rosszabbnak
festheti le a helyzetet, mint amilyen, de lehet, hogy csak szereti
a drámát. Ne hagyja, hogy az első hírek elijesszék, tájékozódjon
reálisan, nézze meg a saját maga szemével a dolgokat.

