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EMBERTELEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÜL
MENTETTÉK KI A NAGYMAMÁT ÉS UNOKÁIT
Rendkívül nehéz körülmények között, egyedül nevelte eddig
négy unokáját Gizi néni Perecesen egy rossz állapotú, penészes
kis házban. Az idős, mozgásában korlátozott nagymama a TündérPakk Alapítvány és Miskolc polgármesterének segítségével
hétfőn beköltözhetett egy felújított, önkormányzati lakásba.

Társadalmi összefogás eredményeként, a TündérPakk Alapítvány segítségével sikerült új
otthont biztosítani annak a miskolci nagymamának, aki egyedül neveli négy unokáját. A 68
éves, enyhén mozgássérült Gizi
néni saját gyermekeiként neveli a 2, 3, 4 és 9 éves kicsiket, igen
nehéz körülmények között, csak
a saját nyugdíjából és adományokból. Minden nehézség ellenére a mama igyekszik jól nevelni az unokákat, a lehetőségekhez
képest mindent megad nekik.
A TündérPakk Alapítvány
régóta figyelemmel kíséri a Sepsi
családot, tartós élelmiszerrel, ruhaneművel évek óta támogatják
a nagymamát az elején még csak
két, majd három és négy unokával – tudtuk meg Szomolányi
Tímeától, a TündérPakk Alapítvány vezetőjétől. Tavaly novemberi látogatásukkor jutott tudomásukra, hogy az apró perecesi
házban nincs fűtés, mert a vegyes tüzelésű kazán kilyukadt.

A család borzasztó körülmények között élt, egy csőtörés miatt az épület beázott és átnedvesedett, a falakon csurgott a víz,
a penész teljesen elburjánzott
a nyirkos házban. A gyerekek
rossz állapotban voltak, egyfolytában betegeskedtek a hideg, dohos épületben. Alig volt ruhájuk,
egy ágyban aludtak, a nagymama egy fotelban töltötte az éjszakákat. Az alapítvány kifestette,
és teljesen új bútorzattal rendezte be a házat, gázpalackokkal és
kályhát is biztosítottak a fűtés-

hez, de megoldást ez sem jelentett, mert néhány héten belül
visszatért a penész. Új otthont
kellett találni a családnak.
Kriza Ákos és a város
segített
Ideiglenes
megoldásként
az alapítvány albérletet keresett Sepsiéknek, de egyetlen
olyan lakást sem sikerült találni, amit egy nagymamának
és négy unokájának kiadtak
volna. Felvették viszont a kapcsolatot Alakszai Zoltánnal,
Miskolc jegyzőjével, aki támogatásáról biztosította az alapítványt. A város közgyűlése februárban jóváhagyta a kérelmet,
és a Tündérpakk Alapítvány 6
hónapra megkapott egy önkormányzati lakást, ahová a nagymama és unokák átmenetileg
beköltözhetnek, amíg meg nem
találják végleges otthonukat.
– Miskolc vezetése rendkívüli módon támogatja a társadalmi felelősségvállalásnak
azt a formáját, amikor civilek, alapítványok karolnak fel
olyan családokat, akik szükséget szenvednek. Természetesen
ilyenkor odaáll az önkormányzat is – mondta el érdeklődésünkre Kriza Ákos, Miskolc

polgármestere a lakás átadásakor. Hozzátette, most egy négygyerekes családot karolt fel az
alapítvány, és természetesen az
önkormányzat is segített a lakhatási gondok megoldásában –
hangsúlyozta a polgármester.
A lepusztult, korábban fészekrakós lakás felújítását adományokból finanszírozták. Megfeszített munkával, pár napon
belül sikerült lakhatóvá varázsolni az ingatlant. A költözés
előtt azonban kiderült: a perecesi régi ház állapota és a fűtés
hiánya miatt gyakorlatilag a családnak mindene tönkrement, a
penész mindent elborított, ezért
az egészségük érdekében semmit nem hoznak el onnan. A

segíteni akarók újra megmozdultak és újabb pár nap alatt
mindent beszereztek, amire csak
szüksége van a családnak. A kétszobás, diósgyőri lakásba hétfőn
költözhettek be Sepsiék.
Új otthont keresnek a nagymamának és a gyerekeknek
A megoldás azonban ideiglenes. A nagymama hat hónapig
maradhat a lakásban a gyerekekkel. A TündérPakk Alapítvány folytatja az adományok
gyűjtését, céljuk az, hogy fél
éven belül vásároljanak egy kisebb kertes házat a családnak
Miskolc közelében, ami a hosszú
távú megoldást jelentheti. Sepsiék itt kezdhetnének új életet.

Valahol Miskolc agglomerációjában keresnek új otthont,
ahol van iskola, óvoda, szociális szolgálat és a település
vállalja, hogy segítséget nyújt
a családnak. A TündérPakk
gyűjtést indított, Facebook oldalukon felhívást tettek közzé, és a Segítő kezek nevű zárt
csoportot is létrehozták, ahová
az alapítvány követői és segítői csatlakozhatnak. A felajánlások folyamatosan érkeznek,
sokkal több, mint azt kezdetben remélték, nemcsak Miskolcról, hanem az ország más
részeiből és külföldről is.
A Sepsi családhoz felajánlást
az alábbi bankszámlaszámon lehet eljuttatni a TündérPakk Alapítványon keresztül:
MagNet Bank Zrt.; számlaszám: 16200106-11636920
Közlemény:
„miskolci
nagymama és unokái”
Külföldről: SWIFT kód:
HBWEHUHB,
IBAN:
HU33 1620 0106 1163 6920
0000 0000

Hubay György: „Miskolc mára mintavárossá vált”
A pozitív eredmények megtartása, illetve a bűnüldözés
további hatékonyságának
növelése érdekében milyen fejlesztések várhatóak
a rendvédelem területén,
Miskolcon? – ezzel a címmel
intézett azonnali kérdést
Hubay György az Ország�gyűlésben a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárához.

hétfői ülésén. A Fidesz miskolci képviselője emlékeztetett rá:
„nem volt ez mindig így, 10 évvel ezelőtt a szocialista városvezetés még azt ajánlotta a miskolciaknak, hogy a biztonságuk
megőrzése érdekében este ne
menjenek az utcára”.
A kormánypárti politikus
hozzátette: a szocialista önkormányzat 2010 előtt alig 300
millió forintot fordított a közbiztonságra – a Fidesz-KD-

Hubay György: Miskolc mintaváros
A rendőrség és a városi rendészet együttműködésében és
egymás segítésével „Miskolc
mára valóban mintavárossá
vált” – kezdte felszólalását Hubay György az Országgyűlés

NP-s városvezetés, Kriza Ákos
polgármester programja alapján, ellenben 2016-ban már
több mint 700 milliót, tavaly
pedig több mint 1 milliárdot
szánt arra, hogy a miskolciak
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biztonságát garantálni tudja. A
városi rendészek számát a kezdeti 36 főről 160-ra emelték. Az
országgyűlési képviselő arra is
felhívta a figyelmet: „a Gyurcsány-kormány idején közel
13 ezer regisztrált bűncselekmény történt Miskolcon, amit
a 2010. utáni kormányzati, városi, rendőri, rendészeti szakmai munkával a harmadára
tudtunk leszorítani”. A rendőrséggel szorosan együttműködve Miskolcon kidolgozták
a vegyes járőrpárok rendszerét,
majd bevezették – az országban egyedülálló módon – a seriff-rendszert is.
– Mindezek eredményeként
a szocialista időkhöz képest
56 százalékkal csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, a miskolci
rendészet működése pedig ma
már nemzetközi viszonylatban is jó gyakorlatnak számít.
Az eredmények önmagukért
beszélnek – emelte ki Hubay
György, aki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárától arról érdeklődött, hogy
a számtalan pozitív eredmény
megtartása, illetve a bűnüldö-

zés további hatékonyságának
növelése érdekében milyen fejlesztések várhatóak a rendvédelem területén?
Kontrát Károly válaszában
úgy fogalmazott: ma a biztonság a legfontosabb közösségi érték szerte az országban,
így Miskolcon is. A rendőrség
az elmúlt években kiemelkedő eredményeket ért el nemcsak Miskolcon, hanem országosan is: míg 2010-ben
több mint 428 ezer bűncselekményt regisztráltak, addig
ez az adat 2018-ra drasztikusan, több mint 50 százalékkal,
186 ezerre csökkent. Kevesebb
bűncselekményt követtek el

a közterületeken, a rablások
száma pedig még nagyobb
arányban esett vissza – emelte ki a parlamenti államtitkár.

Kontrát Károly, államtitkár; BM: a biztonság a legfontosabb közösségi érték

– A 2019-es költségvetésben
biztosítva van a fejlesztési forrás, ami a rendőrség eredményes működéséhez szükséges
– mondta el Kontrát Károly,
aki gratulált a miskolci eredményekhez. – A közrendért,
a közbiztonságért a rendőrség a felelős, de nagyon fontos
az önkormányzatok szerepe,
a velük való együttműködés.
Biztosíthatom arról, hogy
a fejlesztések folytatódnak,
mindent megteszünk annak
érdekében, hogy a határok
megvédése mellett ezeket az
eredményeket javítsuk – fogalmazott.
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Magas rangú állami elismerés tizenhárom miskolcinak a nemzeti ünnepen
Miskolci művészek, közéleti személyiségek egyházi méltóságok, és hivatali tisztségviselők vehettek át magas rangú állami
kitüntetést a március 15-i, nemzeti ünnepen, őket mutatjuk be múlt héten indult sorozatunkban. Áder János, köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozatát adományozta Miklós Bélánénak, Miskolc aljegyzőjének. Magyar
Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesítették Papp Ferencet, a miskolci polgármesteri hivatal főtanácsosát. Rostás László
Ybl Miklós- és Pro Architectura díjas építész, Miskolc volt főépítésze a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Polgári Tagozata
kitüntetést vehette át.
„Ez az elismerés egy
csapatmunka eredménye”
A közigazgatás területén
végzett több mint négy évtizedes példaértékű szakmai tevékenysége elismeréséül adományozták a Magyar Arany
Érdemkereszt Polgári Tagoza-

vezetést, szakmai útmutatást
kapunk, emellett vezetőként
kell egy jó szakértői gárda, egy
együttműködő csapat – folytatta –, hiszen a vezető önmagában semmire sem képes. „Ez
az elismerés egy csapatmunka
eredménye” – hangsúlyozta.

Pintér Sándor belügyminiszter adja át a Magyar Érdemkeresztet Miklós Bélánénak
tát Miklós Bélánénak, Miskolc
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala aljegyzőjének.
Miskolc város aljegyzője
1977-ben a szülőfalujában, a
Laki Tanácson kezdett el dolgozni. Azt mondja, véletlen
volt, hogy pont itt kezdte pályáját: „Semmi különösebb oka
nem volt, hogy ide jelentkeztem, csupán annyi, hogy itt volt
betöltetlen állás” – emlékszik
vissza. 1979-ben jött a tanács
összevonás és Felsővadászra
került, majd családot alapított
és Szikszón folytatta karrierjét.
Egészen 2010-ig dolgozott az
abauji városban.
– Szikszón bejártam minden
lépcsőfokot, amit csak lehetett
a szakmában – idézte fel szikszói élményeit. Pénzügyesként
kezdtem, később anyakönyvvezető, majd népességnyilvántartó lettem, majd jött a hatósági
munka – mondja. – Kis idővel
később kineveztek a hatósági
osztály vezetőjének. Elláttam a
szociális osztály vezetői feladatait, de helyettesítettem a jegyzőt is. – Sokáig nem volt betöltve a pozíció, ezért én láttam el
a feladatait, majd hamarosan
jegyző lettem – folytatta. Végül
itt kötöttem ki Miskolcon, ami
– most már tudom, hogy – a
lehető legjobb döntésem volt –
mondta.
2011-ben, családi okok miatt keresett állást Miskolcon:
előbb a hatósági osztály vezetője, majd főosztályvezető és
utána aljegyző lett. Jelenleg is
ebben a pozícióban dolgozik
és ő vezeti a lakosságszolgálati
főosztályt is.
– Több mint 40 éve tartó közszolgálati munkám szakmai
elismerése a mostani. Nagyon
boldog vagyok, hiszen ez egy
olyan elismerés, ami egy pálya
lezárásaként nagyon sokat jelent: érzem, hogy megbecsülnek a munkámért – fogalmazott a kitüntetés kapcsán. Mint
mondta, egy köztisztviselő pályája során idáig eljutni egyedül
nem lehet. Csak úgy tudunk
teljesíteni, ha kiváló szakmai

A munkája legnagyobb szépsége, hogy változatos – teszi
hozzá. – Ügyfelekkel dolgozunk, tehát minden nap más.
– Ezen a területen az jelent
számunkra sikerélményt, ha
az ügyfeleink kérését tudjuk
teljesíteni. Akkor örülök, ha a
napi munkámon kívül, valami
pluszt is le tudunk tenni az asztalra, ami már nem a szűkebb
kört, hanem az egész várost
érinti; gondolok itt akár egy
rendeletalkotásban való közreműködésre – emelte ki Miklós
Béláné.
„Határtalan
a kincsestárunk”
A nemzeti kultúra felkarolása, ápolása és gyarapítása számomra a legfontosabb –
mondja Papp Ferenc, a miskolci
polgármesteri hivatal főtanácsosa, aki március 15. alkalmából Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést vehetett
át a kulturális életben kifejtett
közel négy évtizedes tevékenysége elismeréseként.
Népművelés-földrajz
szakos tanárként végzett Nyíregyházán, majd Debrecenben,
a KLTE-n szerzett történész
oklevelet. 1982 tavaszától a
Miskolci Egyetemen lett népművelő. Azon túl, hogy az
egyetemi klubokba sikerült életet lehelnie, igazi pezsgő kulturális élet alakult ki az Egyetemvárosban:
rendszeresen
tartottak jazz koncerteket, illetve – Miskolcon először – rend-

szeres táncházat a Muzsikás.
Az első folknap megszervezése
a városban is Papp Ferenc nevéhez fűződik. Forrás-körös
irodalmi estjeiken 3-400 fős
közönség gyűlt össze. Meghívására járt először Miskolcon
többek között Domokos Pál
Péter, Kányádi Sándor, s először az egyetemen Lezsák Sándor, Esterházy Péter, Bereményi
Géza, vagy éppen Csurka István
és Csoóri Sándor. – Ez a névsor
akkor tisztességes priusznak
számított a hatalomnak, amit
„természetesen” zaklatások, kihallgatások, ellehetetlenítés stb.
követtek. Rólam is rendszeresen jelentettek – mondja.
1988-tól 2013-ig Felsőzsolcán
dolgozott mint közművelődési
igazgató. Táncegyüttest, énekkarokat szervezett-alakított a
semmiből, amik azóta is működnek. 2013 tavasza óta Miskolcon a polgármesteri hivatal
kulturális osztályvezető-helyettese, osztályvezetője, majd
2016-tól főtanácsos, városi kulturális főreferens.
Rendszeresen hozott határon
túli írókat, költőket a mindenkori ünnepi könyvhét ürügyén
Miskolcra és a megyébe. Kányádi Sándornak közel nyolcvan találkozót szervezett a
régióban és a Felvidéken, valamint Kárpátalján. De külhoni képzőművészek kiállításait
is elhozta Miskolcra. Ötletgazdája volt továbbá a Kaláka Folkfesztivál verskoncertjeinek,
ahol ragaszkodott ahhoz, hogy
helyi szerzők is mindig szerepeljenek a koncerteken. A koncertekhez évente egy-egy kötetet adott ki, ha lehetett, helyi
képzőművészekkel illusztráltatva, diósgyőri papírra nyomtatva. Többek között Fecske
Csaba, Vass Tibor köteteit is
megjelentette. Ő szervezte meg
az első, s azóta is utolsó Miskolci Versfesztivált.
A Miskolci Galéria Dőry-pincéjében az azóta is sokat
emlegetett Disputa esteken egyegy miskolci, vagy a városhoz
kötődő, a kulturális, szellemi
élet területén dolgozó személyiséggel beszélgetett – körülbelül hatvanöt vendége volt. A
Sajó-parti Nemzeti Estek című
programon a közel félszáz vendég között ott volt mások mellett Jókai Anna, Szörényi Levente, ifjabb és idősebb Csoóri

Papp Ferenc Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át
Rétvári Bencétől, az EMMI miniszterhelyettesétől

Sándor, Tolcsvay Béla, vagy éppen Sebő Ferenc.
Miskolc városának vezető
tisztségviselőjeként többek között visszaállította az ünnepi
könyvhét rangját, és a könyves
árverések révén Miskolc is felkerült az ország aukciós térképére. Ötletgazdája, illetve szerkesztője volt több helytörténeti
kötetnek, albumnak. Tevékeny
részt vállalt a külhoni testvértelepülési kapcsolatok építésében.
– Némi megnyugvással tölt
el, hogy talán mégsem szaladt el
eredménytelenül ez a négy évtized. A tapasztalatok, ismeretek
birtokában azzal szembesül az
ember, hogy egyre több a feladat. Mivel nincsenek babérok,
nincs is min megülni. Szeretném, ha a digitalizált Sajó-parti
anyagból – lévén, hogy a vendégek közül sokan már nincsenek közöttünk (Jókai Anna,
Csoóri Sándor, Kiszely István
stb.) – egy szerkesztett kötet,
illetve film elkészülne. Gyakran eszembe jut a Domokos Pál
Péterrel szervezett találkozó és
gyönyörű munkájának címe:
„Édes hazámnak akartam szolgálni” – fűzi hozzá.
„Mielőtt építesz,
előbb embert építs!”
Az Ybl Miklós és Pro Architectura díjas Rostás László közel négy évtizedes értékmentő
és értékteremtő pályája, valamint Miskolc város arculatának
építészeti kialakítása érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként vehette át a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozatát.
Rostás Lászlót 2010-ben kérte fel Miskolc polgármestere a
város főépítészi feladatainak
ellátására. Mint mondta, 1983ban jött Miskolcra. Itt a Bodonyi Csaba által vezetett Miskolci Építész Műhelybe került.
Ennek a nemzetközileg is elismert „mester – tanítvány” viszonyra épített műhelynek volt
köszönhető, az az érzékenység,
amely a tárgytól a település-

Rostás László átveszi a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét Rétvári Bencétől, az EMMI miniszterhelyettesétől
tervezésig, analitikus-elemző
módon, az idő és a tér összefüggéseibe helyezett építészetet
tudott teremteni. Ezen a mestere által is képviselt úton haladva kapta meg azokat a szakmai
elismeréseket, amelyek az építészeti pályáját jellemzik.
– 2010-ben az volt az elsődleges célunk, hogy megváltoztassuk a Miskolcról kialakult
„acélvárosi” beidegződést. Miskolcon a folyamatos emberi jelenlét Európában egyedülálló
módon 40 ezer éves kulturális múlttal rendelkezik, amibe
természetesen beletartozik az
őskohó is. Ennek bemutatása
és az élhető város megteremtésének elsődleges feltétele az
infrastrukturális fejlesztés volt.
Például a közintézmények rekonstrukciója, fejlesztése, az informatikai hálózatok kiépítése,
a közlekedési utak megépítése,
tervezése, melynek sarkalatos
pontja, a belvárosból a teherforgalom kivitele – nyilatkozta Rostás László. Az alapvető
fejlesztési célok között kiemelt
szerepet töltött be Diósgyőr,
Miskolctapolca és a főtér. Rostás László kiemelte: a legfontosabb cél mindig az volt, hogy
a tervek mind a városvezetés,
mind szakma, mind pedig a
miskolciak számára kielégítőek
legyenek.
„Nincs még egy olyan város, mint Miskolc, itt minden
megvan, amire az embernek
szüksége lehet a síeléstől a barlangfürdőn át, a vízi sportokig:
olyan értékei vannak a városnak, amelyeket az itt élők talán a mindennapi rohanásban
nem mindig vesznek észre” –
emelte ki. – Munkám során az
egyik legalapvetőbb célom az

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, a belügyminiszter előterjesztésére a Magyar
Arany Érdemkereszt Katonai Tagozatát adományozta több mint három évtizede kimagasló
színvonalon végzett szakmai tevékenysége elismeréséül Egyed János László tű. alezredesnek,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szolgálatparancsnokának.
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést
kapott Papp Gyula, az ÉSZAKERDŐ Zrt. erdészeti vezérigazgató-helyettese a sikeres erdőfelújítás mellett a természeti károk utáni
helyreállításra is nagy hangsúlyt fektető, eredményes vezetői munkájáért. Az elismerést
Nagy István, agrárminisztertől vehette át.
Életfa Emlékplakett Arany fokozata kitüntetést vehetett át az agrárminisztertől Sóvári Lajos nyugalmazott kerületvezető erdész az
erdőgazdálkodásban, az erdő- és vadállomány
fejlődése érdekében végzett elkötelezett tevékenységéért, életútja elismeréseként.

volt, hogy Miskolc építészeti és
kulturális értékeit megismertethessük a tágabb és szűkebb
környezetünkben élőkkel egyaránt. A mesterem mindig azt
hangoztatta: „Mielőtt építesz,
előbb embert építs!”. Ennek volt
köszönhető, hogy az építészet
mellett, nagy hangsúlyt fektettem a művészettörténeti és
építészettörténeti oktatásra is –
hangsúlyozta.
Az elismerés kapcsán úgy fogalmazott: ez az elismerés annak az építészszakmának is
szól, ami önmagában nemcsak
egy építőmesteri munka, hanem ennél jóval több. – Azoknak az építészeknek, akik nemcsak házat építenek, hanem
embert is, akik, üres papírral
kezdik el a feladat megvalósítását, hogy aztán létrejöhessen az
a csoda, amit a nagybetűs építészetnek hívnak – sorolta. Ami
nagyon lényeges – emelte ki –,
hogy a mai magyar társadalom
ezt kitüntetés formájában elismeri és ezáltal reményt és erőt
ad ennek a nehéz útnak emberi és szakmai tisztességgel való
végigjárásához.
Továbbá kifejtette: ez az elismerés, egy nagyon magas mérce, ami alá már az ember nem
mehet, ezt meg kell, tartsa. Ez
pedig, csak a család és a környezet segítségével, együttműködésével lehetséges – köszönet
érte. – Az elmúlt négy évtized
szakmai útja, tapasztalata, ami
a hátam mögött van – a főépítészi 8 évvel –, egy olyan pálya,
amit mind az ember, mind pedig az épület építésében szívesen és önzetlenül ajánlok
fel az utánam jövők számára,
amennyiben erre igényük lesz –
emelte ki.

Ugyanilyen elismerést kapott Várfalvi
József, az erdőgazdaság nyugalmazott erdőművelési osztályvezető helyettese négy
évtizede az erdőgazdálkodásban végzett elhivatott tevékenységéért, életútja elismeréseként.
Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozata kitüntetést vehetett át Lehoczky János, a Sajóvölgyi
Erdészeti Igazgatóság nyugalmazott erdőművelési műszaki vezetője négy évtizede az erdőgazdálkodásban végzett elhivatott tevékenységéért, életútja elismeréseként.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető
miniszter Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal két munkatársának. Stiber
Vivien, a Miskolci Járási Hivatal vezetője, és
Bubán Márton, a Kormányhivatal információ
biztonságért felelős vezetője részesült elismerésben.
Következő lapszámunkban Egyed Jánost,
Papp Gyulát, Stiber Vivient és Bubán Mártont
mutatjuk be.
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Sikeres munkavállalók tudnak sikeres várost építeni
Hatvan munkáltató. Több
mint ezer álláslehetőség.
Százhúsz munkakörben. Idén
is megtartotta állásbörzéjét a
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal. Az ITC-ben szerdán a
helyes önéletrajzok elkészítésében is segítettek a munkát
keresőknek, és a középiskolás
diákoknak, de előadásokkal
is várták a börze résztvevőit,
például a nők munkaerőpiaci
helyzetéről.
Összhangot kell teremteni a
munkaerő-piaci kereslet és az
úgynevezett kínálati oldal között. A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal kiemelt
feladata a cégek munkaerőigényének hatékony, gyors kielégítése – erről beszélt Demeter
Ervin az immár hagyományos
állásbörze megnyitóján. B-A-Z
Megye kormánymegbízottja azt
kívánta a jelenlévőknek, hogy
mindenki találja meg a számára
megfelelő munkát, hiszen családjuk számára ez szolgálja majd
a boldogulást.
– Az utóbbi időben jelentősen csökkent a munkanélküliek száma. Továbbra is felada-

tunknak tekintjük, hogy minél
több energiát és gondot fordítsunk arra, hogy mindenkinek
megtaláljuk a tehetségéhez
méltó munkát. Jelen állásbörzén tizenkét iskola ötszáz végzős diákja is részt vesz, hogy a
hatvanhárom munkáltató több
mint ezer álláslehetősége között keresgéljen – összegzett a
kormánymegbízott.
A találkozón nagy figyelmet
fordítottak a fiatalok munkába
állására, akik leendő szakmájukban például elektrotechnikai,
faipari, vegyész és magasépítő
technikusként, szakácsként, kőművesként vagy éppen pénzügyi és számviteli, logisztikai és
szállítmányozási, vállalkozási és
bérügyintézőként szeretnének
majd elhelyezkedni.
Karakó László, az Országos
Közfoglalkoztatási
Közalapítvány ügyvezető igazgatója elmondta: programunk lényege,
hogy minél közelebb vigyük a
munkavállalókhoz a munkaadókat, szinkronba kell hozni a kínálatot és a keresletet. A képzést is
ehhez kell igazítanunk.
Az állásbörzén ott volt
a Miskolcon működő Ro-

bert Bosch Power Tool Kft., a
Shinwa Magyarország Precíziós Kft., a Fux Zrt., a Patec Precision Kft., a Joyson Safety System Hungary Kft. és a Miskolc
Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. is.

Kriza Ákos, Miskolc polgármestere elmondta, az elmúlt
nyolc-kilenc évben Miskolc
a lepukkant iparvárosból egy
dinamikusan fejlődő gazdasági centrummá vált. – Akkor
nyolc-kilencezer ember dolgozott a nagy munkáltatóknál,
ma tizenkilencezer. A munkanélküliség bőven öt százalék
alatt van. Az ide települő cégek

egyre inkább igénylik a jól képzett munkaerőt. Azt gondolom, hogy a hatóságoknak, az
önkormányzatoknak kiemelt
felelőssége van, hogy segítsék,
támogassák a munkaerő-piaci egyensúly kialakulását. Erre
nagyon komoly programokat
készített a kormány, és a város
is elkészítette a Miskolc 4.0 akciótervét, amiben egy jelentős

Megváltozott munkaképességűeknek
kínálnak munkát
Megváltozott munkaképességűeknek, fogyatékossággal élőknek is kínálnak
munkalehetőséget a megyében a 2016-ban létrejött
Gazdasági és Foglalkoztatási Kerekasztal résztvevői.
A paktumban résztvevők öt
év alatt ötezer embernek adnának munkát és képeznék
is őket. Ennek részeként a fogyatékossággal élőket is szeretnék visszajuttatni a munkaerőpiacra. Erről volt szó
egy, a kormányhivatalban tartott keddi beszélgetésen.
A munkáltatóknak szüksége van ezeknek az embereknek
az értékteremtő munkájára.
Foglalkoztatásukhoz állami támogatást is kaphatnak – erről
Török Dezső beszélt a B.-A.-Z.

Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán tartott
beszélgetésen. – A Gazdasági
és Foglalkoztatási Kerekasztal
harmadik ülését tartjuk, ez a
fogyatékkal élőkről szól. A paktum 2016. szeptember 1-jén
kezdődött, öt év alatt vállaltuk, hogy ötezer főt foglalkoztatunk, bevonjuk őket a képzésbe. Ennek szerves része az
a társadalmi réteg is, ami a fogyatékkal élőkről szól.
Több jó példa is van már
arra, hogyan juthatnak vis�sza a munka világába azok,
akik fogyatékossággal kénytelenek élni, vagy valamilyen
oknál fogva – baleset, betegség – megváltozott a munkaképességük. Erről Béres Miklósné, a Jánosik és Társai Kft.
munkaügyi vezetője és Németh

rész a munkavállalók támogatását szolgálja. Azt gondolom,
hogy egy sikeres várost csak
sikeres munkavállalókkal közösen lehet építeni. Sikerre van
ítélve ez a térség, ennek pedig
részben Önök is a kulcsai –
mondta a polgármester.
A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara információkkal, képzéssel,
támogatásokkal segíti a munkavállalókat és a cégeket – erről
már Bihall Tamás, a BOKIK elnöke beszélt az állásbörzén.
– Itt majdnem hatvanhárom
munkaadó van jelen, a falakon
kívül azonban mintegy hat-

Bővül a felsőzsolcai
inkubátorház

Nem csupán 600 négyzetméternyi alapterülettel lesz
nagyobb a Felsőzsolcai Ipari Park Inkubátorháza, de
bővül a tevékenysége és új
munkahelyeket teremt.

– A legjobb helyen valósítják meg vállalkozásukat.
A Felsőzsolcai Ipari Park
közel van Miskolchoz, az
autópályához. Ezt már Csöbör Katalin országgyűlési
képviselő mondta. Kifejtette: vannak külföldi cégek
is, akik ide települnek és bízik abban, ahogy a kormány
mindent megtesz a gazdaság fejlesztése érdekében,
úgy a vállalatok is élnek

Az új épületben már most
sincs egyetlen üres hely sem.
Hatvani Tibor, a Felsőzsolcai
Vállalkozásfejlesztési Központ
Nonprofit Kft. ügyvezetője
úgy fogalmazott, jelentős igény
mutatkozik erre a szolgáltatásra, ezért már most további bővítésen gondolkoznak.

ezekkel a lehetőségekkel.
Az országgyűlési képviselő
hozzátette, a legfontosabb,
hogy magyar vállalkozók,
magyar kivitelezők dolgoznak itt.
Az inkubátorház új épületét több mint hatvanmillió
forintból építik meg.

Csütörtök délelőtt rakták
le az alapkövét az ipari
park területén elhelyezkedő épületnek – a beruházás több mint hatvanmillió forintból valósul meg.

 árta, a Búzavirág Alapítvány
M
elnöke mutatott be gyakorlati
példákat a kerekasztal-beszélgetésen, ahol az elmúlt időszak
tapasztalatait elemezték.
Miskolcon a Szimbiózis
Alapítvány több száz fogyatékossággal élő, megváltozott
munkaképességű embernek
ad munkát. Jakubinyi László
a szervezet elnöke ismertette,
kettőszáznyolcvanöt főt foglalkoztatnak, ebből több mint
százhetvenöten megváltozott
munkaképességűek, illetve
fogyatékossággal élők.
– Ők munkaszerződéssel
rendelkeznek, és adófizető állampolgárok, azt gondolom, ez
a közösségnek nagyon fontos
társadalmi üzenet. Valamint
van egy munkaerőpiaci szolgáltatásunk, így nagyon sok
céggel dolgozunk együtt, akik
egyre több fogyatékos, megváltozott
munkaképességű

embert foglalkoztatnak. Nagyon fontos kérdés az is, hogy
azokat hogyan tudjuk segíteni,
akik kijönnek az iskolából, és
hirtelen a nagybetűs élet kezdetén vannak, hiszen a cégek
kész embereket akarnak, tehát
nekünk egy hidat kell képezni
közöttük – hangoztatta.
A kerekasztal-beszélgetést
tapasztalatcserére, ötletek és
innovatív javaslatok kidolgozására hozták létre.
A megyében harmincötezer
főre tehető az álláskeresők száma. Ennyi regisztrált munkanélkülit tartanak nyilván. Kettőség jellemzi a munkaerőpiacot.
Együtt van jelen a munkanélküliség és a munkaerőhiány. A foglalkoztatási paktum is azért jött
létre, hogy a meglévő munkaerőtartalékból képzésekkel minél több ember kaphasson újra
munkát, köztük a megváltozott
munkaképességűek is.

ezerháromszáz vállalat keres
munkavállalókat. A világban
felértékelődik a szakmai tudás,
a továbbképzés és a fejlesztés
nagyon fontos.
Jelenleg a villanyszerelő, hegesztő, szakács, gépkezelő, lakatos, kőműves, gépi forgácsoló,
asztalos, minőségellenőr, pénzügyi-számviteli munkatárs, minőségbiztosítási mérnök, összeszerelő, szobalány, targoncás,
betanított munkás, raktáros,
takarító, segédmunkás, karbantartó, operátor, és a minőségellenőr a legkeresettebb szakma,
de vendéglátósokból, vegyipari
szakemberekből is hiány van.

LENDÜLETES NÖVEKEDÉS A KKV-K FINANSZÍROZÁSÁBAN
A kis- és középvállalati hitelezés országos trendjeiről
és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei eredményeiről
tartottak sajtótájékoztatót
az Erste Bank munkatársai
csütörtök délután a Diósgyőri vár borozójában.
Mint megtudtuk, várhatóan
idén is kétszámjegyű bővülést
mutat a haza kkv-szektor hitelállománya, és tovább nő a ke-

reslet a fix kamatozású konstrukciók iránt. Az Erste Bank
a piaci átlagot meghaladó növekedésre számít az új folyósításokban mind országosan,
mind Borsodban: a megyében tavaly a kkv-hitelállomány
a bankszektor átlagánál nagyobb ütemben gyarapodott.
A szerdai sajtótájékoztatón
az Erste Bank kis- és középvállalati igazgatója, Szerdahelyi
Róbert kiemelte, a pénzintézet-

nél a vállalati hitelállomány 21
százalékkal gyarapodott tavaly,
és ezzel a bank piaci részesedése a vállalati hitelezésben a három évvel ezelőtti 4 százalékról
7 fölé nőtt.
Kifejtette továbbá: lendületes növekedést mutat a kkvfinanszírozás Borsod-AbaújZemplén megyében is, ahol az
állomány közel 17 százalékkal
emelkedett egy év alatt, míg
a hitelezett ügyfelek száma 9

százalékkal haladta meg 2018
végén az egy évvel korábbit.
A hitelfelvételek számának dinamikus emelkedése a borsodi gazdaság erejét mutatja,
ugyanakkor van még tér a további bővülésre – tette hozzá.
A tájékoztatót követően az
Erste Bank elismerte legrégebbi – több mint 20 éve náluk bankoló – Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kis- és
középvállalati ügyfeleit.
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Nem mindennapi éjszaka
a megyei kórházban
Egyedülálló programot szervezett péntek este a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház. A kórházak éjszakáján interaktív
műtét, vizsgálat, EKG-készítés várta a résztvevőket az
intézményben.

A különleges rendezvény részeként meghívott vendégek és
középiskolás diákok tekintettek
be az egészségügyi intézmény
életébe. Olyan – egyébként a
hétköznapokon nem látogatható – helyszínekre is bejutottak, ahová máskülönben szinte
soha. Nemcsak megnézték, de
meg is tapasztalhatták, hogyan
és miként dolgoznak itt a mun-

katársak. A résztvevők interaktívan műthettek, vizsgálhattak,
készíthettek EKG-t, és számos
egyéb érdekes feladat is várt rájuk.
– A program célkitűzése az
volt, hogy közelebb vigyük a
kórházat és az egészségügyi
struktúrát a gyerekek életé-

désünkre Révész János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórház főigazgatója.
– Bízom benne, hogy kellően interaktív és szórakoztató
volt a rendezvény. Ma már önmagában az érték nagyon keveset képvisel. Minden értéket
el kell adni. A gyerekeknek is el
kell adnunk azt, hogy az egészség és egészségügy egy érték,
és hogy ezzel próbáljanak meg
együttműködni – tette hozzá a
főigazgató.
Múzeumok éjszakájáról már
számos alkalommal hallottunk,
a kórházak éjszakája viszont
még unikum a maga nemében.
Korábban külföldön, illetve
Magyarországon is voltak már

hez. Szeretnénk elérni, hogy
a kórházi ellátás, az egészségügy létezése pontosan ugyanúgy beépüljön a gyerekek életébe, mint ahogyan az iskola is
a része a mindennapjaiknak.
Hasonló rutinnal, gyakorlottsággal, bizalommal lépjenek be
a kórház kapuján, mint ahogy
minden nap teszik ezt az iskolában – mondta el érdeklő-

Szirmán is szedték a szemetet
A szirmaiak is csatlakoztak az országos TeSzedd! akcióhoz. A városrészben vasárnap közel harmincan gyűltek
össze, hogy megtisztítsák környezetüket.

Igazi közösséget kovácsolt
a szemétszedés Szirmán. A
legkisebbek sem voltak restek felvenni a más által eldobott hulladékot, és csatlakoztak a Baráthegyi Kutyaiskola
munkatársai is. A szemétsze-

dés nem ismeretlen a városrészben, ezúttal is lakossági
igény volt a környezet megtisztítása.
Szécsényi Marianna nem
csak önkormányzati képviselőként, hanem szirmai

lakosként is csatlakozott a
programhoz. – Ezért is hoztam el a családomat, hogy
részt vegyünk ebben a nem
csak munkában, hanem egy
közösségépítő tevékenységben. Külön öröm, hogy egy
országos mozgalomnak vagyunk a résztvevői, hiszen
több, mint háromezer-kétszáz helyszínen történt meg
ez az akció – mondta el érdeklődésünkre Szécsényi
Marianna.
A képviselő szerint a megelőzés lenne a legfontosabb,
hiszen Miskolcon a családi és
a bérházi övezetekben is van
lehetőség a szemét összegyűjtésére. A rendészeti bizottság
elnökeként is tevékenykedő
képviselő hozzátette, hogy a
megelőzésben a zöld kommandó és a hamarosan érkező térfigyelő kamerák is sokat segítenek majd.

Közösen a tiszta Lillafüredért
A TeSzedd! országos szemétszedési akció keretében március 22-én együtt
varázsolták tisztává Felsőhámort és a Szeleta-barlanghoz vivő tanösvényt a
Bükki Nemzeti Park igazgatóság kezdeményezésére
a BNPI, a lillafüredi Libegő és a Palotaszálló, valamint a miskolci polgármesteri hivatal önkéntesei.
A tiszta és rendezett Lillafüred közös szívügye az
érintett szervezeteknek, a
TeSzedd! akció pedig kiváló lehetőség, hogy felhívják
a vendégek figyelmét is a

rendezvények, ahol középiskolások számára szerveztek hasonló programot egészségügyi
intézmények, ám egyik sem
volt olyan volumenű, mint a B.A.-Z. Megyei Központi Kórház
rendezvénye. Péntek este har-

környezetünk tisztaságának
megóvására. Az országos szemétszedési akcióban március
21-én, csütörtökön a szomo-

lyai kaptárköveknél szervezett szemétszedési akciót a
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

minc végzős középiskolai diák
tekinthetett be több helyszínen
is az intézmény munkájába.
A részvevők egyszerű egészségügyi alapműveleteket, véna
biztosítást,
csecsemőápolási műveleteket hajtottak végre
babákon, a laboratóriumban
vizeletet és vért vizsgáltak, illetve vércsoportot is meghatároztak. A legizgalmasabb
része a kórházak éjszakájának kétségtelenül a központi
műtő volt, ahol a lezárt műtő
blokkban műtéti előkészületeket hajtottak végre a gyerekek:
bemosakodtak, beöltöztek, lemostak egy próbababát, izoláltak, majd egyszerű sebészi
technikákat, kötéseket, csomózásokat gyakoroltak szivacsmakettek segítségével.
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A kardiológián az intézmény
munkatársai megtanították a
diákoknak az EKG technikát,
majd egymásról készítettek
EKG-t. De végeztek szívultrahang vizsgálatot is, illetve videó bemutatón néztek meg
egy szívkatéteres vizsgálatot.
A program résztvevői betekintést nyertek a nukleáris
medicina laboratórium működésébe, és bevitték őket az intézeti gyógyszertárba is. Utóbbiban megmutatták nekik a
múltat: azt, hogy hogyan készítették korábban a tablettát,
kúpot – ezt ők maguk is elkészítették. Megmutatták nekik
a jelent is: hogy egy modern
kórházi gyógyszertár milyen
logisztikával működik napról
napra.

Óvodai beiratkozás
a 2019/2020-as nevelési évre
A Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzatának
fenntartásában működő óvodákba a 2019/2020-as nevelési évre a következő időpontokban lehet jelentkezni:
• 2019. április 24. szerda, 8.00
óra – 17.30 óra
• 2019. április 25. csütörtök,
8.00 óra – 17.30 óra
• 2019. április 26. péntek, 8.00
óra – 17.30 óra
Ezeken a napokon kell
beíratni azokat a gyerme-

keket, akik 2019. augusztus
31-ig betöltik legalább a 3.
életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az óvodai jelentkezéshez
jelentkezési lapot kell kitölteni, ez bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában
beszerezhető, vagy letölthető
Miskolc város honlapjáról.
Az egyes óvodák körzethatárait is itt lehet megtalálni,
vagy az óvodák kapuin el-

helyezett hirdetményekben.
Miskolcon a szülők a 32 önkormányzati
fenntartású
óvoda közül hármat jelölhetnek meg a jelentkezési lapon.
A jelölés sorrendje tükrözi
a jelentkezési szándék sorrendjét is. Az óvodai felvételiről hozott döntés közlésének
végső határideje: 2019. május
28.
Bővebb információ Miskolc Város honlapján: www.
miskolc.hu.

Zöldül a Vörösmarty városrész
Öt új gömbkőrist ültettek
el csütörtökön a Hadirokkantak útján. A patak melletti területen korábban is
voltak fák, de azok elpusztultak.
A terület önkormányzati képviselője a Városgazda
munkatársaival pótolja a régi
fákat. A belvárosi lakóövezetben a bérházak között nagy az
igény a zöld területekre.
Nem ez az egyetlen hely a városrészben, ahol faültetés volt
az elmúlt hetekben. Molnár
Péter önkormányzati képviselő érdeklődésünkre elmondta,
a múlthéten a Vörösmarty, illetve a Melinda utcában gyertyános tölgyeket ültettek el, a
Szabó Lőrinc Általános Iskola
udvarán pedig három fenyőfát.

– Azért is ültetjük ezeket a fákat, mert a sok panelház között

jó, ha van némi zöld, oxigéntermelő növényzet – mondta.
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A CERN A MISKOLCI EGYETEMET Miénk a legszebb
campus
VÁLASZTOTTA

Együttműködési megállapodást írt alá a Miskolci
Egyetem és a genfi székhelyű
Európai Nukleáris Kutatási
Szervezet (CERN). A 2038-ig
szóló együttműködés megvalósulásával a felsőoktatási
intézmény közvetlenül be tud
kapcsolódni a CERN által
végzett kutatások nemzetközi élvonalába. A most induló
projektben összesen 30 miskolci oktató, kutató, doktorandusz és hallgató működik
együtt a szervezet tudóscsapatával.

A 2038-ig szóló együttműködés a következő generációs
hadronütköztető szupravezető alapanyagokból álló alkatré
szeinek fejlesztésére és tesztelésére szól.
A CERN azért választotta
magyarországi kutatói bázisának a Miskolci Egyetemet, mert
itt egyszerre áll rendelkezésre a
szupravezető anyagok fejlesztését és tesztelését lehetővé tevő
műszaki és technológiai háttér,
ami régiós szinten is egyedülálló. A most induló projektben
összesen mintegy 30 miskolci
oktató, kutató, doktorandusz
és hallgató működik együtt a
CERN tudóscsapatával.
Deák Csaba, a Miskolci Egyetem kancellárja úgy fogalmazott, egy olyan együttműködési
megállapodást kötöttek 20 évre
a világ legnagyobb atomfizikai
kutatóintézetével, amely tartósan megalapozza a Miskolci

Másodszor nyerte el a Miskolci Egyetem „Az ország
legszebb campusa” címet az
eduline.hu szavazásán, ahol
öt napig lehetett szavazni az
ország 11 nagy egyetemére,
és ez idő alatt összesen 22 300
szavazat érkezett. A Miskolci
Egyetem 6747 szavazattal végzett az első helyen, maga mögé
utasítva a Debreceni Egyetemet 5961 szavazattal, illetve a

Egyetem hírnevét ezen a területen. – Újra bebizonyítottuk,
hogy nemzetközi, globális szinten is a legjobbat tudjuk nyújtani – hangoztatta, hozzátéve: a
MűszakiAnyagtudományi Kar
olyan kutatói
kapacitással,
az
egyetem
olyan infrastrukturális kutatói, fejlesztői kompetenciával,
gépekkel rendelkezik, amelyek
lehetőséget adnak arra, hogy
nemzetközi szinten is érdekesek legyenek a kutatószervezetek számára.
– Ilyen képlékenyalakító hengerállványa nincs a CERN-nek,
ezt találta meg nálunk, ami országosan, sőt európai szinten
is egyedi – fogalmazott Palotás Árpád Bence, a Műszaki
Anyagtudományi Kar dékánja.
Kifejtette továbbá: a Miskolci
Egyetemen történik azoknak a
szendvicsszerkezetű nióbium,

nióbium-titán és réz lemezek
egybehengerlése, amelyekkel
egy különleges szendvicsszerkezetű anyag jön létre. – Ezt a
kísérleti hengerállványt elsősorban alumíniumhengerlésre
használjuk, de nem csak erre
alkalmas: ahogy a mostani kutatás is mutatja, nióbium, vagy
nióbium-titán ötvözetek hengerelésére is – emelte ki.
Mint megtudtuk, a kutatás
következő lépéseként a budapesti Wigner Fizikai Kutatóközpontból érkezik Miskolcra
néhány kutató, akik a konkrét
atomfizikai kutatást végzik a
CERN kutatóival közösen, és
velük tárgyalnak majd arról,
milyen lépéseken keresztül jutnak el oda, hogy a végén mágneses árnyékolásra alkalmas
szupravezetőket tudnak létrehozni.
Októberben az egyetem háromfős oktató csoportja meghívottként szakmai látogatáson
vehetett részt a világ legnagyobb

részecskefizikai laboratóriumában, a CERN központjában,
ahol olyan berendezéseket is
megmutattak, amelyek földfelszín felett vannak és ahol gravitációs kísérleteket végeznek.
Az egyetem vezetése abban bízik, hogy a tudástranszfer keretében megvalósuló projekt sikere
újabb nemzetközi kutatási megbízásokat fog vonzani Miskolcra, így tovább fokozódhat a helyi
kutatói közösség nemzetközi érvényesülése és láthatósága.
A CERN a világ legnagyobb
részecskefizikai
laboratóriuma. Itt üzemeltetik a Nagy
Hadronütköztetőt (LHC), ami
meghatározó szerepet tölt be a
részecske- és atomfizikai kutatásokban. A jelenlegi fejlesztés
alatt álló LHC várhatóan egy
évtizeden belül a jelenlegi teljesítményének tízszeresét lesz képes leadni, amihez csúcstechnológiával fejlesztett és tesztelt,
jelentős számú szupravezetőből
álló alkatrészre lesz szükség.

Pécsi Tudományegyetemet 2
932 szavazattal.
A Dudujka völgyben elterülő Egyetemváros valóban gyönyörű környezetet biztosít az
itt tanulók és dolgozók számára, de az eredmény nem csak
azt bizonyítja, hogy valóban a
miénk a legszebb campus az
országban, de azt is, hogy ha
kell, össze tud fogni az egyetem és a város polgársága.

Élvonalban az igazság
szolgáltatás
A közigazgatási eljárások
gyorsaságát tekintve unión belül a második helyen
vagyunk. 2020 januárjától
létrejön a Közigazgatási Felsőbíróság és nyolc Közigazgatási Törvényszék, köztük
a miskolci is. Erről is szó

volt a bíráknak, ügyvédeknek tartott szakmai napon,
a Miskolci Egyetemen. Elhangzott: - az igazságszolgáltatásban elért eredményeket, a hatékonyságot,
ügyfél centrikusságot fenn
kell tartani a jövőben is.

KIVÁLÓ MAGYAR EGYETEMEK KÖZÖTT A MISKOLCI

Logisztikában is az élen
Idén zárul a Miskolci Egyetem logisztikai kutatásokkal
és tananyag-fejlesztésekkel
foglalkozó nemzetközi programja.
Raktározási feladatokkal és
gyártósori programozással is
megismerkedhetnek a hallgatók
a Miskolci Egyetem logisztikai
mintalaborjában. A logisztikai
képzések és kutatások fejlesztéséhez azonban nem „csak” ez a
labor járul hozzá – idén zárul le
egy hároméves projekt, amiben
oktatók, fiatal kutatók és doktoranduszok kaptak lehetőséget
Németországban és Ausztriában logisztikai oktatások, kutatások tanulmányozására.
A Miskolci Egyetem koordinátorként vett részt a mintegy 1
millió eurós programban. Ez is
hozzájárult ahhoz, hogy a kutatási fejlesztési projektek nemzetközi versenyében a magyar
felsőoktatási intézmények élmezőnyébe került a miskolci intézmény.
Illés Béla, az egyetem Logisztikai Intézetének igazgatója a
H2020 UMi-TWINN projekt

szakmai tartalmát ismertetve elmondta: konferenciákon vettek
részt, workshopokat tartottak,
szakcikkeket, tananyagokat írtak és korszerűsítettek. A Boschsal pedig egy új képzést indítanak el a következő tanévtől.
Torma András rektor az intézmény életében jelentős projektnek nevezte a H2020-at, amely
nemcsak növelte az intézet tudományos teljesítményét, de erősítette nemzetközi kapcsolatait is.
A projekt keretében mintegy
80-90 nagyvállalattal dolgoztak
együtt, köztük a Bosch-sal alakult ki az egyik legjobb kapcsolat. Fükő László, a Robert Bosch
Power Tool Kft. gyárigazgatója kiemelte: a felsőoktatási intézményekből kikerülő hallgatóknak modern tudással kell
rendelkezniük, és ezért nagyon
fontos, hogy a tananyagot, az elméleti tudást ki tudják egészíteni ipari környezetben elsajátított
gyakorlati tudással. A következő évben az intézmény logisztikai mérnök mesterszakon elindít egy Ipar 4.0 folyamatmérnök
specializációt is, együttműködve a Bosch-sal.

A „Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programot”
2017-ben indította el a kormány. A Miskolci Egyetem tíz
másik magyar intézménnyel
együtt került be a programba.
2018-ban összesen 900 millió
forintot nyert el a miskolci
campus két kiemelt tématerületi program megvalósítására
– az első évben elért eredményeket hétfőn mutatták be.
Az egyik
tématerület
a természeti erőforrások
optimalizálása korszerű
technológiákra alapozva, amelyben az
egyetem három műszaki kara
dolgozik együtt, a másik a társadalmi és kulturális innovációk a regionális gazdaságfejlesztés és felzárkózás szolgálatában,
amelyben a Bölcsészettudományi Kar, az Állam- és Jogtudományi Kar, a Gazdaságtudományi Kar és az Egészségügyi
Kar működik együtt – mondta
el Szűcs Péter, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi
Karának dékánja.
A természeti erőforrások
optimalizálása kutatási tématerület vállalásait és eredményeit, vagyis az energiával, vízzel, anyagfejlesztéssel és smart
technológiákkal kapcsolatos
kutatásokat mutatták be hétfőn. E tématerületen országos
viszonylatban is egyedülálló

kutatási sikereket ért el a Miskolci Egyetem.
– Elnyertünk egy új H2020as nemzetközi pályázatot, robotizált bányászat területén,
valamint a Tiszta Ivóvíz programban egy újabb nagy pályázatot – emelte ki a dékán. Kifejtette továbbá, hogy 2018-ban az
egyetem a három műszaki karon jelentős mértékben növelte
a cégektől származó bevételeket, és jelentősen nőtt a kutatói
létszám, valamint benyújtottak
8 szabadalmi eljárást. Ez mind
a „Felsőoktatási Intézményi
Kiválósági Programnak” köszönhető – tette hozzá a dékán. – Mesterszakos hallgatókat, illetve PhD hallgatókat is
bevontunk ebbe a programba,
valamint nagy számban dolgozunk együtt a külföldről hazacsábított kutatóinkkal és külföldi doktori hallgatókkal is
– mondta.
Pfliegler Péter alpolgármester úgy fogalmazott, Miskolc
egyik vonzereje, hogy van egy
jó hírű felsőoktatási intézménye, melynek eredményei na-

gyon sok figyelmet érdemeltek
ki. – Közös célunk, hogy az itt
végzett hallgatókat Miskolcon tartsuk, ebben is sikeresen együttműködik a város az
egyetemmel
– emelte ki az
alpolgármester. Hozzátette: az, hogy az
egyetem bekerült ebbe a
programba, a figyelem felkeltése szempontjából hangsúlyos,
és olyan forrásokhoz juttatja az
intézményt, amelyek további
eredményeket, további kutatásokat hozhatnak létre.
A kiválósági programra
összesen 15 milliárd forintot adott a kormány egy évre
a felsőoktatási intézményeknek. Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár kifejtette, a cél az, hogy
egyrészt a kutatásfejlesztésben
szintet tudjanak lépni az egyetemek, erősebbre tudják fűzni
a szálaikat a társadalmi, gazdasági környezettel és képesek legyenek arra, hogy egy

egyetemen belüli tudományterületek együtt tudjanak működni. – Pontosan azért, mert
ha körülnézünk a világban,
nem találunk olyan problémát, aminek a megválaszolása önmagában egy tudomány
segítségével elégséges lenne
– magyarázta Horváth Zita.
Hozzátette: ezért arra próbálták ösztönözni az egyetemeket, hogy működjenek együtt
az egyetemeken belül működő
tudományágakkal.
A Miskolci Egyetemen 900
millió forint kormányzati támogatást költhettek a programban olyan kutatásokra,
mint a gyógyvizek hatása az
emberi szervezetre; a geotermikus energia segítségével hogyan lehet fémeket kinyerni a
vízből; de kutatták az úgynevezett emlékező fémeket is, melyek az áramtermelésben tehetnek jó szolgálatot. Egy másik
kutatásnál a tiszta szén vegyipari felhasználására fókuszáltak. Ezekhez pedig kidolgoztak
smart, vagyis okos irányítási
rendszereket.
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A miskolci konyhaművészet csillagai (13. rész)

BBQ-PARTY MISKOLCTAPOLCÁN
Mesébe illő környezet, street foodos, bisztrós, BBQ-s kínálat,
kerti party a Bükk lábánál – megújult az Avalon Park Sörkertje!
Mondhatni négyévszakos lett, tágasabb belteret kapott, nyáron
klimatizált, télen fűtött, a látványkonyha még kiemelkedőbb
helyet kapott, így valódi 4D élményben (illat, látvány, íz, tapintás) lehet részünk. Kihasználtuk hát a megújulás alkalmát, a
tavaszi napfürdőt és belekóstoltunk a miskolctapolcai BBQ-ba.
Nem tudom, ki hogy van
vele, de én odavagyok (meg
vissza) a szabadban sütés-főzésért. Azok az illatok, azok a
színek, az a füstös íz, az a vaj-

puha állag – egyszerűen imádom. Egy hús sem lesz olyan a
néhány négyzetméteres panelkonyha falai között, mint amit
a kertben smokerben, vagy
grillen készítünk el. A tavaszi
napsütés pedig egyenes arányban hozza meg az ember kedvét ahhoz, hogy a villanytűzhelyét kerti grillre cserélje – de
mi van akkor, ha panelgyerekek
vagyunk (mint amilyennek jómagam is számítok az avasi létemmel)? Nos, ez esetben nincs
más dolgunk, mint kibattyogni Miskolctapolca kanyargós
útjain az Avalon Parkba, ahol
a megújult Sörkertben igazi
BBQ-partyba csöppenhetünk,
ami a felújításnak köszönhetően négyévszakos kerti partyvá
nőtte ki magát.
Négyévszakos lett a
Sörkert!
Albók Gyula, executive chef,
és Szepesi Gábor, kreatív séf
avatott be minket a megújult
Sörkert kínálatába. A séfek séfjei eldicsekedtek nekünk a BBQ
„flottájukkal”, és megsúgták nekünk, hogy van még ötlet ott,
ahonnan ez jött: tervben van
még ugyanis egy bográcsállás
is. Pit Box, Kamado grill (vagy,
ahogy a fiúk nevezték: „a tojás”)
és bogrács – kell még valami a
hamisítatlan kerti partyhoz?

Eddig
január-februárban
zárva tartott a Sörkert, mert
egy könnyűszerkezetes teraszuk volt, ami nem tette lehetővé, hogy a hidegben is meg-

felelően tudjanak működni.
Most egy komoly légtechnikát kaptak, egy masszív tetőt,
és egy üvegszerkezetet – így
most már az év 365 napján élvezhetjük az Avalon street foodos, bisztrós, BBQ-s kínálatát.
– Régi vágyam volt már, hogy
egy picit a BBQ-val is elkezdjünk foglalkozni, így amikor
jött az építkezés, és így lehetőségünk nyílt arra, hogy a konyhán is változtassunk, kinyissuk és fejlesszük, kaptunk az
alkalmon – fogalmazott Szepesi Gábor hozzátéve: a vendég kap egy olyan szolgáltatást, olyan különlegességeket,
amelyek máshol nincsenek. –
Eddig a Sörkert voltunk, most
már ultimate Sörkert lettünk,
fel vagyunk szerelve mindennel – tette hozzá nevetve Albók Gyula. Így a séfek, Jaczkó
Tamás, pitmaster, és Tóth Levente már egy BBQ-centrikus,
nyitott, „4D-s” konyhában várják a Sörkert vendégeit.
Lássuk a „BBQ-flottát”
A „tojásként” emlegetett eszköz tulajdonképpen egy Kamado grill, amiben lehet füstölni,
grillezni, barbequezni; mindenre tudják használni a séfek, és
akár otthonra is be lehet szerezni (mondom, mint fontos kerti
party infót!), és van egy Pit Box

is. – A BBQ-t sokan a füstöléssel
keverik össze. Nyilván kap füstöt a hús, de ez egy teljesen más
technológia – tudtuk meg a kreatív séftől, kiemelve: a BBQ füstön sütést jelent. Tovább magyarázta: a füstölés és a füstön sütés
között a különbség a hőmérséklet – füstölni alacsonyabb hőfokon kell, míg BBQ-zni valamivel
magasabb hőfokon.
Sok helyen előkezelik a húst,
előfőzik, elősütik és aztán adnak neki kétórányi füstölést. Ez
is lehet jó – folytatta –, csak ezt
nem szabad BBQ-nak nevezni, mert itt bizony több órás,
akár 10-12 órás sütési időnek
kell eltelnie. Szeretnének majd
tematikus hétvégéket tartani,
ahol kínálnak majd például
marhaszegyet, marhaoldalasat,
BBQ csirkét egészben.

Albók Gyula hozzáfűzte:
„fontos, és nem szabad elfelejteni, hogy Borsodban vagyunk,
és itt vannak közkedvelt ételek,
szokások, kultúrák, amelyektől nem szabad eltekintenünk,
és nem szabad figyelmen kívül
hagynunk”. – A lehető legmodernebb technológiát alkalmazzuk, a lehető legjobb „csavarást” adjuk az ételeknek, a
lehető legegészségesebben készítjük el őket – fogalmazott.

Egy kicsit piknikes hangulatot szeretnénk teremteni
a családoknak: lesznek babzsákok is a füves területen a
Sörkert mellett – „nekünk az
a lényeg, hogy mindenki jól
érezze magát, mintha a saját
kertjében sütögetne” – emelték ki a séfek.

sabb, a minőség, hogy mindig
ugyanolyat és ugyanazt a kiváló minőséget kapjuk, mi több,
a lillafüredi pisztrángok szinte
centire pontosan ugyanakkorák – mondta Szepesi Gábor.
Lecseréltük a mangalicabeszállítónkat is – folytatta, hozzátéve: nem is gondolnánk,

Alapanyagok
Mint megtudtuk, most már
nem Olaszországból szállítják be a pisztrángot, hanem a
Lillafüredi Pisztrángtelepről
hozzák. Ők is – az Avalonhoz
hasonlóan – a helyiséget szeretik erősíteni, hangsúlyozni. – Ami nekünk a legfonto-

hogy Borsodnak milyen gasztrokincsei vannak, most már
Gesztelyből hozzuk a mangalicát. – Ők nem raktároznak be
húst: akkor vágják le az állatokat, és azt a részét, úgy, ahogy
mi kérjük, amikor leadjuk a
megrendelést – mondta.
Avalon Pulled Pork
édesburgonyával
Minden étteremben kiválasztunk egy fogást, amit ízekre szedünk (és jelen esetben
nem arra gondolok, hogy megeszünk, bár meg is esszük). A
Sörkert új étlapjára felkerült
egy burger, ami – a séfek szerint – a miskolciak kedvence
lesz.
A pulled pork egy tépett
sertés hús, ami egy abszolút a
BBQ technológiára felépített
étel, de el lehet ezt otthon is készíteni (!). – Ha egy sertéstarját
betesz az ember lassú hőfokon,
110-130 fok közé 5-6 órára,
akkor is egy puha húst kaphat,
egyedül a füstösséget nem fogja tudni elintézni – magyarázzák a séfek. A Sörkertben 110120 fok között sütik meg ezt a
tarját, és folyamatosan füstölik
diófával. – Magának a fának
is, amivel füstölünk, nagyon
nagy szerepe van: nem mindegy, hogy bükköt, almát, vagy
szilvát rakunk rá. A dió egy nagyon karakteres ízvilágot ad –
tudtuk meg Szepesi Gábortól.
Miután a tízórás sütés elkészült, egyből szét kell tépni
a húst. – Van egy medvekarom nevezetű szerszámunk,
mi azzal szoktuk széttépni, de
ha otthon szeretne valaki pulled porkot készíteni, akkor

ÉS ÍME AZ OTTHONI
RÖVIDÍTETT VERZIÓ:
Amíg megsül a husi, (5-6
óra), addig le lehet rohanni
egy kis buciért, amit meg lehet pirítani. Szószt is vásárolhatunk, de mi magunk is
kikeverhetjük azt attól függően, milyen ízvilágra vágyunk. Mehet bele káposztasaláta, de sima zöld saláta
is. Mikor elkészült széttépjük a húst, bele a kenyérbe,
rá a saláta, egy kis mártás,
és kész.
Fontos, hogy megvárjuk a
sütési időt. Egy fél kg-s húst
már egész „gyorsan” meg lehet sütni. – Ha mégsem sikerül a húst úgy elkészíteni,
akkor ne adják fel, jöjjenek
fel az Avalonba, egyenek itt
egy Pulled Porkot, és utána
otthon újra vessék bele magukat – tették hozzá a séfek
nevetve.
kell hozzá 4-5 gumikesztyű is,
hogy a forró húst szét tudja
tépkedni – részletezte.
Az Avalon pékjei „fejlesztették” ki a bucit, amibe a husit
tálalják, céklás káposztasalátát
raknak még bele, valamint egy
füstös szószt, melynek elkészítése során egy kápia és kaliforniai paprikát füstölnek meg, amit
majonézzel kevernek össze, ami
enyhén csípős, inkább pikáns ízt
kap. „4 alkotóelem és egy tökéletes dolgot kapunk, amihez édesburgonya-hasábot
kínálunk”
– hangoztatták. És valóban! A
pulled pork amúgy sem kíván
túl sok marketinget, hiszen önmagáért beszél ez a hús, de ez
valóban nagyon ott van! Minden íz passzol, se túl kevés, se
túl sok – egyszerűen pont olyan,
amilyennek lennie kell.
MUNTYÁN BERNADETT

EGÉSZSÉGKOSÁR A TAVASZI MEGÚJULÁS JEGYÉBEN
Az Idősek Tanácsa „Tavaszi
megújulás” címmel előadást
rendezett kedden a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban.
– Egész életemben odafigyeltem a helyes táplálkozásra, azért vagyok még itt
– mondta mosolyogva a szeptemberben 90 éves korba lépő
Lengyel Jánosné, aki a korábbi
Egészségkosár rendezvényen
is részt vett. Csonka Ilona ellenben most volt először jelen ilyen alkalmon, érdeklődésünkre elmondta, főleg arra
volt kíváncsi, hogy milyen
vitaminokra van szüksége a

szervezetünknek, illetve hogyan tartsuk karban az egészségünket. Mások kifejezetten az „okos tanácsokat adó”
Felszeghi Sára miatt jöttek. –
Elsősorban arra lennénk kíváncsiak, hogyan tudjuk megőrizni az állóképességünket.
Mi ugyanis egy táncos, túrázós nyugdíjasklubot képviselünk, ezért fontosak nekünk
ezek a jótanácsok – tette hozzá Kohán Attiláné.
Felszeghi Sára egyetemi
docens, vezető szakfelügyelő
főorvos a tavaszi megújulásról tartott előadást. Egyebek
mellett arról szólt, hogy a téli,
fény- és vitaminhiányos idő-

szak után tavasszal minden
szárba szökken. – Idősebb
korban már nem túl látványos
ez az „ugrás”, inkább apró lépések sorozata. Ugyanakkor
minden részlete egy-egy nagyon fontos kérdés. Hogyan
tisztítjuk meg, méregtelenítjük a szervezetünket? Mozgással, böjttel például. Ezek javítják a szervezet állapotát és
a hormonrendszert is. A napfénynek szintén fontos szerepe van, akárcsak a megfelelő
táplálkozásnak, a zöldségek,
gyümölcsök fogyasztásának –
sorolta a szakember.
Az Egészségkosár rendezvényt Kiss János alpolgármes-

ter nyitotta meg. Örömét fejezte ki amiatt, hogy egyre
nagyobb az érdeklődés, így
egyre többen tudják egészségüket megőrizni. Sorolta a
testmozgást középpontba állító programjaikat: vízitorna
a Kemény Dénes Uszodában,
természetjárás – volt tehát
lehetőség az aktív időtöltésre. Ugyanakkor ezt folytatni kell, hívta fel a figyelmet
Kiss János. – Szeretnénk legalább negyedévente Egészségkosár-előadást tartani, utána
mozogni és mozogni, ahogy
erőnk engedi – fűzte hozzá,
végül Arisztotelészt idézve leszögezte: „Az egészség nem

egyetlen tett, hanem szokásaink összessége. Azzá válunk,
amit rendszeresen teszünk”.
A program – melynek keddi állomásán a miskolci szép-

korúak egy gyümölcskosarat is
kaptak – együttműködő partnere a Szépkorúak Akadémiája, a Miskolci Egyetem és a MINŐIES Alapítvány volt.
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Átadták a felújított I. világháborús katonatemetőt
Az utókor feladata és kötelessége, hogy méltóképpen
gondozzuk emlékműveinket
és így életben tartsuk elesett
hőseink emlékét – erről beszélt Németh Szilárd parlamenti államtitkár a felújított
koleratemető átadásán. Miskolcon 220 millió forintból
négy katonatemetőt és öt
emlékművet tettek rendbe az
I. világháborús katonák emléke előtt tisztelegve.

A Sajó utcai ún. koleratemetőben felújították az egykori
kápolna bejáratát, belső járdát
alakítottak ki, rendbe tették a
területet, ahol növényeket is
elültettek. Az átadó ünnepségen a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára
úgy fogalmazott, az ezekben
a temetőkben található sírok

„felhívják a figyelmünket arra,
hogy a béke milyen nagy érték,
és megóvása az egyik legfontosabb közös feladatunk.” – Az
utókor feladata és kötelessége
pedig, hogy méltóképpen gondozzuk emlékműveinket és így
életben tartsuk elesett hőseink
emlékét.
Örök erkölcsi parancs azok
sírjainak gondozása, akik
nem késlekedtek a zászló alá
állni, amikor arra szükség

– Miskolcon példaértékű
volt az összefogás, hiszen a civil társadalmat, egyesületeket
is bevontak a munkába. Ahogy
az I. világháborúban is elöl jártak a miskolci 10-es honvédek,
akik végig harcoltak több keleti és nyugati frontot; miközben
a miskolciak kórházat építettek
idehaza, hadiárvákat támogató
alapot hoztak létre – mutatott
rá a parlamenti államtitkár.
Kriza Ákos Miskolc polgármestere kiemelte, a lokálpatriotizmus és a hazaszeretet kinyilvánításának nagyon fontos
helyszíne az I. világháborús
katonatemető. – Védett helyi
értéke a közösségnek, még ha
tragédiák sorozatát, az I. világháború időszakát idézi is fel,
aminek történései és következményei a mai napig meghatározzák életünket. Akkor, egy

Németh Szilárd a Honvédelmi
Minisztérium államtitkára felavatja a megújult temetőt

sorsfordító pillanatban gyenge lábakon állt a magyar szuverenitás. Ezért sodródhattunk
bele egy olyan háborúba, amiben több mint 660 ezer magyar katona vesztette életét. A
trianoni döntés pedig a hősö-

A koleratemetőben csaknem ezer, különböző nemzetiségű, de
többségében magyar katona alussza örök álmát. A fejfák nagy
részén csupán „Ismeretlen katona nyughelye” felirat olvasható.
Az I. világháború idején a területen mintegy 3 ezer fő befogadására alkalmas katonai barakk-kórház működött. Az épületet 1916-ig használták orvosi célra. A kórházat az I. világháború idején Pfliegler Imre – Pfliegler Péter alpolgármester apai
nagyapja – szervezte meg. Miskolc főorvosa, az itteni munkát
önként vállalta a nagy veszély ellenére is. 2015 novemberében
emléktáblát avattak a temető egykori kórházi kápolnájának
romjainál abból az alkalomból, hogy az épületet száz évvel azelőtt, 1915. november 2-án szentelték fel.
ket és az országot is megcsúfolta – fogalmazott. Örök tanulság, hogy ha Magyarország
jövőjéről felelősen gondolkodunk, akkor az önálló döntés szabadságának megvédése minden generáció számára,
minden történelmi pillanatban
rendkívüli fontosságú. – Becsület, tisztesség és lelkiismeret
kérdése ez. A miskolciak pedig

volt; akik hűen teljesítették
kötelességüket, és életüket
adták a nemzet fennmaradásáért. A mi feladatunk és kötelességünk, hogy fejet hajtsunk minden honvéd sírja
előtt, aki katonai esküjéhez
híven, életének feláldozásával
is óvta hazánkat. – hangsúlyozta Németh Szilárd.

tudják, mi a kötelességük az áldozatok és hősök emlékének
őrzésében. – A múltat és üzenetét megőriztük. A miskolci hadisírokat és világháborús
emlékhelyeket méltó módon
hagyományozhatjuk tovább,
hogy az áldozat emlékét soha
ne törölhesse ki közösségünkből a múló idő – zárta beszédét
Kriza Ákos.

Tervek és programok a Miskolci Zsidó Hitközség életében
Megújult a miskolci zsidó közösség vezetése. Szlukovinyi
Péter elnökkel beszélgettünk nagy tervekről, felújításról,
programokról, egyáltalán a fejlődés lehetőségéről, ami ebben a ma már maroknyi csoportban rejlik. Fontosnak tartják a várossal való együttműködést.

A miskolci zsidóság leglátogatottabb helyszíne ma a
Kazinczy utcán található zsinagóga lenne. Épülete megújult az elmúlt évben, ennek
ellenére azonban – mint azt
Szlukovinyi Pétertől megtudtuk – nem lehet használni. –
Már 2002-től nem ázik be a
tető, így a falakon lefolyó víz
nem áztatja tovább a vasszerkezetet. Tavaly elhárították az
életveszélyt, és több helyen
is megerősítették a zsinagóga épületét. Megakadályozták
a talaj további süllyedését és
megszüntették a fal vizesedését. Az állagmegóvás tehát
megtörtént, de ez nem jelenti azt, hogy bárki bemehet
az épületbe. A belső térben
ugyanis szétszedték a berendezést a munkálatok idejére,
és azok még nem kerülhettek
vissza a helyükre. A 2019-es
költségvetésbe nem fért bele a
felújítás folytatása, aminek kilencven százaléka restaurálási
munka. Így egyelőre a miskol-

ci zsidó közösség és a turisták
előtt is zárva marad az ország
legnagyobb zsinagógája.
Miskolcon jelenleg száztizenkilenc zsidó család él. – Ez
körülbelül háromszáz főt jelent – magyarázta Szlukovinyi Péter. – Ők vallási szempontból zsidók. Zsidónak
egyébként az számít, akinek
az édesanyja zsidó származású. A II. világháború után nagyon sok vegyes házasság született. A zsidó férfiak sokszor
nem zsidó nőket vettek feleségül, és a zsidó nők nem feltétlenül zsidó férfiakhoz mentek
nőül. Napjainkban is vannak
ugyanakkor úgynevezett betértek, akik felveszik a zsidó
vallást.
Igaz hitű zsidónak lenni viszont nem könnyű - az elnök
szerint. Hatszáztizenhárom
parancsolatnak kell megfelelni. A rabbi nagyon szigorú.
Több éves hitgyakorlást követőn is van, hogy háromszor is
elutasítja a betérni igyekvő-

ket. – A szabályrendszerünket
nagyon nehéz betartani, mert
az élet minden területére kiterjed, beleszól az étkezésbe,
a házasságkötésbe, az ember
mindennapjaiba és kultúrájába is. Rendkívül fontos a hagyományápolás.
Vallásunk
nem térítő, de befogadó, csak
szeretnénk, ha a befogadottnak ez egy komoly lépés lenne
az életében, ezért három-négy
éves folyamat a betérés –
mondta Szlukovinyi Péter.
Miskolcnak 1978-ig Schük
Jenő volt az állandó, önálló
ortodox
főrabbija, ettől
az időponttól
kezdve azonban csak ideiglenesen tartózkodtak itt
tanítók, rablyázatokat és
bik.
Freund
így tovább...
Jenő volt a
Szlukovinyi Péter
2017-től újra
Miskolci Zsivan főrabbija
dó Hitközség
elnöke, aki tavaly januárban is a közösségnek a Miskolcon
lemondott tisztségéről. – A élő Markovics Zsolt személyémájusban tartott rendkívüli ben - mondta el az elnök.
Az új vezetésnek nagy terközgyűlésen egy évre választottak meg engem az elnöki vei vannak, elsősorban szeretnék megújítani, fiatalokkal
posztra.
Márciusban
újraválasz- feltölteni az imaterem széksotottak elnöknek, és innentől rait.
– Már elkezdtük a munkát.
kezdve négyévente tisztújító
közgyűlést kell tartanunk. Ki- Rendszeresen tartunk héber
bővítettük ötről hétre az új ve- nyelvórákat, Talmud-ismerezetőséget, az elnök mellett egy tekkel kapcsolatos előadásoügyvezető alelnök van, a töb- kat, szeretnénk zenekart hívni
biek vezetőségi tagok. Olyan vagy akár operaénekeseket az
jól állt össze ez a csapat, hogy idősebbeknek. Több generámindenkinek egyéni feladata ciót szeretnénk megszólítavan. Van, aki a vallási ünnepe- ni. Továbbá törekszünk arra,
kért felel, más például a teme- hogy nyissunk a város felé,
tőért, a harmadik a kulturális mint ahogyan a zsinagóga koprogramokért, a negyedik tag rábban is helyszínt biztosított
a szociális feladatokat vállalta programoknak, például az
magára, az ötödik meg a pá- operafesztiválnak. Újdonság-

ként elindítottuk tavaly novembertől a szociális étkeztetést. A kulturális oldal mellett
tehát egyéb területen is megújulunk – mondta Szlukovinyi Péter, aki érintette a holokauszt kérdéskörét is. – Ennek
feldolgozását abban látom,
hogy az áldozatok és a megtörtént szörnyűségek helyett
inkább arról kéne beszélgetnünk, hogy milyen hiányt
okozott társadalmi és városi
szinten – hangsúlyozta az elnök.
A közösség megújulása
mellett felújítják a zsinagóga
melletti kiszolgálóépületeket.
– Májustól remélhetőleg csak
öt hónapra kell kiköltöznünk
a helyünkről, hogy egy zarándok turisztikai pályázat segítségével legyen kiállításunk,
ajándékboltunk és több kiadható szobánk – mondta az
elnök, aki beszélt már konk-

rét programokról is. – Március 31-én, vasárnap délután
3 órától Hunyadi László izraeli konzul tart filmvetítéssel egybekötött előadást az
imateremben. Szegő Ágnes
egyetemi adjunktus családfakutatásról fog beszélni április
7-én, vasárnap délután 3 órától ugyanitt. Egy hétre rá pedig délelőtt 10 órakor kezdődik Markovics Zsolt előadása
a Peszachról és a húsvétról –
sorolta Szlukovinyi Péter.
Májusban Erdei Brüll
György kvantumfizikus tart
előadást majd az örök kérdésről: hogyan fér meg egymás
mellett a vallásos és a természettudományos teremtéstörténet. Az elnök további tervként említett idegenvezetést a
belvárosban, tematikus, tájékoztató jellegű tanórák megtartását és zsidó temetői sétát.
RÉPÁSSY OLÍVIA
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Nem bírt egymással
az MVLC és az Eger
A Miskolc 6-6-os döntetlent játszott a felsőházban
a vendég Egerrel a férfi
vízilabda ob I múlt szombati játéknapján.
Az ötödik forduló küzdelmeit rendezték hétvégén az
E.ON Férfibajnokság középszakaszában. A felsőház ös�szecsapásai közül kiemelkedett a Miskolc-Eger találkozó.
A forduló rangadóján végül
megosztozott a pontokon a
két csapat.
– Izgalmakban bővelkedő, drámai csatát vívtunk az
Egerrel. Előfordultak hibák
a játékban, de mindkét csa-

pat előtt meg lehet emelni
a kalapot. Sajnos, akárcsak
Egerben, most is fegyelmezetlenek voltunk, ám az a
tapasztalatom, hogy jó játékra vagyunk képesek a
„nagyokkal” szemben is.
Természetesen még kicsit fejlődnünk kell, meg
győződéssel mondom, hogy
nemzetközi szintű mérkőzést játszottunk – értékelte a mérkőzést Sike József, a
Miskolc vezetőedzője. Ered
mények, E.ON férfi vízilabda
ob I, középszakasz, 5. forduló:
A csoport (felsőház): Pann
Ergy-Miskolci VLC – ZFEger 6-6 (0-2, 1-1, 2-1, 3-2)
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Két mérkőzést játszik Miskolcon
a jégkorong-válogatott
Közel egy év után ismét a
Miskolci Jégcsarnokban
lép jégre a magyar jégkorong-válogatott. Április 10én és 12-én Lengyelország
nemzeti csapata ellen játszik
mérkőzéseket Jarmo Tolvanen együttese a világbajnoki
felkészülés jegyében.
A belépőjegyek megvásárolhatók online és a Jégcsarnok
pénztárában is.
Jarmo Tolvanen csapata kedden nyolc DVTK Jegesmedvék
játékossal a keretében megkezdte az asztanai divízió 1/A

csoportos
világbajnokságra
való felkészülést. Az első héten
hat jeges edzés vár a játékosokra, a második héten is hasonló
lesz a program, de ekkor már
meccset is játszik a válogatott.
Április 5-én Svédország lesz az
ellenfél a Tüskecsarnokban.
JEGYINFÓ
Ezt követőA mérkőzésekre a belé
en a csapat átpőjegyek már megvásárol
költözik Mishatók a Miskolci Jégcsar
kolcra, ahol az
nok pénztárában az alábbi
edzések melidőpontokban: kedd-csü
lett két mérkőtörtök: 8:00-15:30, péntek:
zést is játszik
8:00-13:00.
Lengyelország

vá logatottj a
ellen. A lengyel csapattal az elmúlt
években mindig kiélezett

mérkőzéseket játszott válogatottunk, így várhatóan a miskolci találkozók is sok izgalmat
és magas színvonalat fognak
hozni bő két héttel a világbajnokság előtt.

Az MVSI úszója az Atlantic 10 konferencia
legeredményesebbjei között
Kiss Attilát, az MVSI nyíltvízi ifjúsági világbajnok
úszóját – egyedüli magyarként – Amerikában beválasztották a konferencia
legeredményesebb nyolc
úszója közé.
A sportoló immár harmadik éve sportösztöndíjjal az
Amerikai Egyesült Államok-

ban, a George Mason Egyetemen közgazdaságtant tanul.
A konferencia bajnokság
versenyein 16 dobogós helyezést ért el, ebből kilencszer állhatott fel annak a legmagasabb fokára Kiss Attila,
miközben tanulmányi eredményei alapján is az A10 konferencia tíz egyetemének legjobbjai között végzett.

ÚJ JÁTÉKKAL BŐVÜLT A DVTK A víz világnapja alkalmából
E-SZAKOSZTÁLYA
úsztak a Kemény Dénesben
Szombat délután került megrendezésre a DVTK Hearthstone válogató versenye.
A toborzóverseny hagyományos 1v1-es, egyenes kiesési
formában folyt, de a kiesők között indult egy vigaszág is, így
senkinek nem kellett egy vere-

ség után távoznia, és a szervezők is alaposabban lemérhették a játékosjelöltek tudását.
Az elméleti ismeretekről kvíz kérdések formájában
ment a harc. A hatórás rendezvény végére összeállt az a
csapat, akiknek felajánlották a
csatlakozási lehetőséget.

A Hearthstone egy ingyenes
játszható kártyajáték, jelenleg
elérhető PC-re, MAC-re, iPadre, Android-ra és iPhone-ra,
tehát minden fontosabb platformra. A játékosok az egyes
versenyeken nem ritkán ezeken a különböző géptípusokon mérik össze tudásukat. Ez
a lehetőség nagyban segítette a
játék elterjedését, a világversenyeken nem ritka a többszázezres nézettség sem.
Az edzések április elejétől
kezdődnek meg az ARENA
E-SPORT Bárban, amire bárki ellátogathat nézőként csakúgy, mint a League of Legends
edzésekre. A DVTK Hearthstone csapata folyamatosan
várja a tehetséges játékosokat.
(forrás: dvtk.eu)

Hírek röviden
Röplabda
A DVTK FUX a Női Röplabda NB I. kvalifikáló körének 3. fordulójában a TFSE
gárdáját fogadta és 3:1 arányban maradt alul. Az első
két szettben Kiss Viviennel
kezdtünk feladó poszton, sajnos akkor nem volt koncepció a játékunkban. A harmadik játszmában Sitkey Marcsi
kicsit felpezsdítette játékával
a csapatot, de aztán a negyedik szett elején megnyitottak
minket és azzal el is ment a
hajó. Néhány játékosomnak
el kell azon is gondolkodnia,
hogy ilyen hozzáállással játszott. Ez megengedhetetlen
– értékelte a mérkőzést Toma
Sándor, a DVTK FUX edzője. (Női Röplabda NB I. kva
lifikáló kör 3. forduló: DVTK
FUX – TFSE 1:3)

Kosárlabda
A bajnokság 21. fordulójában a fővárosba látogatott
az Aluinvent DVTK, ahol az
MTK-Budapest gárdája volt az
ellenfele. A piros-fehérek magabiztosan diadalmaskodtak,
megszerezve ezzel az alapszakasz második helyét. – Nagyon
nehéz mérkőzés volt ez a számunkra a tragédia után. Azzal
szerettünk volna tisztelegni az
MTK elhunyt másodedzője
emléke előtt, hogy maximálisan komolyan vesszük a mérkőzést. Nagyon örülünk, hogy
sikerült megszerezni az alapszakasz második helyét – értékelte a mérkőzést Cziczás
László, a DVTK edzője. (Női
Kosárlabda NB I. A-csoport 21.
forduló: MTK-Budapest – Alu
invent DVTK 61-96 (16-32,
15-23, 16-21, 14-20)

Labdarúgás
A listavezető FTC vendége volt a DVTK női labdarúgó csapata a Jet-Sol Liga 16.
fordulójában csütörtökön délután. – Az első félidőben két
komoly hibát vétettünk, amelyekből gólt kaptunk. Az első
45 perc kiegyenlített játékot
hozott, de a második játékrészben a Ferencvárosnak több
helyzete volt, kaphattunk volna
több gólt is, de nekünk is voltak olyan lehetőségeink, amelyeket nem tudtunk kihasználni. A kontrajátékunk nem úgy
sikerült, mint ahogy szerettük
volna. Biljana Bradić egy szenzációs gólt lőtt, gyakorlatilag ez
volt az egyetlen kaput eltaláló
lövésünk.
Jet-Sol Liga 16. forduló: Fe
rencvárosi TC – Diósgyőri
VTK 3-1 (2-0)

Huszonharmadik alkalommal rendezték meg Miskolcon a víz világnapjához kapcsolódva tartott nemzetközi
úszóversenyt a Kemény Dénes Városi Sportuszodában
a múlt hétvégén. A kétnapos
megmérettetésen négyszázötven sportoló állt rajtkőre,
közülük mintegy hetvenöten
voltak miskolciak. Harmincnégy versenyszámban harminckét hazai klub mérte
össze tudását, de érkeztek
résztvevők Szlovákiából és
Romániából is. Több mint
kétezer-ötszáz rajtot és száznyolc eredményhirdetést tartottak a két nap alatt.

RANGOS MÉRKŐZÉSNEK ADOTT
OTTHON A DIÓSGYŐRI STADION
Újabb rangos mérkőzésnek adott otthont a közelmúltban az „Év Stadionja”
címet elnyerő DVTK Sta-

dion. A Kárpátaljai Református Egyház Labdarúgó Válogatottját barátságos
mérkőzésen fogadta a Ma-

gyar Parlament SE Diósgyőrben szombaton délután.
Magyar Parlament SE
– Kárpátaljai Reformá
tus Egyház Labdarúgó
Válogatott 3-2 (1-1)

10 Kultúra

Miskolci Napló

Kulisszák mögött a színházi
világnapon – Kinyílt a kelléktár
Színpadra cserélte a színházi
zsöllyéket a Miskolci Nemzeti Teátrum közönsége. A
színházi világnapon kipróbálhatták milyen a forgószínpadon játszani, bepillanthattak a darabok próbáiba és a
csaknem 200 éves teátrum
történetében először a kelléktár ajtajai is megnyíltak a
kíváncsi szemek előtt.
Zsúfolásig megtelt a Nagyszínház előtere rajongókkal.
Mindannyian izgalmas utazásra készültek a színházművészet
kulisszái mögé. Gyors karszalagosztás. Csoportba rendeződés és már indulhatott is a túra,
nem mindennapi idegenvezetőkkel. Maguk a Miskolci Nemzeti Színház művészei tartottak
tárlatvezetést a csoportoknak.
A színpad
Bodoky Márk és Lajos András színművészek Edmond
Rostand világhírű színműve, a Cyranó díszletében tartott idegenvezetést. A Keszég
László rendezte darabban egy
hatalmas falon lévő függönyt
két kislány próbált meg széthúzni. Többen pedig az erkélyre voltak kíváncsiak. A
színészek elárulták, hogy ide,
eredetileg fúróval szokták rögzíteni a feljárót, de ezt, – a fúró
hangja miatt- előadás közben
nem lehet megtenni, ezért
most kampókat használnak
az illesztéshez. A kíváncsiak
a Cyrano előadás pékségében
„készült” kenyereket is kéz-

be vehették. Ezeket hungarocellből „sütötték.” – Kivéve az
úgynevezett fogyókellékeket,
amiket nem szeret a színház
gazdasági igazgatója, mert
ezeket mindig pótolni kell, hiszen az előadás alatt meges�szük a valódi étkeket – mondta Lajos András, aki elárulta,
furcsa jelenetet eredményezhet egy-egy, még próbán befelé nyíló ajtó, amit az előadásra
megfordítanak kifelé nyílóra.
Tőle tudtuk meg azt is, a padokat nem szokták rögzíteni,
hogy azokat minél hamarabb
ki tudják pakolni a színről. –
Ezt azonban kellett – mutatott
rá a színművész az egyikre –,
mert a rendező azt kérte, a jelenet alatt álljak fel rá.
A színházi bejárás részvevői
többek között arról érdeklődtek, hogy ahol járnak az már
tényleg az órákkal később bemutatott darab díszlete, padlózata? – Igen – válaszolt Bodoky Márk, aki visszagondolva a
próbákra, elmondta, nagyon
kellett vigyázni arra, hogy a
cipő ne hagyjon nyomot a fehér padlón. – Kiváló takarítóink azonban minden használat
után orvosolták az esetlegesen
keletkezett károkat.
Az est egyik tetőpontja most
is a forgószínpad volt, rajta a
közönséggel! Ezt nagyon szeretik a nézők. – Ez nem a maximum! – kiáltott fel forgás
közben Lajos András, aki elmagyarázta, a mozgó talajról
úgy kell lelépni, hogy a lábak
ne akadjanak össze.

A kelléktár
A színpad után a kelléktár
volt a kulisszák mögötti kirándulás következő állomása.
Kriston Szabolcs, a részleg ve-

zetője szívélyesen üdvözölte a
látogatókat. – Ilyen szavakat
most először hallhatnak az itt
lakó tárgyak, hiszen ide színházon kívüli ember még soha
nem léphetett be – mondta a
vezető, aki elárulta, az üvegnek tűnő poharak polikarbonátból vannak, mint ahogyan
az összetörni kívánt ablakok is.
– Ezek szilánkosra törnek, de
nem veszélyesek, nem vágják
meg a színészek kezét.
A kelléktár tárgyait nem katalogizálják, csak témák szerint
csoportosítják őket, de Kriston Szabolcs otthonosan mozog közöttük. Némelyiket saját maga készítette, például az
üvegpalackba zárt, fogpiszkálókból, gyufaszálakból és hímzőcérnából alkotott hajókat.
Kérdésre elárulta, minden kérés extrémnek tűnik először, de

végül kreativitással és utánajárással megoldható, hogy előteremtsen egy-egy darabhoz
néhány hőtartó poharat vagy
akár több nyerget is. – Olykor
nyolccentis gyémántot is rendelünk a gyémántbányából –
humorizált a részlegvezető.

Tapintható tárlatvezetés a várban
Jó hangulatú délelőttöt töltöttek a Diósgyőri várban a
Látás-Mód Alapítvány tagjai, családjuk körében. Látók
és látássérültek ugyanúgy
élvezték a „tapintható tárlatot”, melynek részleteit a
vár és az alapítvány szakemberei közösen dolgozták ki.
Fontos szempont volt, hogy a
program átadható információt tartalmazzon a vakok és
gyengénlátók számára is.

Nagy sikerrel zajlott az
első „tapintható tárlat” a Diósgyőri várban, melyet a látássérültek speciális igényeire igazítva dolgoztak ki a vár
munkatársai, hogy ők is felfedezhessék a királynék várát.
Arra törekedtek, hogy kézzel
foghatóvá tegyék az itt töltött
pillanatokat, bevonva az ember több érzékszervét is.
„Számunkra
rendkívül
fontos a társadalmi szerepvállalás, az érzékenyítés és

A színházi világnap üzenete
A Miskolci Nemzeti Színházban már hagyomány, hogy
a színházi világnapon a kulis�szák mögé bepillanthat a közönség. Ekkor olvassák fel a világnap
üzenetét is. Idén Seres Ildikó Déryné- és Jászai Mari-díjas színművész – aki már huszonnyolc
éve tagja a Miskolci Nemzeti
Színház társulatának – tolmácsolta Carlos Celdrán kubai rendező, író, színházigazgató üzenetét: – „A nagy mesterek tudják,

A varázslatos
hangokat keresték
Miskolcon
Negyedik alkalommal rendezték meg a Hangok-Varázsa Tehetségkutató
versenyt Miskolcon, ahol
a város és Borsod-Abaúj-Zemplén megye legkiválóbb tehetségeit keresték.

amikor megkeresett minket
a Látásmód Alapítvány azzal, hogy szeretné kihozni a
tagjait ide, a Diósgyőri várba,
és dolgozzunk ki együtt egy
programot, egy olyan programot, ami számukra is élvezhetővé teszi az itt töltött
időt, akkor nem volt kérdés,
hogy mi ehhez kapcsolódunk, és mi ebben segítünk.”
– mondta Almási Beatrix a
Diósgyőri Vár kommunikációs menedzsere.

A vár mindenkié
A sétát a vártörténet szobájában kezdték, ahol végigtapogathatták a palota makettjét,
így fedezhették fel a várat. A
fémműves műhelyben pajzsot,
kardot, sisakot és láncinget is
kézbe vehettek. A fűszerek termében az illatokon keresztül a
konyha és a fűszerek világába
is betekintést nyertek. A ruhásládában megtapinthatták
a korabeli öltözékeket. A kápolnában és a Lovagteremben
pedig a különleges akusztikával ismerkedhettek.
A Látás-Mód Alapítvány célja, hogy összefogja a Borsod
megyében integráltan tanuló
látássérült gyerekeket és szüleiket, akik ritkán találkoznak
egymással. Szeretnék felfedezni a megye történelmi-, ter-

mészeti- és kulturális értékeit,
köztük a Diósgyőri várat is.
Weisz Ildikó: – „AZ FSZK
és az EMMI közös pályázatán
nyertünk, finanszírozást ebből
biztosítjuk, és ezen a hét alkalmon szeretnénk a látássérült
gyermeket nevelő családoknak,
a barátoknak, osztálytársaknak, hozzátartozóknak megmutatni a megye, megyeszékhely értékeit. Teli van borsod
megye és leginkább Miskolc is
kiváló kulturális és történelmi
értékekkel." – mondta a Látásmód Alapítvány elnöke.
A „tapintható tárlat” ezentúl
– előzetes bejelentkezés után elérhető lesz a látássérült vendégeknek. A cél, hogy minél több
ember számára lehetővé tegyék
az élményt, hogy megismerkedhessenek a Diósgyőri várral.

hogy az elismerés semmilyen
formája nem érvényes a munkájuk lényegét illető bizonyosságon
kívül: vagyis azt, hogy kétségek
közepette csak pillanatokra valósítják meg az igazságot, a kétértelműséget, az erőt, a szabadságot.
Semmi sem éli túl őket, marad
utánuk néhány adat, fotó, videó
felvétel, elképzeléseik halvány lenyomata. Ezekből a felvételekből
a közönség csendes rezdülései
hiányozni fognak, ahogy az éppen megértett és átélt pillanat varázsa is, ami megismételhetetlen,
elmesélhetetlen. Ez csak néhány
másodperc, ami áttetszőbb, mint
maga az élet.”
A Nemzetek Színházának
évadnyitóját 1957. március 27én tartották Párizsban. Pár évvel
később, 1961-ben ezen a napon
született meg a színházi világnap a Nemzetközi Színházi Intézet bécsi közgyűlése által elfogadott határozat alapján. Az intézet
1975. évi kongresszusa úgy határozott, hogy 1978-tól a világ valamennyi országában üzenettel
köszöntik a színházi világnapot.

A ZENITA Zenével az
Ifjú Tehetségekért Alapítvány szombaton rendezte meg a IV. Hangok Varázsa Tehetségkutató Versenyt
a Görömbölyi Művelődési
Házban. Az indulók három
zenés kategóriában – musical, pop-rock és komolyzene – mutathatták meg
tehetségüket és nem csak
szóló előadókat, hanem du-

ókat, triókat, csoportokat,
és hangszeres zenészek és
énekegyütteseket is vártak a
szervezők.
A legjobbak kiválasztásában neves szakmai zsűri vett részt: Szulák Andrea
énekesnő, előadóművész,
Bartucz Éva – Zenével az
Ifjú Tehetségekért Alapítvány alapítója, Kamarás
Máté énekes, előadóművész,
Vágó Zsuzsi musicalénekes,
a Budapesti Operettszínház
művésze, és Cselepák Balázs énekes, színész a Győri
Nemzeti Színház művésze.
A legjobbakra értékes díjak
és szakmai lehetőségek várnak.

2019. március 30. | 13. hét | XVI. évfolyam 13. szám

Mozaik

Miskolci Napló – A város lapja

MEGÚJULNAK A MISKOLCI UTAK

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Házastársak közös
végrendelete
Miskolci olvasónk leírta
levelében, hogy házastársával ketten élnek, nincs
gyermekük. Haláluk esetére egy kedves ismerősükre
kívánják hagyni vagyonukat, aki évek óta támogatja,
segíti őket. Kérdezi, hogy
végrendelkezhetnek-e férjével közösen és ennek során milyen szabályokat kell
betartaniuk?
Az örökhagyó halála esetére, vagyonáról vagy annak egy
részéről végrendelettel szabadon rendelkezhet. Végrendelkezni közjegyző által készített
közokiratban vagy írásbeli magánvégrendelettel lehet. A szóbeli végrendelkezésnek rendkívül kivételes esetben van helye,
melyet a törvény részletesen
felsorol.
Az új Polgári törvénykönyv
fontos újítása a házastársi közös végrendelet. Vagyis, két
vagy több személynek bármilyen alakban ugyanabba az
okiratba foglalt végrendelkezése érvénytelen, ugyanakkor,
a házastársaknak az életközösség fennállása alatt készített,
ugyanabba az okiratba foglalt
írásbeli végrendelete érvényes,
ha sajátkezűleg írt végrendelet esetén az okiratot az egyik
végrendelkező elejétől végig
maga írja és aláírja, a másik
végrendelkező ugyanabban az
okiratban sajátkezűleg írt nyi-
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A tervek szerint három szakaszban, egészen őszig dolgoznak majd

latkozatban
kijelenti,
hogy az okirat az ő vég
akaratát is magában foglalja,
és nyilatkozatát aláírja.
Más által írt végrendelet
esetén a végrendelkezők egymás és a tanúk együttes jelenlétében írják alá az okiratot,
vagy mindkét végrendelkező
egymás és a tanúk együttes jelenlétében külön nyilatkozik
arról, hogy az okiraton szereplő aláírás a sajátja
A házastársak közvégrendeletet is tehetnek.
Fontos szabály, hogy több
különálló lapból álló más által írt közös végrendelet akkor érvényes, ha minden lapját folyamatos sorszámozással
látták el, továbbá ha minden
lapját a végrendelkezők és
mindkét tanú aláírta. A sajátkezűleg írt közös végrendelet
akkor érvényes, ha minden
lapját folyamatos sorszámozással látták el és minden lapját a másik végrendelkező aláírta.
A leírtakból is látszik, hogy
az öröklési szabályok bonyolultak, ezért érdemes a végrendelet megszerkesztéséhez ügyvédi segítséget igénybe venni,
ha nem akarjuk, hogy végrendeletünk formai hiba miatt érvénytelen legyen.
DR. STRASSBURGER GYULA
ÜGYVÉD

Teljes egészében felújítanak
három nagy forgalmú miskolci utat, emellett őszig három
ütemben zajlik majd a kátyúzás az önkormányzati úthálózaton. A munkák március
utolsó hetében elkezdődtek,
így több helyen lehet számítani
forgalomkorlátozásra.
Március utolsó hetében több
helyszínen megkezdődött az április második hetéig tartó, nagyfelületű útjavítási munkák első
üteme. Nem csak főközlekedési utakon dolgoznak, több rossz
állapotú forgalmasabb mellékutcát is helyreállítanak – előbb
a Vasgyári temető környékét és
az Előhegy utcát, majd a Muhi,
Ógyár, Puskin, Táncsics Mihály
tér, Tóth Árpád utcákat.
Április 8-ától a Baross Gábor úton és a Csabai kapuban is
megkezdődik a munka, amely a
Zsigmondi, Várközi, Repülőtéri,
Görgey, Perczel, Szeles és Kassai
utcákban folytatódik.
A kátyúzási munkák második ütemének előkészítése is zajlik a Városgazda útellenőri szolgálatának jelentései és az MVK
jelzései alapján. Ugyanakkor a

forgalmat bonyolító Bogáncs
utcát is felújítja. Szélesítik és
újraaszfaltozzák a Hidegsort
is, ősz végére pedig megépítik
a Katalin köz és Miskolc északi
iparterülete közötti kerékpárút
még hiányzó részeit. A nyári
munkák pontos menetéről később adunk tájékoztatást
A felújítások és javítási munkák idején a városban több helyen kell számítani félpályás
korlátozásra, a forgalmasabb

szakaszokon torlódás alakulhat ki. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. továbbra is
naponta ad tájékoztatást az
útfelújítással érintett helyszínekről. Ezzel együtt kérik a
közlekedőket, hogy az úton
dolgozók és a többi járművezető biztonsága érdekében
tartsák be a munkavégzéssel
érintett szakaszon érvényes
forgalmi rendet, amit minden
esetben táblák jeleznek.

Így jár az MVK az óraátállítás éjszakáján
Március 31-én, vasárnap hajnal 2-kor
3-ra állítjuk az órákat, ezzel elkezdődik a
nyári időszámítás. A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. járatai március 30-án, szombaton üzemzárásig a téli időszámítás szerint közlekednek. Vasárnap hajnalban

Hirdetés

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS NAPJA

környezetbarát kalandtúrák Miskolcon

2019. április 12.
Az 50 éves MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. ismét megnyitja kapuit a Távhőszolgáltatás napján.

Legyen részese az izgalmas kalandtúráknak a távhő rejtélyes világában!
Miskolci Geotermikus Projekt bemutatása
Helyszín: 	PannErgy Nyrt. Tatár úti hőközpont,
Miskolc, Tatár u. 29/b. sz.
9.00–9.30	
Magyarország legnagyobb távfűtési célú
geotermikus projektje
	Korózs András, Miskolci Geotermikus
Projekt, műszaki vezető

Biofűtés a távhőszolgáltatásban
Helyszín: 	Bioenergy-Miskolc Kft., Miskolc, Muhi utca
(járműipari gyár és Szinva-patak közötti
terület)
11.15–11.45 Biofűtés, a zöldenergia
	Miákits József, Bioenergy-Miskolc Kft.,
telephelyvezető

MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű megtekintése
Helyszín: 	MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft,
Miskolc, Tatár u. 29/b. sz.
9.45–10.30 Szétnézünk a fűtőerőműben
	Smaus Novák János, MVM MIFŰ
Miskolci Fűtőerőmű Kft., műszaki igazgató

Magyarország egyik legmodernebb
távfelügyeleti rendszere
Helyszín: 	MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.,
Miskolc, Gagarin u. 52. sz.
12.00–12.30 Hogyan működik egy modern távfelügyelet?
	Kovács Tamás, MIHŐ Kft.,
szolgáltatási igazgató

A környezetbarát túrára történő jelentkezés
az összes helyszín esetében regisztrációhoz kötött.
A regisztrációhoz szükséges: név/cégnév; lakcím.
Regisztráció: 2019. április 10-ig az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: 46/533-136 E-mail: bereznayne.zsuzsa@miho.hu
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balesetveszélyes, azonnali beavatkozást igénylő kátyúkat továbbra is soron kívül javítják. A
lakosság is tehet bejelentéseket,
akár a Városgazda honlapján, és
e-mailben is, ha olyan kátyút talál, amelyet veszélyesnek ítél.
A nyári, harmadik ütemben a nagyfelületű útfelújítási munkák mellett az önkormányzat a négysávos Kiss
Ernő utat és a Déli Ipari Parkot
átszelő, ma már szintén nagy

üzemkezdettől viszont már nyári időszámítás szerint járnak a villamosok és autóbuszok, így például a 35R autóbusz a Repülőtérről 02:05 helyett 03:05-kor indul.
Kivételt jelent a már vasárnap hajnalban
nyári időszámítás szerint 02:52-kor a Szon-

di György utcáról induló 1É, és a 02:30-kor
a Tiszai pályaudvarról induló 31-es autóbusz. Aki ezen két járat valamelyikével kíván utazni, annak javasolt még szombat
éjszaka átállítani az óráját nyári időszámításra.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában március 31-én, 17 órai kezdettel
a diósgyőri görögkatolikus templomból
közvetítenek Szent Liturgiát, felvételről. A
liturgiát Papp András parókus mutatja be.
A Miskolc városi keresztutat a Szent Anna-templomtól a mindszenti templomig
vasárnap, március 31-én, 15 és 17 óra között tartják. Április 7-én, vasárnap 16 órától
mocorgós szentmisét tartanak az Ige temploma kápolnájában kisgyermekes szülőknek. Folytatódnak a miskolci templomok-

ban a nagyböjti lelkigyakorlatok. A Minorita
templomban április 4–5–6-án, a 18 órai
szentmiséken Maksó Péter diósgyőri káplán, ugyanezen a három napon a diósgyőri
templomban a 18.30 órai szentmiséken Rigó
Jenő jezsuita, Avas-déli plébános, a selyemréti Szent István templomban április 5–6–7én 18 órától Skublics Máté, a Missio ad Gentes lelkipásztora, a Mindszenti templomban
ugyanezeken a napokon a 18.30 órakor kezdődő szentmiséken Lukács László piarista,
a Vigília főszerkesztője tart lelkigyakorlatos
szentbeszédeket.

Hirdetés

Felelős hulladékgazdálkodásra nevelés és kreatív
újrahasznosítás a 12-18 éves korosztály körében
Felelős hulladékgazdálkodásra nevel a biopiacot is szervező Észak-Magyarország
Flórája Faunája Alapítvány – tavaly a háziasszonyokat, idén a 12-18 éves korcsoportot célozták meg.
A környezetvédők miskolci általános iskolákban szerveztek vetélkedőt a helyes
hulladékgazdálkodás főbb témaköreit
érintve, amelyen a tanulóknak elméleti ismeretükre támaszkodva játékos gyakorlati feladatokat kellett megoldaniuk.
Összesen tizenkét csapat versengett, az
elismerés mellett mindannyian hasznos
tárgyjutalmakban részesültek.
A helyi fiataloknak tartott újrahasznosítós
műhelyeiken a részvevők üveg, műanyag,
papír, fém és fa csomagolási hulladékok
kreatív újrahasznosításában vettek részt, ki-

próbálva az üvegfestést, papírtégla préselést, ékszerek, dísztárgyak készítését.
A műhelyeken készült tárgyakból kiállítás nyílt Miskolcon, az Alapítvány Szilágyi
Dezső utca 17. szám alatt található napelemes rendezvényjurtájában. Az „Újragondolt hulladék” című kiállítás 2019. április 19ig tekinthető meg előzetes bejelentkezés
esetén.
A projekt az Innovációs és Technológiai
Minisztérium támogatásával valósul meg,
a SZELEKTALOK.HU programhoz kapcsolódóan.
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Miskolci Napló
FELVÁSÁRLÁS!
Pannónia Hotel

l BAJMÓC, KÖRMÖCBÁNYA, ZÓLYOM
2019. 05. 25.: 7.900 Ft/fő
l ZÁGRÁB-PLITVICEI TAVAK
2019. 05. 01-02.: 39.000 Ft/fő
l ZAKOPANE, ORAWKA
2019. 05. 25.: 7.900 Ft/fő
l K ÁRPÁTALJAI KIRÁNDULÁS
2019. 08. 18-22.: 59.000 Ft/fő
l A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA
BUDAPESTEN
2019. 04. 11.: 5.900 Ft/fő
l TUTAJOZÁS A DUNAJECEN		
2019. 07. 06.: 6.900 Ft/fő
l SELMECBÁNYA, SZENTANTAL			
2019. 05. 18.: 5.900 Ft/fő

TOVÁBBI TAVASZI AJÁNLATAINKRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN
VAGY HONLAPUNKON!

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

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

APRÓHIRDETÉSEK

a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!

Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes áron a
Miskolci Naplóban hétköznap 8.00 és 16.00 óra
között!
Hirdetésszervezőink
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200,
Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu

A 2019. 01. 14-től Stratégiai telephely fejlesztési
projektet megvalósító, idén 160 éves
TS HUNGARIA Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

• LAKATOS
• HEGESZTŐ
(CO2 fogyóelektródás
védőgázas ívhegesztő)
• FÉNYEZŐ–MÁZOLÓ
• GÉPKEZELŐ–KARBANTARTÓ
A fényképes önéletrajzokat végzettséggel, szakmai tapasztalattal
az alábbi postai vagy email címre várjuk:
TS Hungaria Kft.
Ein Unternehmen der ÖBB
Személy- és munkaügy
3527 Miskolc, Kandó K. tér 1.
E-Mail: karrier@tshungaria.hu

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Akció érvényes: 2019. 03. 30-tól 2019. 04. 05-ig.
Freshmatic automata légf. utántöltő, 250 ml, 1596 Ft/l
Playboy deo női, férfi, 150 ml, 5993 Ft/l
Garden légfrissítő aer., 300 ml, 896 Ft/l
Bref power aktív, WC-blokk, 3x50 g		
Dettol univerzális fertőtlenítő, pump., 500 ml, 1498 Ft/l
Flóraszept fürdő, konyhatisztító pump., 750 ml, 932 Ft/l
Silan textil öblítő, 1850 ml, 540 Ft/l		
Gillette blue II., borotva, 2 db		
Lifebuoy antibakteriális szappan, 90 g, 2435 Ft/kg
Clin pump ablaktisztító, 500 ml, 938 Ft/l		
Clin ablaktisztító, utántöltő, 500 ml, 718 Ft/l		
Tomi mosópor, 4,2 kg, 595 Ft/kg 		
Tide mosópor, 1,5 kg (színes ruhához), 666 Ft/kg
MARADÉK TAPÉTÁK 10 FM/TEKERCS AKCIÓ!!!

399 Ft
899 Ft
269 Ft
999 Ft
749 Ft
699 Ft
999 Ft
319 Ft
219 Ft
469 Ft
359 Ft
2499 Ft
999 Ft
499 Ft

Lendítse fel ÜZLETÉT!
Hirdesse Ön is termékét, szolgáltatását szórólapon, juttassa el
újságját, kiadványait kézbesítői
hálózatunkon keresztül Miskolcon
és környékén.
Heti, havi rendszerességű
terjesztés, mindenki számára elérhető

akár már nettó 1 Ft/db/
alkalom áron!

Első alkalomra
30% kedvezményt
adunk!

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

Apróhirdetés

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 65 900 Fttól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alumínium), garázskapuk cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolástechnikával.
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528,
web: www.aluport.hupont.hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva:
h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
Ingyenes angol társalgási klub diplomás
angol nyelvtanár vezetésével minden héten
szerdán 16 órától a Célpont Közösségi Térben. További információ: 46/509-959. Ema-

il:celpontirodamiskolc@gmail.com.
3530 Miskolc, Arany János 29-35.

Cím:

diopress.iwk.hu, 635 Ft/min, 06-1/222-8397,
06-20/496-3980)

MEGJELENT A Szirma és kastélya című
kötet (68 oldal, színes és fekete-fehér képekkel)! Korlátozott mennyiségben kapható a színház mellett lévő Antikváriumban.
3525 Miskolc, Déryné u. 2.

Ács-, tetőfedő munkák, gipszkartono
zás, lambériázás, filagóriák, előtetők, kerítések, kerti házak és egyéb famunkák készítése; Velux ablakok beépítése, cseréje; íves
fedések és hajlatok készítése; tetők szellőztetése. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 0620/460-6775.

Meridián torna minden héten csütörtökön 14.30-tól a Célpont Közösségi Térben.
A részvétel ingyenes!További információ:
46/509-959 Email: celpontirodamiskolc@
gmail.com Cím: 3530 Miskolc, Arany János
29-35.
Otthoni munka! Ajándék termék összeállítások, csomagolások: 06-90/603-905 (au-

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.

2019. március 30. | 13. hét | XVI. évfolyam 13. szám

Miskolci Napló – A város lapja
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Miskolci Napló

Fejezetek a miskolci vendéglátás történetéből (6. rész)

A miskolci cukrász, akinek süteményéért
egész Európa rajongott
Ha végigmegyünk a híres
miskolciak képzeletbeli panteonján, több olyan személyt
is találhatunk, akik nem a város szülöttei, mégis Miskolc
hírnevét öregbítették a nagyvilágban. Sokak esetében
még arra sem tudunk konkrét magyarázatot találni,
hogy mi sodorta városunkba
az illetőt, hogy később itt találjon új otthonra és alkosson
kiemelkedőt. Megay Róbert
életútja erre a kiváló példa.
Az apai ágon Gyulafehérvárról, anyai ágon Kiskarándról és Nagyváradról származó
Megay-család 11 gyermekéből
hetedikként jött világra Róbert, aki már Fogarason látta meg a napvilágot 1869. augusztus 1-jén. A fiatalember
iskolai tanulmányai már Kassához kötődnek, ahova időközben a család költözött. Itt

nak nevezett épület földszintjén (ez ma a Széchenyi utca 36.
számra tehető). A cukrászda
azonnal népszerűvé vált a miskolciak körében, köszönhetően
a széles választéknak, és az ekkor még egzotikusnak számító alapanyagokból készült süteményeknek. A cukrászdáról
készült képeslapok, valamint
a korabeli sajtó beszámolói
mind-mind arról árulkodtak,
hogy a Megay volt a város egyik
legelőkelőbb, egyben leglátogatottabb üzlete, így minden adva
volt ahhoz, hogy az elismert
cukrász a nemzetközi porondon is megmérettesse magát.
Nem is váratott sokat magára
az elismerés: az 1900-ban megrendezett brüsszeli nemzetközi kiállításon aranyéremmel és
érdemkereszttel jutalmazták
Megay ún. Bohém (Bohéme)
tortáját, amely egyes legendák
szerint magáról a cukrászról

meg a felesége: „Te Róbert, nálad bohémabb embert én még
nem láttam”. A kifejezés pedig
olyannyira megtetszett a cukrásznak, hogy erre a névre
keresztelte a különleges tortát.
A szakma és
fogyasztók által is elismert
cukrászda életét azonban
egy baleset árnyékolta be. Az
átalakítás
alatt
lévő üzletben gázszagot éreztek, így a
gázcsapokat elzárták. Pár órával később Róbert a padlásszobában rágyújtott egy cigarettára, ekkor történt a robbanás,
melyről a sajtó ekképp számolt
be: „...a robbanás borzasztó
erős volt. A kávéskonyhában
lévő lányt átdobta a széles márványasztalon és kihajította a
cukrászda helyiségbe. Itt volt a
robbanás pillanatában M
 egay
Róbertné is, akinek nagyobb
baja nem esett, de a rémülettől
szólni sem tudott. A két cukrászlány szintén a cukrászdában volt. Szerencsére a cukrászdának az utca felé eső részén, a
bal sarokban voltak, ahol a robbanás kárt nem okozott. Abban
a pillanatban, amikor a gáz felrobbant, a kávéskonyhát a cuk-

Megay Róbert az alkalmazottaival
15 évesen kapta meg a munkakönyvét, ekkor Kiregerbuch
Ferenc cukrászmester mellett
lett segéd. A cukrászmesterség
kitanulása alatt szinte az egész
országot bebarangolta: Igló,
Szeged, Baja, majd Sátoraljaújhely után Rimaszombat következett. Itt nősült meg, a szintén cukrász Miskolczy István
lányát vette el feleségül, hogy
vele együtt Miskolcon telepedjenek le 1892-93 körül.
A fiatal cukrászmester tehát
városunkban nyitotta első üzletét az egykor Rósenfeld-ház-

kapta a nevét.
Fedor Vilmos
Miért Miskolc?
című kötetében
találunk
egy
mag yarázatot
arra, hogy honnan ered a díjnyertes sütemény elnevezése.
Eszerint Róbert havonta egyszer „kimenőt kapott” feleségétől, amit igyekezett alaposan
kihasználni. Ekkor rendszerint
hajnalig mulatozott a Hági étterem különtermében, egy ilyen
alkalomból hazatérve jegyezte

rászda helyiségétől elválasztó fal nagy tükrei összetörtek,
és a robbanás ereje a cukrászda óriási utcai kirakat ablakát
szétvetette. A nagy vastag üvegtábla darabokra törve iszonyú csörömpöléssel kiröpült
az utcára, ahol szerencsére ek-

A második Megay cukrászda a Villanyrendőrnél, azaz a Megay sarok
(forrás: Miskolc a múltban Facebook csoport)
kor senki sem
járt”. A leírtak
alapján jóval
nagyobb tragédia is történhetett volna, azonban a cukrászmester
olyan testi és lelki sérüléseket
szenvedett, amely kihatott későbbi életére: „Megay Róbert
borzasztó égési sebeket szenvedett. A fején iszonyúan ös�szeégett. Haja, szakálla, bajusza
teljesen lepörkölődött és nyaka,
arca súlyos égési sebekkel van
tele. Ezenkívül a kezein is súlyos égési sebeket szenvedett.
A szomszédban lakó dr. Singer Henrik kórházi tb. igazgató
főorvos volt az első, aki a sebesültet orvosi segélyben részesítette. Nemsokára több orvos is
megjelent és bekötötték Megay
Róbert sebeit. Egész éjjel lakásán ápolták. Ma délelőtt azonban beszállították a szanatóriumba".
Talán ennek a balesetnek
volt köszönhető, hogy Megay
úr feladta a Rósenfeld-házban
lévő lakását és az üzletet, majd
megvásárolta a Széchenyi-Szemere utca sarkán lévő épületet.
Az emeleti helyiségekben alakították ki a család, valamint
a személyzet lakhelyét, míg a
földszinti üzlethelyiségben kapott helyet az új cukrászda. A
mester munkájának elismerése lehetett, hogy a miskolciak
sokáig Megay-saroknak hívták
a kereszteződést.
Az üzlet átköltözésének időpontjában (1910) Megay Róbert már nem csak a miskolciak körében volt népszerű, amit
számos történet bizonyít. A
megszámlálhatatlan árjegyzékek szerint Megay-termékeket

árultak Budapesten kívül több
vidéki nagyvárosban, valamint
külföldön is, a teljesség igénye
nélkül Stockholmban, Berlinben, Párizsban, Strassburgban,
Hamburgban, Drezdában, Prágában, Krakkóban vagy éppen

Az első világháborút, a jegyrendszer megpróbáltatásait, a
határváltoztatások keserűségét (hiszen édesanyja és testvérei Kassán maradtak) nehezen
viselte Megay úr. A robbanás
okozta sérüléseket sem sikerült

A Megay épület a bontás előtt
Bécsben is. Mégis talán a legbüszkébb arra az eseményre
lehetett a cukrászmester, ami
Miskolcon esett meg. József
főherceg egy szikszói hadgyakorlat megtekintését követően
a Korona Szállóban vett részt
díszebéden, ahol desszertnek
Megay-tortát szolgáltak fel neki.
Ezt követően jutott el egy névjegykártya a cukrászmesterhez
a következő üzenettel: „Kedves
Megay úr! Kérem szíveskedjék két darab „Bohémé" tortát a
mellékelt postai szállítólevéllel
Ő cs. és kir. Fenségének azonnal elküldeni. József főherceg Ő
cs. és kir. Fenségének igen ízlett
a torta, ezért óhajtja a Fenséges
asszonyt ezen küldeménynyel
kellemesen meglepni. Csak
friss, kifogástalan árut tessék
küldeni, mert igen fontos, hogy
jó legyen. Levelet beletenni a
csomagba nem szabad, sem
számlát mellékelni. Tisztelettel
és üdvözlettel Báró Bottmer.”

igazán kihevernie, így 1922ben, 52 évesen megannyi betegségtől megtörve hunyt el. Özvegye egy évvel később visszaadta
az iparengedélyt, ezzel pedig az
üzlet a bezárás sorsára jutott.
Így a cukrászda helyén a második világháború végéig Könyves Lajos divatkereskedése működött. A háborúban azonban
az épület megsérült, azt már
soha nem állították helyre. Mivel az 1950-es évekre megnövekedett mind a gyalogos- mind
az autósforgalom a kereszteződésben, így szükségessé vált
a tereprendezés, valamint a
megfelelő jelzőlámparendszer
kiépítése a balesetek elkerülése érdekében. Így történt, hogy
egy sokáig közszájon forgó, ikonikus helynevet felváltott egy
másik: a Megay-sarkot kisvártatva Villanyrendőrként kezdték el hívni a miskolciak.
NAGY ATTILA
TÖRTÉNÉSZ

TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK – MODERN TÁRSADALOM
Mivel foglalkoznak az egyházi személyek, amikor nem misét, istentiszteletet, vagy igehirdetést tartanak. Miért íratják egyházi iskolába gyermekeiket azok a szülők, akik nem
vallásosak. Két évig kutatták a történelmi egyházak társadalmi szerepvállalását a Miskolci Egyetemen. A tanulmány
eredményét egy kötetben foglalták össze.
Karácsonyi, húsvéti szentmise. Vasárnapi igehirdetés.
Ökumenikus istentisztelet. A
papok életéből legtöbben csak
ennyit látnak. A mindennapi szolgálat ugyanakkor csak
egy a számtalan feladat közül.
A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi karának tanulmánykötetéből kiderül, hogy a
lelkipásztorok, esperesek, püspökök foglalkoznak például az
egyházi alkalmazottakkal, pályázatokat írnak, beszámolókat
készítenek, előadásokat és hittanórákat tartanak. Feladatuk
összetett, és a tanulmányból ki-

derül, hogy a lelkészek száma
folyamatosan csökken.

Várhelyi Krisztina az Éltető Lélek alapítvány vezetője a
könyvbemutatón azt mondta:
„Azt gondoltuk, hogy ha ezeket bemutatjuk a nagy nyilvánosságnak, akkor talán őket
jobban megértik és motiválja talán az embereket is, hogy
részt vegyenek ebben a munká-

ban, vagy ebben a szolgálatban,
mert az egyházaknak is nagy
szüksége lenne a civil, aktív segítőkre.”
A tanulmánykötet két év
kutatásaira épül, melyeket az
egyetem az Éltető Lélek Alapítvánnyal és a Kárpátaljai
Magyar Főiskolával közösen
végzett.
Az egyházak az oktatás,
szociális gondoskodás, egészségügy, hajléktalan ellátás, és
a romák felzárkóztatása terén
is aktív szerepet vállalnak. Állam és egyház kiegészíti egymás erről már Horváth Zita
felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár beszélt.
„Arra tud ez a kutatás leginkább rávilágítani, hogy az
egyház az nem az állam ellenében, nem az államért, hanem akár az állammal kö-

zösen tud olyan feladatokat
végezni, vállalni vagy éppen
átvállalni, amitől talán megkérdőjelezhetetlenné válik a
létjogosultsága egy modern
korban is.”
Ezt igazolja például az a tanulmány, amely az egyházak
oktatásban betöltött szerepét vizsgálja. A kötet rámutat,
hogy az egyházi oktatási intézmények, óvodák, iskolák a

nem vallásos szülők számára
is szimpatikussá váltak. Egyre több a nem hívő szülő, aki
egyházi iskolába íratja gyermekét.
A Történelmi egyházak –
Modern társadalom című tanulmánykötetet Szabó-Tóth
Kinga és Várhelyi Krisztina
szerkesztette, és a L’Harmattan Kiadó gondozásában jelent meg.

2019. március 30. | 13. hét | XVI. évfolyam 13. szám

Program

Miskolci Napló – A város lapja

PROGRAMAJÁNLÓ
CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
Március 31. vasárnap
10:30 – A RÚT K ISKACSA
MOZIMŰSOR Művészetek Háza:
URÁNIA-TEREM: Március 28. csütörtök-április 3. szerda, naponta 15:30 –
Egy fiú hazatér, | naponta 17:30 – Alelnök | naponta – 20:00 Az eltűntek |
naponta – 16:00 Monet és vízililiomai
BÉKE ART-MOZI: naponta – 18:00 Itt járt
Britt-Marie | naponta – 20:15 Sztrájk a
gyárban | március 30. szombat-31. vasárnap, naponta – 14:00 Raffaello – A
festőfejedelem
MOZIMŰSOR: CINEMA CITY:
Naponta több időpontban – Egy kutya
négy útja, Instant család
Március 28. csütörtök-április 3. szerda,
naponta több időpontban – A királynő kutyája | Bazi nagy francia lagzik 2.
| Családi bunyó | Dumbó | Egy fiú hazatér | Elrabolt világ | Így neveld a sárkányodat 3. | Marvel Kapitány | Mi | Túltolva | Zöld könyv
KIÁLLÍTÁS:
Március 31. vasárnapig, naponta 9:0017:00 Ez sör! A sernevelőtől a sörgyárig, Herman Ottó Múzeum Papszeri Kiállítási Épülete | Naponta 14:00-22:00
„Magyar vagyok... határtalanul”, Művészetek Háza
Április 26-ig, naponta 17:00-20:00 Az angol vasút hétköznapjai, Ifjúsági Ház
Május 18-ig, kedd-szombat naponta
9:00-17:00 H6T Kunst T, Miskolci Galéria
December 31-ig, kedd-vasárnap naponta 9:00-17:00 Dinók földjén, Herman
Ottó Múzeum
HANGVERSENY:
Április 1. hétfő 19:00 Tűzvarázs bérlet VI.
Művészetek Háza

ELŐADÁS:
Március 30. szombat 11:00, 13:00, 15:00
Harcos vagy pásztor?, Diósgyőri vár
Március 30. szombat-31. vasárnap több időpontban, Magyar Nemzeti Cirkusz, Pesti út
Április 4. csütörtök 19:00 Michael Cooney:
Nicsak, ki lakik itt?, Művészetek Háza
Április 5. péntek 16:00 Stíluskurzus 2.
rész, Művészetek Háza
Április 6. szombat 15:00 A Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesület nyílt próbája, Diósgyőri vár
Április 6. szombat 11:00, 13:00 Fúvós
hangszerek bemutatója, Diósgyőri vár
Április 7. vasárnap 11:00, 13:00, 15:00
Fegyvermustra, Diósgyőri vár
KONCERT:
Március 30. szombat 20:00 The Carbonfools, Helynekem
Március 30. szombat 21:00 Rise and Fall,
Corner
Április 5. péntek 20:00 Bagossy Brothers
Company, Helynekem
Április 6. szombat 19:00 Beatles vs Rolling Stones, Művészetek Háza | 20:00
ByeAlex és a Slepp, Helynekem
MEGEMLÉKEZÉS:
április 1. hétfő 11:00 Koszorúzás Szabó
Lőrinc szobránál (Szabó Lőrinc Idegen�nyelvi Könyvtár)
FOGLALKOZÁS:
Március 30. szombat 10:00 Kézművesség
felnőtteknek, VOKE Vörösmarty Mihály
Művelődési Ház
Április 2. kedd 10:00 Babák és mamák,
Tompa Mihály Könyvtár
Április 2. kedd, 3. szerda 10:00 Okoseszközök időseknek, Móra Ferenc Könyvtár
MOZGÁS:
Április 4. csütörtök 19:00 Magyar néptánc,
Fráter György Katolikus Gimnázium

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Március 30. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00
Képújság 18:00 Krónika (heti hírösszefoglaló) 18:30 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő magazin) 19:00
Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 19:30 Sportpercek ism.
(sportmagazin) 20:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 20:25 Képújság
Március 31. vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 17:00 Hívőszó
(vallási magazin) 18:00 Mélykvíz (vallási kvízműsor) 18:30 Miskolci Napló ism. (közéleti magazin) 19:00 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 19:20 Egészségére ism. (egészségügyi magazin) 19:30 Promenád ism. (kulturális magazin) 20:00 Köztünk élnek ism. (portré) 20:15 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 20:30 Képújság
Április 1. hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00
Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont
(programajánló) 18:25 Miskolci Napló (közéleti magazin) 19:00 Miskolc Ma ism.
(híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25
Építech (építészeti magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Április 2. kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00
Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont
(programajánló) 18:25 Sportpercek (sportmagazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Mérkőzés 21:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 21:17 Időjárás-jelentés 21:20 Programpont ism.
(programajánló) 21:25 Képújság
Április 3. szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00
Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő magazin) 19:00
Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Generációk (nyugdíjasok magazinja) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó)
20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Április 4. csütörtök: 6:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00
Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Promenád (kulturális magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17
Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Kedvenceink (állatbarát magazin) 19:40 Köztünk élnek (portré) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Április 5. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Egészségpercek (egészségügyi magazin) 18:45 Egészségére (egészségügyi magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Forgószínpad ism. (színházi
magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Április 6. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 18:00 Krónika
(heti hírösszefoglaló) 18:30 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő magazin) 19:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 19:30 Sportpercek ism. (sportmagazin) 20:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 20:25 Képújság
Április 7. vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 17:00 Hívőszó
(vallási magazin) 18:00 Mélykvíz (vallási kvízműsor) 18:30 Miskolci Napló ism. (közéleti magazin) 19:00 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 19:20 Egészségére ism. (egészségügyi magazin) 19:30 Promenád ism. (kulturális magazin) 20:00 Köztünk élnek ism. (portré) 20:15 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 20:30 Képújság
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Michael Cooney bohózata két felvonásban

NICSAK, KI LAKIK ITT?
A bohózat főhőse Eric, aki
egy házban lakik feleségével,
Lindával és albérlőjükkel,
Normannal.
Eric már két éve van állás
nélkül, de ezt nem merte otthon bevallani, inkább társadalombiztosítási csalásokból
tartja el magát. Egyre újabb és
újabb – nem létező – bérlőket
jelent be, akik valamennyien
halmozottan hátrányos helyzetűek, így számtalan jogcímen
érkezik kisebb-nagyobb ös�szegű támogatás a férfi bankszámlájára. Ez remekül megy
mindaddig, amíg megérkezik
a házba egy társadalombiztosítási ellenőr és innentől kezdve

elindul a hazugságok végeláthatatlan sorozata.
Ray Cooney neve bizonyára ismerősen cseng a könnyű
vígjátékok kedvelőinek, hiszen
ő a műfaj koronázatlan királya. Olyan művek kapcsolhatók a nevéhez, mint a Miniszter
félrelép vagy a Páratlan páros.
Ray Cooney
fia, Michael
A főbb szerepekben GeszCooney – folytesi Károly, Beleznay Endre,
tatva a családi
Száraz Dénes, Kiss Ramóhagyományona, Bánfalvy Ágnes.
kat – ugyanIdőpont: április 04. csücsak fergeteges
törtök, 19:00 Helyszín:
komédiákat ír
Művészetek Háza További
(például: Mininformációk: http://muhaden lében hámiskolc.hu
rom
kanál

vagy mostani
bemutatónk a
Nem ér a nevem).
A darabot a
kétezres évek

Filmajánló: Dumbo

Műfaj: Családi, Fantasy
Szereplők: Colin Farrell,
Michael Keaton, Danny
DeVito, Eva Green, Alan
Arkin, Finley Hobbins, Nico
Parker | Rendező: Tim Burton | Játékidő: 112 perc

Max Medici cirkuszigazgató a korábbi csillag, Holt
Farrier és gyermekei segítségét veszi igénybe egy
újszülött elefánt gondozásához, amit túlméretezett fülei nevetség tárgyává tesznek az egyébként is
küszködő cirkuszban.
Amikor felfedezik, hogy
Dumbó képes repülni, a cirkusz élete hihetetlen fordulatot
vesz, magára irányítva a meg�győző üzletember, V.A. Vande-

vere figyelmét is, aki varázslatos vastagbőrűeket gyűjt új,
eddig sosem látott showműsorához. Dumbo így új ma-

elején a Madách Színház
is bemutatta Szirtes Tamás
rendezésében, Szerednyey
Béla, Esztergályos Cecília és
Gálvölgyi János főszereplésével.

gasságokban szárnyalhat a
bűbájos és lélegzetelállító légtornász, Colette Marchant oldalán, mígnem Holt megtudja,

hogy a csillámporos külső mögött Dumbo új otthona sötét
titkokat őriz. A Disney és Tim
Burton rendező nagyívű kalandfilmje kibővíti a hőn szeretett klasszikust, melyben a
különbözőséget ünneplik, a
családot nagy becsben tartják,
az álmok pedig szárnyalnak.

Jótékonysági bált szervez a MÁSA
Idén is megrendezi hagyományos jótékonysági bálját
a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA). Szombat
este a Népkerti Vigadóba
várnak minden önkéntest,
örökbefogadót, támogatót,
testvéralapítványt, akikkel
az elmúlt 19 évben együtt
dolgoztak, s akik nélkül a
több mint 12 ezer kutyusnak
most nem lenne otthona.

A 2000-ben alakult alapítvány szinte minden évben
megrendezi
jótékonysági
bálját, ahová minden két- és
négylábút szeretettel várnak.
(A jó magaviseletű kutyusoknak természetesen ingyenes a belépés!)
– Ezekben a rendezvényekben az az igazán nagy

dolog – fogalmazott Kisfalvi
Nyina, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány elnöke –, hogy
azok is betekintést nyerhetnek a menhely mindennapjaiba, akik nem tudnak kijönni hozzánk, mert egyfajta
lelki stresszt okoz számukra
a sok elhagyott kutyus látványa.
Mindig igyekszünk olyan
értékes információkat becsempészni ebbe az estébe,
amelyek meghatározták az
előző évünket, illetve amelyek foglalkoztatnak minket
– folytatta. A jó hangulatról
– a fellépőkön túl – a kutyabemutató és az idén először
megrendezett kutyakvíz is
gondoskodik majd.
A Canifair 11 évvel ezelőtt kereste meg a MÁSA-t,

Kortárstánc Fesztivál
Miskolcon!

Harmadik alkalommal
várja a Horizont Nemzetközi Kortárstánc Fesztivál
a tánc szerelmeseit a Miskolci Nemzeti Színházban.
A 2019. április 24-27. között zajló találkozóra a Miskolci Balett neves külföldi és
hazai alkotókat, együtteseket hívott meg idén is, akik-

nek színvonalas produkciói a
kortárstánc legújabb trendjeit, különleges irányait képviselik, így az érdeklődők egy
sűrített képet kaphatnak a
kortárstánc mai világáról.
A fesztiválról minden
fontos információt megtalálnak az érdeklődők a rendezvény honlapján: www.
horizontfesztival.hu.

hogy szeretnének náluk körülnézni. A német csapat a
mindennapi
működésben
is oroszlánrészt vállal, arról
nem is beszélve, hogy kéthavonta elvisznek a MÁSA-tól
15-20 olyan kutyát, akiket
Magyarországon nem fo-

gadnának soha örökbe, mert
tartós betegségben szenvednek: szívférgesek, cukorbetegek, háromlábúak. Ez a csapat 1400 kilométert utazik a
hétvégén azért, hogy együtt
ünnepelhessenek miskolci
állatszerető testvéreikkel.

SZÍNHÁZI MŰSOR

Március 30. – április 6.
MÁRCIUS 30. SZOMBAT
17:00 CYRANO, NAGYSZÍNHÁZ | 19:00 A
VELENCEI
KALMÁR
(kizárólag 18 éven felülieknek), KAMARASZÍNHÁZ
ÁPRILIS 2. KEDD 19:00 HÁROM NŐVÉR (érzékenyített előadás), NAGYSZÍNHÁZ
ÁPRILIS 3. SZERDA 14:00
FALSTAFF I (operabeavató), KAMARASZÍNHÁZ |
19:00 HUNYADI LÁSZLÓ, NAGYSZÍNHÁZ |
19:00 ELZA, VAGY A VILÁG VÉGE (Elza-trilógia
1. rész), JÁTÉKSZÍN

ÁPRILIS 4. CSÜTÖRTÖK
14:00 A CIRKUSZHERCEGNŐ, NAGYSZÍNHÁZ
| 19:00 EMBEREK ALKONYA (Elza-trilógia 2. rész),
JÁTÉKSZÍN
ÁPRILIS 5. PÉNTEK 19:00
HELLO, DOLLY!, NAGYSZÍNHÁZ | 19:00 JÓEMBERT KERESÜNK, KAMARASZÍNHÁZ | 19:30
EKLEKTIKON 2048 (Elza-trilógia 3. rész), JÁTÉKSZÍN
ÁPRILIS 6. SZOMBAT 15:00
JÓEMBERT KERESÜNK,
KAMARASZÍNHÁZ
|
19:00 HELLO, DOLLY!,
NAGYSZÍNHÁZ | 19:30
AGAVE, JÁTÉKSZÍN
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Miskolci Napló
A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ
FELVÉTELE

POMÁDÉ A DIÓSGYŐRI GIMI
DIÁKSZÍNPADÁN

Tavasz van! Gyönyörű!
Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél!
Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel –
A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!
(JÓZSEF ATTILA; RÉSZLET)

Húsvéti ételeink
2

Összesen tizenkét alkalommal láthatta a Grease (Pomádé) című darabot a közönség a Diósgyőri Gimnáziumban. Jim Jacobs
és Warren Casey eredeti musicaljének legnagyobb slágerei magyar nyelven hangzottak el az előadásokon. A diákszínpadot Lénárt Attila vezeti, akinek ez már a 27. bemutatója volt, a diósgyőri diáktársulattal pedig a tizenkettedik. A pedagógus-rendező
korábban már olyan klasszikus zenés darabokat adaptált a diákszínpadra, mint a Nyomorultak vagy a Mamma Mia.
(FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ)
Kreszmenőkkel a
balesetek megelőzéséért

vetkeztében letört. A sorompórudat a nő megpróbálta ugyan a helyére
visszailleszteni, azonban
ez nem sikerült, így a megrongált sorompót hátrahagyva távozott a helyszínről.

FORRÓ NYOMON

Padon alvó utas mobilját lopta el
Bíróság elé állítási javaslattal élt a rendőrség egy férfival szemben,
aki eltulajdonította egy váróteremben várakozó, padon alvó utas
mobiltelefonját. A Miskolci Rendőrkapitányság a 47 éves taktaharkányi férfival szemben kifosztás megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást.
A gyanúsított egy miskolci vasúti pályaudvaron idén januárban
egy padon alvó férfitől lopta el annak telefonját. A bejelentést követően a rendőrök azonosították, elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki a férfit.
A közlekedési balesetek megelőzősére, Kreszmenők címmel indított új animációs sorozatot a rendőrség. A sorozat nem a szankcionálható kihágásokat taglalja, hanem inkább ajánlásokat tesz a
mindenki számára biztonságos közlekedés érdekében. Az első rész
a láthatósági mellény viseletének fontosságára hívja fel a figyelmet,
míg a második epizód a kerékpáros fejvédő használatáról szól. Évente átlagosan nyolcvan kerékpáros veszti életét Magyarország közútjain, ebből a legtöbb eset a láthatóság hiányával, illetve a baleset
okozta komoly fejsérüléssel függ össze.
Parkoló autókat tört fel
Letartóztatták azt a férfit, aki a gyanú szerint Miskolcon, az utcán
parkoló autókból lopott el pénzt és különféle használati tárgyakat:
GPS-t, elemlámpát, parfümöt, gyógyszert, és hajófelszerelést. A férfi
Miskolc különböző részein öt parkoló autót feltört, majd onnan különféle tárgyakat vett el, mellyel mintegy 150 ezer Ft kárt okozott. A
gyanúsítottat az egyik autó tulajdonosa érte tetten. Amikor a férfi az
autóban ülve észrevette, hogy a sértett kinyitotta az ajtót, elfutott a
helyszínről. A gyanúsítottal szemben lopás miatt indult eljárás.
Letörte a sorompót, majd elhajtott
Egy 25 éves nő ellen emelt vádat a Miskolci Járási Ügyészség
közlekedés biztonsága ellen, gondatlanságból elkövetett vétség miatt. A nő tavaly szeptemberben a saját kocsijával autózott
Novajidrány külterületén, azonban későn észlelte, hogy a vasúti
félsorompó lezárt állapotú, és a fénysorompó pirosjelzést ad. A
kocsi nekiütközött a fénysorompó rudjának, ami az ütközés kö-

Orvhalászokat fogtak a pénzügyőrök
Négy orvhalászt értek tetten a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Az orvhalászoknál több
mint 20 kilogramm engedély nélkül kifogott kárász és csuka volt. A
pénzügyőrök Borsod megyében járőröztek, amikor a Tisza árterében négy, ládákat és egyéb, halászathoz használt eszközöket pakoló
férfiakra figyeltek fel. Mire odaértek a NAV munkatársai, a férfiak
már berakták a ládákat az ártérben parkoló kocsikba. Az autók átvizsgálásakor derült ki, hogy több mint 20 kilogramm frissen fogott
kárász és csuka volt a letakart ládákban. A halakat mindenféle engedély nélkül, illegálisan halászták. A rendőrség orvhalászat bűncselekménye miatt kezdeményezett büntető eljárást a férfiak ellen.

Négy részes keresztrejtvény sorozatunkban ezúttal tradicionális húsvéti ételek neveit rejtettük el. Kérjük megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy levélben vagy e-mailben
küldjék el. Beküldési határidő: 2019. április 17. szerda,
éjfél. Szerkesztőségünk címe: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad
utca 9. E-mail cím: info@mikom.hu. A helyes megfejtések
beküldői között könyvjutalmat sorsolunk ki. Előző rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Aranyvessző, 2. Téltemető, 3. Csillagvirág, 4. Hóvirág. Nyertesek: Novák László (Szendrő), Lenkeiné Orosz Katalin (Miskolc). 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, 1317 óra között.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

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

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

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) A héten rengeteg türelemre lesz
szüksége. Remélhetőleg nem kell új munkába kezdenie, vagy új
dolgokat elindítania... Szerencsére a Nap a Kos jegyében ellátja
erővel és kitartással.

Rák (június 22 - július 22) Két különböző hatás éri majd önt.
Eléggé hektikus összevisszaság uralkodik ön körül, korrigálnia
kell mindazt, ami az izgalmak miatt félresikerült. Kevesebbet
tervezzen, és fordítson több időt az egyes projektekre.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Egy friss románc most
komoly párkapcsolattá alakulhat. A családja kritikáját alaposan
szűrje át az érzésein. A partnerével szemben nagyon elfogult,
szerencsére jó értelemben.

Bak (december 22 - január 20) A Vénusz az ön számára kedvező helyzetben áll. Egy friss kapcsolat váratlanul komolyra fordulhat, egy élmény nagyon közel hozza önöket egymáshoz. A
régi kapcsolatok is tovább mélyülnek.

Bika (április 21 - május 20) Ha már van kedvese, most több
időt fog vele tölteni. Ennek a csodálatos energiának a segítségével akár egy szerelmi válságot is hamar fel lehet oldani. Ha ön
egyedülálló, most találkozhat egy vonzó ismeretlennel!

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Nyugodt napok helyett
feszültségre, váratlan látogatókra, hirtelen érkező sürgős megbízásokra számíthat. Ráadásul olyan emberekkel kell tárgyalnia, akik sokkal lassúbb fordulatszámon pörögnek, mint ön.

Skorpió (október 24 - november 22) EAz ön szingli, a héten megismerkedhet az igazival. Vigyázzon, ne legyen görcsös!
Ha túlságosan akarja a sikert, hamar kimerül, és a lényegre már
nem marad energiája.

Vízöntő (január 21 - február 19) Nagyon kell ügyelnie a
szavaira, ha a főnökét, kollégáit kritizálja. Most olyan csúszós
pályán halad, ahol könnyen kitörheti a nyakát. Elég egy rosszkor, rossz helyen mondott megjegyzés, és hónapokra parkolópályára kerül.

Ikrek (május 21 - június 21) A hátráló Merkúr sok mindent
megnehezít, sok tekintetben meg kell erőltetnie magát. Van
azonban egy reménysugár a Naptól, ez ellátja önt kitartással, és
még a nehéz helyzetekből is a legjobbat tudja kihozni.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Ha a héten nekiláthat új
ötletei megvalósításának, akkor nemcsak a kollégái segítségére
számíthat, de a jó szerencsére is. Ha a céljai ütköznének néhány
ember elképzelésével, akkor érdemes kis kerülőket beiktatni.

Nyilas (november 23 - december 21) A Nap a Kos jegyében
felébreszti az ön összes jó tulajdonságát. Ezek mindenek előtt
rendkívüli bizakodását, a jóban való hitét jelentik. Most valakinek a segítségére lehet, és ez nagy örömmel tölti el a szívét.

Halak (február 20 - március 20) Nincs is olyan ember, aki
annyira tudna szeretni, mint ön, mégis, időnként sok bánat éri.
Hogy lehetséges ez? Ön mindent odaad, és nem követel érte
semmit... Meg kell tanulnia képviselni a saját érdekeit is.

