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Épül az új istálló és az új karám a Baráthegyi Majorságban. 
Biztató az is, hogy csaknem teljes mértékben pótolni tudják 
az elvesztett kecskeállományt, és egy új alpaka is beköltözhet 
hozzájuk.

Az elmúlt hetekben nagy 
felháborodást, heves érzelme
ket és sokszor sarkos vélemé
nyeket váltott ki a miskolciak 
körében, hogy többször tá
madtak kutyák a majorság ál
lataira. Volt, aki az ebek azon
nali kilövését követelte, mások 
az állatok gazdáit tették fele
lőssé amiatt, hogy nem meg
felelően tartották a kutyákat, 
akik agressziójukat gyilkolás
sal „vezették” le. A támadások 
mérlege: negyvennégy kecs
kéből huszonkettőt veszítet
tek el, a brutális vérengzésben 
azonban a terápiás alpakák és 
vemhes kecskék is megsérül
tek. A majorságot működtető 
Szimbiózis Alapítvány kára 
több millió forintra rúg. Sze
rencsére azonban nemcsak a 
felháborodás, a tiltakozás, de 
a segítő szándék is nagy volt a 
helyiekben.

– Eddig mintegy 2 millió 
312 ezer forint felajánlás ér
kezett hozzánk – mutatja a 
támogatók listáját és az ösz
szegeket az alapítvány elnö
ke hétfőn. Jakubinyi László 
elmondja, különösen megha
totta az egyik adakozó „Köz
lemény” rovatban feltüntetett 
mondata: „csak ennyit tu
dok adni, de ezt jó szívvel te
szem”. Kétezer forintot utalt 
át a hölgy. Megtudjuk, ma
gánszemélyek mellett cégek is 

támogatják az alapítványt, az 
egyik miskolci vállalkozástól 
például vaskaput és faanyagot 
kaptak.

Természetesen az alapít
vány is azonnal megmozgatott 
minden követ, hogy visszaáll
jon az élet a régi kerékvágásba. 
Felvették a kapcsolatot egy al
pesi kecskéket tenyésztő fiatal 
gazdapárral, és lekötöttek ná
luk húsz kecskét – tizenkettő 
gödölyét és nyolc anyakecskét 
– összességben több mint 1,3 
millió forint értékben. – Ez a 
tenyészet azonban nem fog
ja teljes mértékben pótolni az 
elvesztett huszonkét kecskén
ket, hiszen azok nagy része 
anyaállat volt. De most ez van; 
olyan kecskét, ami kimon
dottan tejet ad, nagyon nehéz 
szerezni – mondja Jakubinyi 
László, hozzátéve: az új álla
tok várhatóan február elején 
érkeznek meg hozzájuk.

Építkeznek is
Az építkezés is gőzerővel 

tart, a majorságban már áll az 
istálló vázszerkezete. Az ala
pítványi elnök sorolja: ahhoz, 
hogy a kerítés biztonságos le
gyen, 400 ezer forintért vásá
roltak vasat, a hegesztett háló 
115 ezer forint volt, és beton
oszlopokat is beszereztek. A 
kerítés körülbelül félmillió 
forintba fog kerülni, téglát 1 
millióért rendeltek az új is
tállóhoz, a tetőszerkezet pe
dig további 400 ezer forintot 
emészt fel. Az alpakákat dup
la kerítéssel védik majd. Jaku
binyi Lászlótól megtudjuk, az 
Agrárminisztérium egymillió 
forinttal támogatja a fajtatisz
ta állatok pótlását. Az egyik 
bank pedig – ami korábban 
az alpakák megvásárlásá
ban működött közre – jelezte, 
hogy igyekeznek egy nőstény 
állatot szerezni a műtött cső
dör mellé. – Eddig mintegy 3 
millió forintot költöttünk el, a 
vége valahol 45 millió körül 
lesz. Az a legfontosabb, hogy 
biztonságosabb és minőségibb 

körülményeket tudjunk bizto
sítani az állataink számára – 
emeli ki az elnök.

Megvannak  
az agresszor kutyák(?)

Jakubinyi László arról is 
tájékoztatott minket, hogy 
beazonosították, és gazdájá

tól „kiemelték” az egyik tá
madó kutyát, erről hivatalos 
értesítést is kapott. Egy ebet 
pedig ők maguk fogtak meg. – 
Néhány napja először a kecs
kéknél próbálkozott ez a ku
tya, utána a baromfiudvarnak 
ment neki. Bekergettük a fejő
házba, értesítettük a rendőrsé
get és az állategészségügyi te
lepet, a kutyát befogták, majd 
elvitték. Úgy tudjuk, hogy ál
latorvosi megfigyelés alatt áll 
– tette hozzá.

Megkerestük a Miskolci 
Állategészségügyi Telepet is. 
Vezetője érdeklődésünkre el
mondta, két kutyát fogtak be 
a majorság területéről, ők a 
telephelyen vannak. Görcsös-
né Szegedi Eszter emlékezte
tett: az első befogás még ka

rácsony előtt történt, akkor 
visszaadták a gazdájának az 
ebet, hiszen oltott volt, chip
pel ellátott, és a jogszabályok 
is ezt írták elő. Január 12én 
azonban már a gazdája adta 
le hatósági megfigyelésre. 
A másik kutyát január 14
én fogták be. – A két kutya 
egészséges, abszolút barátsá
gosak. A hatósági megfigye
lés 14 napig tart, ez idő alatt 
megfigyeljük a viselkedésü
ket, de a sorsukról a hatósá
gi állatorvos, illetve a nyomo
zóhatóság fog rendelkezni. 
Hogy azokat a kutyákat sike
rülte befogni, amelyek elkö
vették a támadásokat, erről 
nem tudok érdemben nyilat
kozni – tette hozzá.

KUJAN ISTVÁN
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Jakubinyi László és Szinay Attila. Fotó: Mocsári László 

Hogyan tudja finanszírozni 
a Miskolci Nemzeti Színház 
és a Csodamalom Bábszín-
ház működését a város? 
Erről is szó lesz a miskolci 
közgyűlés januári ülésén.

Az ezzel kapcsolatos napi
rend az egyik legfontosabb 
előterjesztés, amely janu
ár 30án kerül a képviselők 
elé. Miskolc önkormányzata 
ugyanis élve az előadóművé
szeti szervezetek támogatá
sáról és sajátos foglalkoztatá
si szabályairól szóló törvény 
adta lehetőséggel, közös mű
ködtetésre vonatkozó kérel
met terjesztett elő a magyar 
kormány részére. A két szín
ház működtetési költségeinek 
előteremtéséhez ugyanis – 
mint minden évben – állami 
támogatásra is szükség van. 
A mostani előterjesztés tu
lajdonképpen egy beszámoló 
arról, hogy a város segítséget 
kér, és ebben már lépéseket is 
tett Veres Pál polgármester.

A beszámolóból kiderül, 
Veres Pál még január elején 
írt levelet dr. Kásler Miklós-
nak, az Emberi Erőforrások 
miniszterének, kérve, hogy 
bár 2020tól a színházak 
fenntartása kizárólagosan 
önkormányzati feladat, de az 
egyértelműen látszik, a meg
felelő működéshez szükséges 
forrásokat a város egyedül 

nem tudja biztosítani. Ugyan
ez a helyzet a Csodamalom 
Bábszínház esetében is, itt is 
miniszteri válaszra vár a pol
gármester.

Ezen túl a városatyák meg
tárgyalnak több, technikai 

jellegű előterjesztést is. Ezek 
közé tartozik az, amelyben fe
lülvizsgálnak olyan korábbi 
rendeleteket, amelyek már el
avultak, így kiszűrésük indo
kolttá vált. A képviselők meg
vitatják az Integrált Területi 

Program módosítását, és utó
lagosan tájékoztatást kap
nak a halaszthatatlan önkor
mányzati ügyekben hozott 
polgármesteri döntésekről is.

A közgyűlés elé kerül a 
Csengey Gusztáv utca 3. szám 
alatti épület – ahogy a mis
kolciak többsége ismeri, a 
volt Tiszti klub – sorsa is. Az 
ingatlant a miskolci önkor
mányzat 2014ben adta el a 
Magyar Cserkészszövetség
nek, azzal a kikötéssel, hogy a 
romos házat felújítják. Ennek 
határidejét 2017ben egyszer 
már meghosszabbították, az 
előterjesztés most újabb mó
dosításra tesz javaslatot. En
nek oka: a Cserkészszövetség 
állami segítséggel látna neki 
a munkához, a támogatást 
azonban csak később kap
ják meg. Amennyiben a köz
gyűlés a javaslatot elfogadja, 
akkor a felújítás új határideje 
2022. december 31. lesz.

A színházhoz kért forrást Miskolc
A miskolci mentőállomás 
mind a négy esetkocsija ren-
delkezik már mellkaskomp-
ressziós készülékkel.

– Örömmel segítettünk – 
nyilatkozta Barkóczi István, 
aki az Országos Mentőszol
gálat Alapítványán keresztül 
vásárolta meg az életmentő 
eszközt. A FUX Zrt. tulajdo
nos vezérigazgatója elmond
ta, a cég sikeres gazdasági évet 
zárt, közel 30 éves fennállásá
nak legjobb értékesítési ered
ményét produkálta. – Tősgyö
keres miskolci cégvezetőként 
fontosnak tartom, hogy a 
megtermelt haszon egy részét 
jótékony célra fordítsuk, ott 
segítsünk, ahol arra szükség 
van – fogalmazott. A vállalat 
közel 4 millió forinttal támo
gatta a készülék beszerzését.

– Ilyen nagyságrendű fel
ajánlásra még nem volt pél
da nálunk – tudtuk meg az 
Országos Mentőszolgálat 
Északmagyarországi Regi
onális Mentőszervezetének 
megbízott igazgatójától. Ká-
dár Balázs elmondta: az ed
dig kézzel végzett újjáélesz
tést most már a készülékre 
bízhatják. Ráadásul ezzel két 
kéz felszabadul, a mentők 
tudnak gyógyszert adagolni 
például, amíg a gép végzi a 
dolgát. – A mentőállomáson 
négy kiemelt egység biztosít 
szolgálatot, ezekben az eset
kocsikban most már kivétel 
nélkül van ilyen készülék. 
Jelentősen megnövekedett 
a betegellátás biztonsága – 
hangsúlyozta a megbízott 
igazgató.

KI

Mellkaskompressziós  
készülékkel gazdagodtak

Mostantól készülékre bízhatják az újjáélesztést. Fotó: Végh 
Csaba

A hányatott sorsú Tiszti klub
A korábban a Honvédelmi Minisztéri

um kezelésében álló épület hosszú éveken 
keresztül tiszti klubként, étteremként, ren
dezvényteremként működött. A rendszer
váltás után több bérlője is volt, és a miskolci 
underground kultúra egyik kultikus hely
színének számított: koncerteknek adott 
otthont, de volt ott diszkó, tartottak szalag
avató bulikat, esküvőt és számos más ren
dezvényt is.

2001 júliusában, az ÁPV Rt.vel kötött in
gatlanátadási megállapodás alapján az épü
let az önkormányzat tulajdonába került. Az 
akkori városvezetés nem tudta hasznosítani, 
így a magára hagyott létesítmény állapota 
jelentősen leromlott. A külső vakolat szinte 
már mindenhol lepergett, a lyukas tető mi
att folyamatosan ázott a födémszerkezet, a 
téglák között ecetfák vertek gyökeret, a bel
ső udvar és az épület többi részét pedig szép 
lassan felemésztette a természet.

Támogatás az Agrárminisztériumtól
Egymillió forint támogatást kapott a 

Szimbiózis Alapítvány az Agrárminisztéri
umtól. Az erről szóló okiratot Szinay Attila 
közigazgatási államtitkár adta át Jakubinyi 
Lászlónak, az alapítvány elnökének pénte
ken a Baráthegyi Majorságban. – A szerve
zet szociális tevékenységet lát el, kétszázhet
ven gondozottnak javítja az életminőségét. 
A Szimbiózis Alapítvány országosan ismert 
és elismert, ráadásul nemcsak önellátó, ha

nem kézműves termékeik a miskolciakhoz 
is eljutnak. Ez a támogatás, reméljük, figye
lemfelhívás is, hogy mások is segítsék az ala
pítvány munkáját – fogalmazott az államtit
kár. Jakubinyi László azt ígérte, hatékonyan 
fogják felhasználni ezt a forrást. – Február 
elején pótoljuk az elhullott kecskeállományt, 
a hónap közepén érkeznek alpakák, illetve 
március végén adjuk át az új istállót, aminek 
építését már tavaly elkezdtük – nyilatkozta 
az elnök.



 Itt van egy szenzációs adott-
ságú város, meg kellene ta-
nulni belakni a településün-
ket, ismét büszkének lenni 
rá - mondta lapunknak Mis-
kolc új főépítésze, Szunyogh 
László.

– Január 1-jétől tölti be a mis-
kolci önkormányzat főépítészi 
tisztségét. Hogyan teltek az első 
napok, sikerült már belaknia az 
új irodáját?

– A döntés már decemberben 
megszületett, azonnal megkezd-
tem az egyeztetéseket a város-
vezetéssel. Ez a tizedik munka-
napom (Az interjú január 15-én 
készült – a szerk.), reggel 7-től 
este 8-ig dolgozom, de minden 
egyes percét élvezem. Megörö-
költem az elődöm asztalát, szé-
két, amit azonban félre is toltam, 
mert nem kényelmes. Az irodát 
még nem formáltam a saját ké-
pemre.

– Másfél évig üresen állt az a 
szék, az az asztal, nem volt főépí-
tésze a városnak. (Az előd, Ros-
tás László 2018-ban távozott a 
posztról – a szerk.) Ez mennyiben 
nehezíti meg az ön helyzetét?

– Voltak olyan ügyek, amik-
ben a főépítész hiánya miatt nem 
született döntés, azok most itt 
sorakoznak az asztalomon. Ezek 
között van több nagy volumenű, 
városvezetői döntésre előkészí-
tendő projekt, más ügyekben 
pedig a döntések rám hárulnak.

– Hangsúlyozza, hogy a nyi-
tottságot képviseli, a városlakó-
kat szolgálja, kíváncsi a vélemé-
nyükre. A napi munkamenethez 
az ő megkereséseik is hozzátar-
toznak?

– Valóban, sokan éltek is a ko-
rábbi felajánlásommal, misze-
rint közvetlen kommunikációt, 
széleskörű egyeztetést szeretnék 
a miskolciakkal. Volt, aki sze-
mélyesen keresett fel, de a „Mis-
kolci Főépítész Szunyogh nem 
hivatalos oldala” is egyre aktí-
vabb a Facebookon. Reményeim 
szerint az már most leszűrhető 
belőle, hogyan gondolkodik a 

főépítész a városról. De konkrét 
ügyekről is fogok majd itt tájé-
koztatást adni a hivatalos csa-
tornák mellett. Ha például el-
kezdünk gondolkozni a Búza 
tér rendezésén, azt megosztjuk 
ezeken a nem hivatalos fórumo-
kon is.

– Mondana példát a lakossági 
megkeresésekről?

– Az egyik legaranyosabb az 
volt, amikor egy egyébként nem 
miskolci hölgy jött be az irodá-
ba, és elmondta, hogy sokat jár 
Miskolcon, szereti a várost, de 
lát néhány problémát, amit fel-
tétlenül meg kell oldani. Szíve-
sen fogadtam a megkeresését.

– A miskolciak – és ezek sze-
rint az ideérkező turisták – el-
várásai mellett nyilván a város 
vezetése is pontosan megfogal-
mazta, milyen kívánalmaknak 
kell megfelelnie a főépítésznek. 
Melyek ezek?

– Elsők között át kell gon-
dolni az összes olyan fejleszté-
si koncepciót, amiben az előző 
városvezetés döntött. Meg kell 
fogalmazni ugyanis, hogyan 
igazodjon az új vezetés egy-
egy projekthez. És, persze, 
majdnem minden ilyen fej-
lesztésnek van főépítészi vo-
natkozása.

– Ön is azt vallja, hogy Mis-
kolc sokarcú város. Meg lehet 
felelni minden igénynek?

– Valóban, van itt ipartelep, 
szőlőhegy, falusias városrész 
és lakótelep is. A sokarcúság 
azonban nemcsak az épített 
környezetben nyilvánul meg, 
hanem a lakosság társadalmi 
összetételében is. Ezt egy főépí-
tésznek figyelembe kell vennie, 
sőt, szolgálnia kell. Nem lehet 
azt mondani, hogy mi csak egy 
belvárosi polgári Miskolcot fej-
lesztünk. Avasivá is kell vál-
ni például, amikor a lakótelep 
kérdése kerül elő.

– Az egyik legfontosabb fel-
adatának tartja a településkép 
védelmét. Előfordul, hogy egy-
mással szemben álló érdekek, 
vélemények ütköznek. Létezik 
egyáltalán egységes településké-
pi érdek?

– Engedjen meg egy történel-
mi példát. Valamikor az 1950-es 
években született egy városfej-
lesztési koncepció, amiben azt 
mondták, el kell bontani a tel-
jes főutcát, és helyette modern 
szalagházakat építeni, bizonyos 
távolságonként toronyházak-
kal. Ez sosem vált hivatalossá, 
évekkel később azonban elővet-
ték, és lebontották a Pátria-töm-
böt, hogy ott toronyház épüljön. 
Annak a makettjét egyébként 
magam is láttam fotón. Állító-
lag még azokban a diktatórikus 
években is a lakossági felháboro-
dás miatt álltak el a tervtől. Ez-
zel pusztán azt szerettem volna 
szemléltetni, hogy például egy 
belvárosi fejlesztés igenis eléri a 
miskolciak ingerküszöbét, és vé-
leményt formálnak.

– Ez történt a tervezett belvá-
rosi irodaház esetében is…

– Igen. Egy ilyen épület egyér-
telműen meghatározó része lesz 
a belvárosnak, éppen ezért fon-

tos, hogy a beruházó felé egyér-
telműen megfogalmazzuk az 
épülettel szemben támasztott 
településképi elvárásokat. Mi-
közben ez egy magánberuházás, 
amit tiszteletben kell tartani, 
s örülnünk kell, hogy a befek-
tető a mi városunkban kíván 
egy ilyen volumenű beruházást 
megvalósítani. Le is ültünk a be-
ruházóval, és közelinek látszik 
a megállapodás abban, hogy 
egy olyan épületet húzzanak fel, 
ami a városlakóknak is megfe-
lel. Nyilván, olyan nem lesz, ami 
mindenkinek tetszik. De az nem 
kérdés, hogy az avasi református 
templomot, a meglévő belváro-
si szövetet védeni kell. Ugyan-
akkor az itt futó Uitz Béla utca, 
azaz a déli tehermentesítő a vá-
ros egyik új főútvonalává vált, az 
pedig nem járja, hogy egy kavi-
csos parkoló van mellette.

– Képzeletbeli városi túránk so-
rán nem megyünk sokkal mesz-
szebb: a Főtér vagy az Avas szálló 
ügye még régebb óta húzódik.

– Pillanatnyilag annyit 
mondhatok, hogy folyamatban 

van ezeknek a kérdéseknek a 
rendezése is.

– Más. A közúthálózat átgon-
dolásra szorul, ma már talán ki-
jelenthetjük, nem ennyi autóra 
tervezték sem a tapolcai, sem a 
Diósgyőrből bevezető utat.

– Egyértelmű, hogy kinőt-
te a viszonylag szűk völgybe te-
lepült várost a forgalom. Tény, 
rengeteg olyan területünk van – 
Komlóstető, Miskolctapolca, Di-
ósgyőr és a többi –, amiket szinte 
egyetlen tengely köt össze a vá-
rossal. A közúthálózat kérdését 
is társadalmasítani szeretnénk, 
hiszen például az északi teher-
mentesítő az Andor utcai prob-
lémát egyértelműen megoldaná, 
mások viszont nem biztos, hogy 
örülnének, ha egy négysávos út 
vezetne a lakásuknál.

– Korábban elmondta, a gya-
logoshálózat legalább olyan fon-
tos, mint a gépjárműközlekedés 
megnyugtató rendezése.

– Sok helyen jeleztem, hogy 
például katasztrofális, nem egy 
megyei jogú városhoz méltó az 
eljutás gyalogosan a Búza tér-
ről a Városház térig. De gondol-
nunk kell a biciklisekre, a ba-
bakocsisokra, a kutyásokra is, 
hogy csökkentsük a konfliktu-
sokat. Az összes hálózati rend-
szert végig kell gondolni, felül 
kell vizsgálni a városban.

– Nyugat-európai, amerikai 
nagyvárosokban korlátozták, sőt, 
van, ahonnan ki is tiltották a 20-
30 évnél öregebb autókat a belvá-
rosból, máshová csak elektromos 
járműveket engednek be. Ma-
gyarország, Miskolc „érett” egy 
ilyen döntéshez a tisztább levegő, 
a környezettudatosság jegyében?

– Sok jó példa van a világban 
az ilyen konfliktusok rendezésé-
re, ezek azonban nem lehetnek 
egyoldalúak. Nem mondhatom 
azt, hogy nem engedek be egyet-
len autót sem a belvárosi kör-

gyűrűbe. A parkolást át kell gon-
dolni, hol mennyi autót tudunk 
elhelyezni. Akit nem engedünk 
be valahová, annak alternatívát 
kell nyújtani.

– A már betervezett, futó pro-
jektek mellett újakról be tudunk 
számolni?

– Vannak konkrét megkeresé-
sek, de jelen pillanatban még nem 
aktuális ezekről beszélni. Any-
nyit azonban elmondhatok, hogy 
meglepően nagy érdeklődés van 
különböző befektetések iránt, 
amik a városvezetést is elérik.

– Építészekből álló bizottság 
segíti majd a munkáját. Ismert 
már, hogy kik alkotják ezt a ta-
nácsadó testületet?

– A szakmai stábom nem 
állt még fel, az építészkama-
rával egyeztetve választjuk ki 
a tagokat. Területi alapon fog 
működni a bizottság, minden 
városrésznek lesz egy területi re-
ferense, aki a főépítész munkáját 
segíti az ottani fejlesztésekben.

– Mindezek alapján milyen 
Miskolcot szeretne látni öt év 
múlva?

– Azt gondolom, hogy Miskolc 
hazánk legélhetőbb nagyvárosa 
lehetne. Ugyanakkor a geopo-
litikai és más társadalmi folya-
matok miatt talán mi magunk is 
kezdtük elhinni, hogy vesztesek 
vagyunk. Miközben itt van egy 
szenzációs adottságú város. Meg 
kellene tanulni belakni a telepü-
lésünket, ismét büszkének lenni 
rá. Ha mi nem hisszük el, hogy 
élhető Miskolc, vagy azzá tehet-
jük, akkor valóban vesztesek le-
szünk. Rengeteg lokálpatrióta él 
a városban, nagyon erős a Mis-
kolchoz való kötődésünk. Hogy 
milyen Miskolcot szeretnék? Egy 
olyat, ami tényleg a miénk, amit 
tényleg szeretni lehet, és akkor 
mások is csodájára járnak majd. 
Én ennek egy szeletéért felelek.

KUJAN ISTVÁN

Miskolc szolgálatában Szunyogh László
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„AVASIVÁ IS KELL VÁLNI”

Fotó: Mocsári László

„Kinőtte a viszonylag szűk völgybe települt várost a forgalom.” Fotó: Juhász Ákos 

Két évvel a bejelentés után 
úgy tűnik, mégsem építik át 
Miskolcon az ITC épületét 
kormányzati negyeddé.

Szinte pontosan két évvel 
ezelőtt, 2018. február 1-jén 
sajtótájékoztatón jelentette 
be Lázár János, a Miniszter-
elnökséget vezető miniszter, 
hogy a kormány biztosítja a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-

gyei Kormányhivatal számá-
ra az anyagi forrást, egészen 
pontosan 4 milliárd forintot 
a Miskolc belvárosában lévő 
volt Nemzetközi Kereskedel-
mi Központ (ITC) épületének 
és környékének teljes rekonst-
rukciójára. A terv az volt, 
hogy kormányzati negyedet 
alakítanak itt ki, a Miskol-
ci Járási Hivatal valameny-
nyi egysége ideköltözik, így 

az ügyfelek a modern infra-
strukturális háttérrel rendel-
kező épületben intézhették 
volna ügyeiket.

Habár a látványtervek is el-
készültek, a felújítás elmarad. A 
Miskolc Televízió megkeresé-
sére ugyanis a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kormány-
hivatal az alábbi választ küldte: 
„Az ITC Székház 2017 óta a 
Magyar Állam tulajdonában 

és a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal va-
gyonkezelésében lévő épület. 
A központi és a területi köz-
igazgatásban – a bürokrácia-
csökkentés jegyében – megva-
lósuló szervezeti átalakítások 
és az épület újjáépítéséhez kap-
csolódó kivitelezési költségek 
jelenleg nem teszik indokolttá 
a létesítmény új Közigazgatási 
Központtá alakítását.”

NEM ÉPÍTIK MEG A KORMÁNYNEGYEDET

Az átépített ITC látványterve



„Túl sok az árnyék ebben a 
városban, ezért döntöttem 
úgy, hogy a fényről fogok 
írni. Miskolc ezernyi titkát 
csak elhullajtotta az emléke-
zet, hogy egyszer újra meg-
találjuk őket. Amint felemel-
jük és markunkban tartjuk, 
máris fényesedni kezdenek” 
– írja Miért Miskolc? című 
kötetében Fedor Vilmos. A 
lokálpatrióta 63 válaszban 
indokolja meg, hogy miért 
szereti Miskolcot.

Kivételesen szerencsés em
ber vagyok, hogy ideszülettem. 
Ezt érzem, amikor Tapolcán 
sétálok, és arra gondolok, an
nak idején a monostor helyét 
is milyen jól választották meg 
elődeink. Hiszen itt a Hejő pa
tak völgye minden olyat megad 
az embernek, amire vágyik, ami 
ahhoz kell, hogy úgy érezze, 
örökre maradni akar. A világon 
is párját ritkítja, sokak szerint 
egyedülálló az a természetes 
barlang, ahol meleg gyógy víz 
tör elő a hegy mélyéből. Év
századok óta gyógyítja láto
gatóit, és úgy tűnik, így lesz ez 
még nagyon sokáig. A termé
szet nagyon bőkezűen osztotta 
ajándékait az itt élő emberek
nek. Vélhetően azért is, mert a 
miskolciak becsülik, amit kap
tak, ma is óvják környezetüket 
és mindent megtesznek azért, 
hogy utódaiknak úgy adják át, 
mint ahogy apáiktól megörö
költék. És ez így van jól. A mis
kolciakat nem fenyegeti a már 
oly sok helyen tapasztalható 
ivóvízhiány. A mi vizünket a 
legnagyobb ásványvízgyártó, 
maga a hegy adja forrásai útján. 
Amikor alföldi vagy fővárosi 
barátaim nálam vendégesked
nek, szinte órákig képesek be

szélni arról, milyen hihetetlen 
érezni azt, milyen az igazi, jó 
hideg víz íze. Persze a miskol
ciak ezt nehezen értik, hiszen 
ők minden nap a hegy hideg vi
zével oltják szomjukat. Amikor 
persze ők vendégeskednek va
lamelyik alföldi városban, meg
tapasztalják, milyen az, amikor 
órákig folyatja az ember a csap
ból a vizet, de az sohasem lesz 
hideg, az íze meg némely he
lyen hasonlatos a pocsolya vi
zéhez. Nem véletlenül mond
ják, hogy Miskolcnak a vize 
az egyik legnagyobb kincse. A 
hegy meleg vizében fürdik, hi
deg vizével szomját oltja.

Arról, hogy településünk 
története a tapolcai monostor
alapítással kezdődhetett, már 
Anonymus krónikájából, és 
későbbi egyháztörténeti ira
tokból tudtunk. De annak, 
hogy ez pontosan hol állt, nem 
találtuk nyomát. A régészek és 
a történészek véleménye is az 
volt, ha sikerülne megtalálni az 
apátság romjait, az már egyér

telmű bizonyíték lenne arra, 
hogy igazak a Miskolc erede
tére vonatkozó korabeli leírá
sok. És ahogy az lenni szokott, 
a szerencse mellénk szegődött. 
2004 végén Miskolc pályázatot 
nyújtott be az Európai Unió 

által alapított „Európa Kultu
rális Fővárosa” címre. A pályá
zatunkban írtunk Miskolc ere
detéről is, de csak feltételeztük, 
hogy valahol a tapolcai őspark 
környékén állhatott egyko
ron az épület. Az első fordu

lót megnyertük, és bejutottunk 
a legjobb hét pályázatot be
nyújtó város közé. Ekkor kez
dődött az igazán nagy munka, 
bemutatni részletesen a város 
fejlesztéseit, adottságait, jö
vőre vonatkozó elképzeléseit. 
Emlékszem, éppen a pályázat
ról egyeztettem a minisztéri
umban, amikor a miniszteri 
titkárság vezetője szólt, hogy 
miskolci munkatársaim fontos 
ügyben keresnek. Az üzenet 
így szólt: a tapolcai barlang
fürdő bővítésének munkálatai 
során megtalálták az egykori 
apátság alapjait. Amint haza
értem, rohantam ki Tapolcára, 
ahol már vártak munkatársa
im. Emlékezetes nap volt.

A barlangfürdő a bővíté
sekkel, a szaunaparkkal, a kül
ső medencékkel mára valóban 
egyedi, sehol másutt nem látha
tó látványosság lett. Hozzá kap
csolódik a csónakázótó, benne 
az óriásra nőtt növényevő ha
lakkal, vízi madarakkal. Nekem 

a legkedvesebb tapolcai látvá
nyosság az őspark. Ilyen mél
tóságteljesen álló fákat még se
hol sem láttam. Mint megannyi 
karmester magasodnak fölénk, 
hogy hajladozó ágaikkal meg
adják a hangot milliónyi levél
nek, meg a köztük megbújó 
madaraknak, hogy aztán mind 
együtt megszólaltassák e földi 
tünemény csodálatos harmó
niáit. S miközben ezt a különös 
hangversenyt hallgatjuk, mel
lénk telepednek a mókusok, 
hogy mogyorót, diót és más fi
nomságot kérjenek, bizonyítva 
azt, hogy itt minden élőlény ba
rátságban él egymással.

Ha pedig valakinek helyi bo
rok kóstolására támad kedve, 
érdemes ellátogatni a göröm
bölyi pincesorra, ahol a helyi 
gazdák boraiból válogathat. 
Mert jól jegyezze meg a látoga
tó: Miskolcon ha nyugatra, ha 
északra, ha délre indul, minde
nütt pincékre talál.

FEDOR VILMOS

Miért Miskolc? 2. rész

TAPOLCA EGYEDÜLÁLLÓ KINCSEI
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A miskolctapolcai strandfürdő 1931-ben. Fotó: Barbjerik Ferenc, Fortepan 

Csonakázótó Miskolctapolcán1957-ben. Fotó:  Krasznai Gyula, Fortepan

Pár száz forintonként gyűjt-
jük a pénzt édesapám síremlé-
kére. Egy évünk van erre. He-
tente egyszer kiálljuk a sort 
a miskolci Tanácsház tér 22. 
számú ház udvarán lévő bizo-
mányi áruház felvevőirodája 
előtt. Bármikor megyünk, to-
longanak a becsüsökhöz veze-
tő ablaktalan bádogalagútban. 
Ki batyuval, ki bőrönddel vagy 
lepedőbe csavarva hozza a sze-
gényes cókmókját. Ide nem jó-
szántunkból járunk. A szükség 
hoz minket. Nincs diszkréció, 
ismeretlen a tapintat. A mö-
göttünk állók előtt teregetjük 
ki a frissen vasalt, pecsétes ágy-
neműt, lepedőket. Mamám ki-
rakja apám lódenját, öltönyeit, 
a szőrmés sofőrbundáját. Fél-
renéz, hogy ne lássa, mit tesz. 
Ne lássam, hogy könnyes a sze-
me. A becsüs is emberből van, 
válogat, szelektál, majd senkit 
nem enged el pénz nélkül. Le-
csap a csupa bőr barna félci-
pőre és a zöld kabátra. Szep-
tembertől májusig összejön a 
sírkőre a hatezer forint.

Később firkászként már a 
zálogházba is elvisz a kíván-
csiság. A Zenepalotával szem-
közti épület, a Hunyadi utca 
kettes számú ház minden 
zugát bejárom. A vezetőnő 

gépiesen meséli, hogy az in-
tézményt még Mária Terézia 
alapította a szegények, nélkü-
lözők megsegítésére. A lelket-
len uzsorások megkerülésére. 
A pincétől a padlásig értékes 
szőrmebundák, kabátok lóg-
nak a vállfákon. A többségét 
csak nyári megőrzésre adják 
be. A páncélszekrények dugig 
tele ékszerekkel. Halomban az 
arany karikagyűrűk. Ezek zö-
mét kiváltják, fizetés után érte 
jönnek. Még később heten-
te meggusztálom az Arany-
szarvas melletti bizományi 
áruház kínálatát. Kopottas 
bőrkabátok, kisuvickolt ba-
bakocsik, aranykeretes fest-
mények és idejétmúlt rádiók, 
tévék, egyéb műszaki cikkek 
kínálják magukat.

Majd a kilencvenes évek 
szociológiai vihara a régiónk-
ban is végigsöpör. Bécsből jön 
a Gorenje. Isztambulból az 
aranyat hordjuk. A nyuga-
ti nagyvárosokban pedig sa-
ját kezűleg lomtalanítunk. S 
egyszerre csak megérjük, hogy 
megunt dolgainkat már mi is 
hanyagul, urizálva a szeme-
teskonténerek mellé tesszük. A 
hazai szegényeknek már ma-
gyar lommal szolgálunk.

SZÁNTÓ ISTVÁN

Már mi is urizálunk
Jegyzet

Az idén húszéves Elektró-
ger partysorozat alapítói-
val, Batta Lászlóval (Astro) 
és Bordás Gáborral (Bor-
dee) beszélgettünk.

– Elektróger 20, Bordee 30 
– ennyi éve vagytok jelen az 
elektronikus szcénában. Hon-
nan indultatok?

Bordás Gábor (DJ Bordee): 
– Én már az általános iskolá
ban is újhullámos, posztpunk
zenéket hallgattam. Tiniként 
aztán az Ifiházban kéthetente 
klubesteket szerveztünk, elég 
nagy sikerrel. Lemezen és ka
zettán gyűjtöttem a zenéket, 
ezek ma is szekrényeket töl
tenek meg otthon. 1993 volt 
az áttörés éve, ekkor robbant 
be Magyarországon az elekt
ronikus underground táncze
ne, Miskolcra pedig részben a 
Battafivérek, Róbert és Lász
ló jóvoltából tört be. 94től 
már rendszeresen szervez
tünk acid– és housebulikat, 
például az Avasi Kilátóban 
is. Ezek komolyan vonzot
ták a mainstreamre nem kí
váncsi arcokat: volt ott rok
kertől kezdve mindenféle 
alterarc, olyanok, akiket baro

mira nem érdekelt a csiricsáré 
diszkó. Nekem innen indult, 
utána jött aztán Astro.

– Az ezredfordulónál já
runk, egy új partysorozat in
dult Miskolcon. Ez volt az 
Elektróger, ami csúcsidősza
kokkal és szünetekkel, de ma 
is létezik, márkanév és minő
ség underground körökben.

Batta László (Astro): – 
2000 előtt több kezdeménye
zés volt, de mi szerettük vol
na egy név alá gyűjteni, egy 
sorozatba összefogni ezt az 
egészet. Nevet és formát akar
tunk adni neki…

– A belgás srácok most min-
den bizonnyal kiröhögnének, és 
szénné égetnének, ha nekik sze-
gezném a kérdést, mégis muszáj 
feltennem: „de honnan a név”?

Astro: – Egy buliban ta
láltuk ki, hogy legyen ugye 
elektronikus, de underground 
is a megnevezés. Valahogy így 
lettünk Elektróger, ami vicces, 
jópofa, frappáns és könnyen 
megjegyezhető szóösszetétel.

Bordee: – Azt tudtuk, hogy 
nem akarunk csicsa nevet.

– A közösség hamar kiala
kult, az elektrógerek száma 
szépen gyarapodott.

Bordee: – Már az elejé
től mozgalomszerű volt ez 
az egész. Ráadásul a 2000es 
években ez a fajta elektroni
kus zene a csúcspontján volt.

Astro: – A technon keresztül 
a drum and bassig minden
be belekóstoltunk. A lényeg: 
egységesen, jobb marketinggel 
kezdtünk bulikat szervezni. 
Mivel már ismertek minket, ez 
a közösség egész gyorsan ösz
szeverbuválódott.

Bordee: – Szerveztünk aztán 
Elektróger majálisokat is, majd 
a miskolci egyetemi klubba 
is mi vittünk először under
ground elektronikus bulit, ami 
azután hagyománnyá vált. Az 
egyetemi napokra és a Rock
tóberre is hoztunk külföldi fel
lépőket. Örültek az emberek, 
hogy végre van egy partyso
rozat, ami az ő zenei ízlésüket, 
egy szubkultúrát képvisel. Hi
szen ha jobban szétnéztünk, a 

gagyi diszkó ment csak akkori
ban. Nálunk tudták, hogy mire 
számíthatnak, ha Elektróger 
bulit hirdetünk.

Astro: – Meg aztán akkori
ban nagy szó volt, hogy volt 
saját weboldalunk. De úttörők 
voltunk abban is, hogy partyfo
tózás is volt nálunk. Ma ez már 
persze tök viccesnek tűnik.

– Az egész akkor csúcsoso-
dott ki, amikor a Tudomány és 
Technika Házában olyan dj-
kel találkozhattunk, mint Lee 
Combs vagy Meet Katie. Ho-
gyan sikerült ilyen neves fellépő-
ket Miskolcra csábítani? Palotai 
és Ludmilla pedig rendszeresen 
visszajáró vendég azóta is.

Bordee és Astro erre a kér
désre is válaszol, és abba is 
beavatnak, hogy a jubileumi 
évet milyen eseményekkel 
ünneplik meg. A teljes interjú 
a minap.hun olvasható.

KUJAN ISTVÁN

Generációk underground  
zenei ízlését alakították



Verset szavaló sportolók, 
koszorúzás és elismerések 
átadása - a magyar kultúra 
napját ünnepelték városszer-
te január 22-én.

Kölcsey Ferenc 1823-ban 
ezen a napon fejezte be a Him-
nusz szövegét, a költemény pe-
dig a magyarság legfontosabb 
szerzeménye lett. Az évforduló 
a rendszerváltás óta a magyar 
kultúra hivatalos ünnepe, ilyen-
kor a magyarság kulturális érté-
keire hívják fel a figyelmet.

Az ünnep alkalmából Mis-
kolc önkormányzata megko-
szorúzta Kölcsey Ferenc em-
léktábláját, ahol mások mellett 
Veres Pál polgármester is elhe-
lyezte az emlékezés virágait.

A Miskolci Galériában ket-
tős művészeti ünnepet tartottak: 
átadták az idei Mazsaroff-díjat 
Dombovári Ágnesnek, és meg-
nyitották a tavalyi nyertes, Góré 
Szabina kiállítását. A „Tenge-
lyező” című kiállítás azt mutatja 

be, hogy a tengely nemcsak mű-
szaki értelemben vett gépelem 
lehet, hanem absztrakt foga-
lomként is alkalmazható. A ki-
állított képek többségén gyere-
kek szerepelnek, akik a bennünk 
lévő gyerekek is lehetnének. – A 
gyerekek félig identitást vesz-
tett, álomszerű karakterek, tehát 
nem kész portrék, illetve nem 

élő személyről készült portrék, 
hanem mindannyiunk kis alte-
regói – fogalmazott az alkotó.

Immár tizenkettedik alka-
lommal adott otthont a Mis-
kolci Galéria a Mazsaroff-díj 
átadóünnepségének. A díjat 
2008-ban alapította Nikolaeva 
Mária, Mazsaroff Miklós fes-
tőművész özvegye azzal a szán-
dékkal, hogy a Miskolcon vagy 
a régióban élő vagy ide szoro-
san kötődő alkotókat elismerje. 
A díj, amelyet egy szakmai ku-

ratórium ítél oda minden évben, 
ezt kétféle módon is megteszi, 
hiszen az anyagi támogatáson 
túl kiállítási lehetőséget biztosít 
a nyertes művésznek a Miskolci 
Galériában. Az idén az elisme-
rést Dombovári Ágnes grafikus-
művész vehette át.

– Alapvetően tervezőgrafi-
kával foglalkozom. Valamelyest 

van autonóm munkásságom, 
de ezt egyelőre jól titkolom – 
fogalmazott Dombovári Ágnes.

Góré Szabina Tengelyező 
című kiállítása február 22-ig te-
kinthető meg, a 2021-es átadón 
pedig majd Dombovári Ágnes 
munkáiból nyílik majd kiállítás.

Télen mindig jobban hiány-
zik Krúdy – írta egykor Má-
rai Sándor. A magyar kultúra 
napján a magyar irodalom két 
fontos alakját idézték meg a 
Művészetek Házában. A Márai 
Sándor Krúdy Gyuláról című 
irodalmi est eltörölte az évszá-
zadokat, és megmutatta a ma-
gyar irodalom időtlenségét.

Hirtling István színművész 
Márai Sándor gondolatait tol-
mácsolta a közönségnek. Iro-
dalmi estje mégis Krúdy Gyu-

láról szólt. Arról, hogyan látta 
őt Márai Sándor. Márai ezer 
szállal kötődött a 19. század 

egyik legkiemelkedőbb pró-
zaírójához. 

„Ne legyen magyarság kul-
túra és kultúra magyarság nél-
kül” – Miskolc polgármestere 
már egy másik meghatározó 
magyar művészt, Kodály Zol-
tánt idézte köszöntőjében. Ve-
res Pál elmondta, a kultúrát 
nem lehet egyszerűen örököl-
ni. Újra és újra meg kell sze-
rezni, mert a kultúra, és azon 
belül a magyar nyelv, lelkünk 
és egyéniségünk legfőbb for-
málója.

– Kultúránk nemzeti fenn-
maradásunk és megmaradá-
sunk alapköve, hiszen azok az 
értékek, amelyek a zenében, 
irodalomban, művészetekben 
fellelhetőek, magyarságunk 
sokszínűségét és nemzeti iden-

titásunk fontosságát bizonyít-
ják – fogalmazott Miskolc pol-
gármestere.

Verseket olvastak fel a miskolci sportolók.  
Fotó: Mocsári László

A magyar kultúra napján 
bejelentették: megalakul a 
Miskolci Szépírókör. Egy 
fiatal, miskolci születésű 
szerző, Balajthy Ágnes új 
könyvét mutatták be az 
MTA Miskolci Területi Bi-
zottságának Székházában.

A több mint húszéves 
múltra visszatekintő Szépírók 
Társasága egy vidéki, sőt ha-
tárokon átívelő hálózatot sze-
retne létrehozni, ennek lesz 
most már része a Miskolci 
Szépírókör is. A szervezők 
szűk csoportjában ott találjuk 
a Műút folyóirat szerkesztőjét 
is. Jenei László – aki egyéb-
ként a Társaságnak is tagja 
– érdeklődésünkre kiemelte: 
a fő cél az, hogy az adott te-
lepülésen felfrissítsék az iro-
dalmi életet. – A Miskolcon 
élő vagy innen elszármazott 
írók, költők munkásságára, 
életművére fogunk összpon-
tosítani – hangoztatta. Ebben 
– Jenei László szavaival élve 
– „együttműködő partner” 
mások mellett Balajthy Ágnes 
irodalomtörténész is (az uta-
zás művészetéről szóló köny-
vét a megalakulás bejelentése 
után mutatták be). Vélemé-
nye szerint akár szépírónak, 
akár elméleti szakembernek 
gyümölcsöző lesz itt együtt 
dolgozni.

– Miskolci gimnazista 
éveim alatt Fecske Csaba iro-
dalmi körét látogattam, ahol 
sokat tanultam, és megta-
pasztaltam, milyen közös-

ségben dolgozni. Valami 
hasonlóra számítok most 
is – emelte ki, hozzátéve: a 
kereteket szeretnék meg-
teremteni ahhoz, hogy ne 
érezze magát magányosnak 
az alkotó, hanem legyen ki-
vel megosztani az élményeit, 
akár a saját városáról is.

Azt várja a kezdeménye-
zéstől az önkormányzat köz-
művelődési és turisztikai ta-
nácsnoka is, hogy Miskolc 
irodalmi élete új erőre kap, 
hiszen az Borkúti László sze-
rint „kezdett már kicsit el-
szürkülni az elmúlt években”. 
Felelevenítette, hogy koráb-
ban volt egy olyan időszak 
a város életében, amikor a 
Szépírók az Avasalján soro-
zattal sok ismert embert hív-
tak meg Miskolcra, mások 
mellett Faludy Györgyöt és 
Esterházy Pétert. – Én ezek-
hez hasonló, izgalmas ese-
ményeket várok a jövőben 
– mondta, hozzátéve: szeret-
nék támogatni a miskolci pá-
lyakezdő írókat, költőket is.

A Szépírók Társaságának 
elnöke kifejtette: az ország 
egyik legreprezentatívabb 
írószervezeteként szeretnék 
„az alkotóenergiákat hasz-
nosítani”, az írói munkát bá-
torítani, egymást inspirálni. 
Szkárosi Endre hozzátette, a 
szépírókörök teljesen nyi-
tottak. Szeretnének továbbá 
egy interaktív felületet is ki-
alakítani, ahol nyomon kö-
vethető, hol, mi történik az 
irodalmi életben.                KI
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Szépírókör alakult

A két díjazott Góré Szabina (balra) és Dombovári Ágnes (jobbra) az adományozóval 
Nikolaeva Máriával. Fotó: Mocsári László

A  Márai-esten köszöntőt mondott Veres Pál, Miskolc 
polgármestere.  Fotó: Végh Csaba

Gesztesi Károly 1990-1991 között volt a Miskolci Nemzeti 
Színház társulatának tagja. „Fantasztikus ember volt” – em-
lékszik vissza egykori kollégájára Szegedi Dezső színművész, 
akivel nem csupán egyszerre voltak a miskolci társulat tag-
jai, de egy darabban, később pedig egy filmben is játszottak.

Két héttel ezelőtt az egész 
országot megrendítette Gesz-
tesi Károly halálhíre. Az 56 
éves színész január 4-én, a 
budapesti Ferdinánd hídnál 
vezetés közben rosszul lett, 
infarktust kapott. Kocsijával 
félreállt, ám hiába jött gyorsan 
a segítség, és próbálták ötven 
percen keresztül újraéleszteni, 
az orvosok nem jártak siker-

rel, nem tudták már megmen-
teni az életét.

A tragikus hirtelenséggel 
elhunyt színművész, szink-
ronszínész nem csak a szí-
nészvilágra volt nagy hatás-
sal. Az egyik legismertebb, 
legjellegzetesebb hangú és 
legtöbbet foglalkoztatott ma-
gyar szinkronszínész volt. 
Olyan szereplőknek kölcsö-

nözte hangját, mint Lando 
Calrissian ( Billy Dee Willi-
ams) a Csillagok háborúja fil-
mekben, Sallah (John Rhys- 
Davies) az Indiana Jones két 
részében, vagy éppen Robert 
Baratheon a Trónok harcá-
ban. A Shrek című animációs 
filmmel „morogta” be magát a 
legkisebbek szívébe is, hiszen 
ő volt a főhős ogre magyar 
hangja. Emellett számos ma-
gyar filmben és televíziós so-
rozatban volt látható, a Jóban 
Rosszban dr. Füredi Attilája-
ként, illetve a Magyar vándor 
Álmos vezéreként különösen 
ismert. Színházi szerepei mel-
lett olyan filmekben játszott, 
mint például a Magyar ván-
dor, a Szabadság, szerelem, a 
Kútfejek, a Valami Amerika 1. 
és 2. vagy a Csak szex és más 
semmi.

„Fantasztikus ember és kol-
léga volt” – emlékszik visz-
sza Szegedi Dezső, a Miskolci 
Nemzeti Színház színművé-
sze Gesztesi Károlyra, kiemel-
ve: „ezt nem azért mondom, 
mert a halállal felerősödnek 
a szép emlékek, hanem mert 
ez így igaz.” 1990 és ’91 között 

nem csupán egyszerre vol-
tak a Miskolci Nemzeti Szín-
ház társulatának tagjai, de egy 
darabban, később pedig egy 
filmben is játszottak.

– Dolgoztunk együtt az Ot-
helloban, én voltam a szolgája, 
Grumió. Lelkiismeretes, agi-
lis embernek ismertem meg, 
nagyon jó volt vele dolgozni, 
fantasztikus kolléga volt. Pél-
dául amikor egy-egy jelene-
tet próbáltunk, nagyon jó ta-
nácsokkal látott el minket. Jó 
szeme volt bizonyos dolgok-
hoz a színpadon, nagyon sok 

dolgot látott jól Karcsi – idézi 
fel az együtt töltött időt Sze-
gedi Dezső. Mint mondja, na-
gyon vidám ember volt; egy 
komoly jelenetből is ki tud-
ta hozni a humort. – Termé-
szetesen csak jeleneten kívül, 
amin jókat nevettünk, aztán 
visszatértünk a komolyabb ré-
széhez – hangsúlyozza. – Volt 
akkoriban egy kis VHS kazet-
tám. Karcsi megkért, hogy ké-
szítsek a párhetes kisfiáról fel-
vételt – sorolja az emlékeket.

Nemcsak a miskolci színház-
ban játszottak együtt, de később 

egy film, az Üvegtigris 2 forga-
tásán is találkoztak. – Ami-
kor megérkeztem a helyszín-
re, Karcsi fennhangon mondta 
a többieknek: „Hóóó, itt van a 
Szegedi Dezső is” – idézi fel ne-
vetve. – Ledöbbentem, amikor 
a halálhírét hallottam. Azóta is 
keresem a közös képünket… – 
zárja szavait a színművész.

Gesztesi Károly 2019. de-
cember 28-án a Művészetek 
Házában állt utoljára a miskolci 
közönség elé Ray Cooney Pá-
ratlan Páros című vígjátékában.

MUNTYÁN BERNADETT

 Gesztesi Károly Péva Ibolyával a Körmagyar című előadásban. Fotók: Jármay György

„Fantasztikus ember és kolléga volt”



Január 1-jével megszűnik az egyéni vál-
lalkozói igazolvány, már nem lesz lehe-
tőség új okmány igénylésére sem.

A megyei kormányhivatalnál arról ér-
deklődtünk, hogy mi indokolta az egyéni 
vállalkozói igazolvány „kivezetését”. 

Tájékoztatásukban felhívták arra a fi-
gyelmet, hogy az igazolvány az egyéni 
vállalkozói tevékenység megkezdésé-
nek és folytatásának 2010 óta nem felté-
tele, „a teljes elektronikus nyilvántartás 
pedig szükségtelenné teszi az igazolvá-
nyok használatát, így a vállalkozások 

adminisztratív terheinek csökkentése 
érdekében történt a törvénymódosítás”. 
– Az igazolvány érvénytelenné válása a 
vállalkozás további működését és beje-
lentett adatait nem érinti – hangsúlyoz-
zák. 

– Az érvénytelen okmányokat az egyé-
ni vállalkozók legkésőbb február 28-áig 
kötelesek leadni, amire a székhelyük 
szerinti kormányablakban is lehetősé-
gük van. Amennyiben ez nem történik 
meg, a székhely szerint illetékes járási 
hivatal határozattal gondoskodik a visz-
szavonásról.

Még decemberben írt a mis-
kolci Széchenyi István Álta-
lános Iskola 2.b osztálya az 
angol Vilmos hercegnek és 
családjának. Maguk lepőd-
tek meg talán a legjobban, 
amikor a napokban megér-
kezett a válasz.

– Pár szóban bemutatkoz-
tunk, leírtuk, hogy mi egy 
igazán jól tanuló osztály va-
gyunk, de meséltünk arról is, 
hogyan ünnepeljük Magyar-
országon a karácsonyt, mi-
lyen hagyományaink vannak. 
Majd mindenki aláírta a le-
velet – mesélték érdeklődé-
sünkre az ötletgazdák. A ked-
ves kis ötlettel természetesen 
valami újat is meg szerettek 
volna tanítani a fiataloknak. 
Cinkéné Horváth Adrienn osz-
tályfőnök és Kiss Gabriella ta-
nító – az iskola tantervével 
összhangban – nagyon fon-
tosnak gondolja, hogy a gye-
rekek ne csak elektronikus 

úton osszák meg üzeneteiket 
a barátaikkal, hanem tudják 
azt is, hogyan kell megcímez-
ni egy levelet.

Nagy volt aztán a meglepe-
tés, amikor a herceg és családja 
válaszolt az osztálynak! – Meg-
köszönték a karácsonyi üdvöz-
letet, minden jót kívántak az új 
évre a 2.b osztály tanulóinak – 
idéztek a levélből. – Nem gon-
doltuk volna, hogy egy magyar 
általános iskolának válaszolni 
fognak, meglepődtünk, de ter-
mészetesen nagyon örültünk is 
neki – mondták.

Az osztály azóta lázban ég: 
több videót megnéztek a her-
cegi esküvőről, és gyakran 
téma beszélgetéseik során is 
a levél. Az egyik kisdiák, Ara-
nyosi Péter úgy fogalmazott: 
„nagyon boldogok voltunk, 
amikor felbontottuk a boríté-
kot, és ott volt benne a válasz. 
Olyan, mintha a barátaink ír-
tak volna nekünk”, lelkende-
zett. Osztálytársa, Mucsi Mar-

tin nagyon illemtudóan állt a 
kérdéshez, amikor úgy fogal-
mazott: „egyébként is, ha va-
laki ír nekünk, akkor arra illik 
válaszolni”. Ezzel nehéz lenne 
vitatkozni!

Erdősyné Krotos Edit tag-
intézményvezető elmondta, 
egyeztettek az iskola igazga-
tójával, Tóthné Csorba Má-

riával arról, hogy egy vi-
szontválaszt terveznek írni, 
amiben megköszönik a leve-
let, és kifejezik, mekkora örö-
met szereztek a gyerekeknek. 
Megtudtuk azt is, hogy az is-
kolában igyekeznek kreatív 
dolgokkal feldobni a tanórá-
kat. Várjuk a hasonló ötlete-
ket!                                            KI

Az év elején életbe lépett az 1-es típusú diabétesszel élő gyerme-
keket nevelő családoknak és a felnőtteknek nyújtott támogatás 
– közölte január elején az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak egészségügyért felelős államtitkára, Horváth Ildikó.

A diabétesznek két fajtája van: 
1-es és 2-es típusú. – A 2-es tí-
pusú leginkább felnőtteket érint. 
Ebben az esetben arról van szó, 
hogy van saját inzulinja a szer-
vezetnek, csak valami miatt nem 
hat. Őket nevezzük „tablettás” 
cukorbetegeknek. Esetükben a 
gyógyszer hatására rendeződ-
nek a cukrok. Gyermekkorban 
inkább az 1-es típusú diabétesz 
alakul ki, a gyerekek 95 szá-
zaléka ebbe a kategóriába tar-
tozik. Ilyenkor az a probléma, 
hogy nincs elegendő saját inzu-
lin, így ezt kívülről kell bejuttat-
ni a szervezetbe. Őket nevezzük 
„penes”, vagy „inzulinos” cukor-
betegnek – részletezi dr. Török 
András gyermekgyógyász, dia-
betológus főorvos.

Az 1-es típusú diabéteszes 
gyerekeknek folyamatosan 
kell mérni a vércukrukat, ami 
rendszeres szúrással jár. Épp-
úgy, mint az inzulin beadása. 
Amikor pennel adják be az 
inzulint, akkor a bőr alá jut-
tatják azt. Van egy szerkezet 
már egy ideje Magyarorszá-
gon, az inzulinpumpa, ami fo-
kozatosan adagolja az inzulint, 
és nem manuálisan kell külön 
beszúrni napjában többször. 
Míg a pennél naponta három-
szor-négyszer kellett magukat 

szúrni, addig az inzulinpum-
pa esetében folyamatosan van 
a cukorbetegekben egy tű, amit 
csupán kétnaponta kell cse-
rélni. – Maga az inzulinpum-
pa egy nagyon drága eszköz, 
1 millió forintba kerül. Eb-
ből idáig is csak 5000 forintot 
kellett négy évre kifizetniük a 
szülőknek – ebben nincs válto-
zás. Amiben van, az az, hogy a 
készülék tartálya, amit cserélni 

kell, most már 942 forintba ke-
rül fél évre, maga a cső és a tű 
6350 forint lett szintén egy fél 
évre. Tehát ez az inzulinpum-
pás kezelés nagyjából 7300 fo-
rintba kerül per félév (plusz 
a készülék 5000 forint négy 
évre) – emeli ki a főorvos.

Cukrot ujjbegyből kell mér-
ni, ám van ennek egy egysze-
rűbb, humánusabb változa-
ta: a szenzor. – Ugyanúgy egy 
pici csövet szúrnak be, mint 
amikor a pent használják, de 
ez egy hétig van a gyerekben, 
és folyamatosan nézi a cukrát. 
Hatnaponta kell ezt kicserél-

ni, így nem kell naponta mini-
mum négyszer megszúrni az 
ujját. Erre a készülékre adtak 
most 98 százalékos támoga-
tást. A szenzorra kell egy pici 
készülék, ami továbbküldi mo-
biltelefonra a jelet. Ez a jeladó 
3810 forint lett két évre, eddig 
körülbelül 150 ezer forintba 
került. A szenzort pedig – amit 
hatnaponta kell cserélni – 234 
forintért tudják megvásárolni 
– hangsúlyozza ki a támogatás 
jelentőségét.

Miben változik egy „cuk-
ros” élete?

– Az étrendje nem túl jelen-
tősen tér el az egészséges táp-
lálkozás szabályaitól, de bizo-
nyos dolgokat be kell tartania, 
mert csak az inzulinos keze-
lés önmagában nem elegendő 
– tudtuk meg Gulyásné Deb-

reczeni Ildikó dietetikustól. A 
beteg egyéni paramétereit fi-
gyelembe véve (mint példá-
ul a neme, kora, magassága, 
súlya, fizikai aktivitása) hatá-
rozzák meg, mi az a szénhid-
rátmennyiség, amit egy nap el-
fogyaszthat – ez összhangban 
van azzal az inzulinmennyi-
séggel, amit a kezelőorvosa el-
rendelt. – A cukor és a méz el-
hagyása mellett korlátozni kell 
a tejfogyasztást is, valamint a 
fehér lisztet le kell cserélni tel-
jes kiőrlésűre – sorolja a diete-
tikus, hozzátéve: fontos a napi 
hat étkezés. Ha valaki cukor-
beteg lesz, mindenképpen ke-
ressen fel egy dietetikust, hi-
szen minden ember más.

– Novemberben derült ki a 
kétéves kisfiamról, hogy 1-es tí-
pusú diabétesze van – idézi fel 
Magosi Bálint, a DVTK Jeges-

medvék játékosa, akiknél nincs 
a családban más cukorbeteg. 
Mint mondja, már a második 
este kelt fel sokszor a kicsi, hogy 
szomjas, és többször kellett emi-
att ágyneműt és pelenkát cse-
rélni. Elvitték háziorvoshoz, aki 
egyből a kórházba küldte őket: 
olyan magas volt a fia cukra, 
hogy meg sem tudták mérni. – 
Nem kell drasztikus életmód-
váltásra gondolni, sokkal inkább 
fontosabb a számolgatás, hogy 
mennyi szénhidrátot kell bevin-
nie. Napi háromszor kell pennel 
inzulint adni neki, és napi hat-
szor kell ennie. Folyamatosan 
mindent számolgatnunk kell. 
Remélem az elkövetkező 10-15 
évben fejlődik majd annyira az 
orvostudomány, hogy gyógyít-
ható lesz ez a betegség - tette 
hozzá Magosi Bálint.

MUNTYÁN BERNADETT

Jelentős támogatást kapnak a cukorbetegek
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Megszűnik az egyéni vállalkozói igazolvány 

EGY SZÚRÁS IS ELÉG

Az 1-es típusú diabéteszes gyerekeknek folyamatosan  kell mérni a vércukrukat, ami rendszeres 
szúrással jár. Fotó: Pixabay

Nagy volt a meglepetés, amikor megérkezett a válasz.  
Fotó: Mocsári László

Magosi Bálint kétéves kisfiának 1-es típusú diabétesze 
van. Fotó: magánarchívum

Miskolci olvasónk édes-
apja végrendelet hátraha-
gyása mellett halt meg. 
Ebben a végrendeletében 
egy közeli ismerősét ne-
vezte meg örökösének. 
Kérdezi levélírónk, hogy 
ő, mint egyetlen gyermek-
örökös, jogosult-e bármi-
lyen juttatásra a hagya-
tékból.

A kötelesrész az örökhagyó 
legközelebbi hozzátartozó-
inak járó minimumjuttatás, 
mely akkor lép életbe, ha az 
örökhagyó végrendeletével 
más személyt vagy szemé-
lyeket nevezett meg örökösé-
nek. A Polgári törvénykönyv 
értelmében kötelesrész ille-
ti meg az örökhagyó leszár-
mazóját, házastársát, továb-
bá szülőjét, ha ez a személy 
az öröklés megnyíltakor az 
örökhagyó törvényes örökö-
se vagy végintézkedés hiá-
nyában az lenne.

A kötelesrész alapja a 
hagyaték tiszta értéke, va-
lamint az örökhagyó által 
élők között bárkinek jut-
tatott adományok jutta-
táskori tiszta értéke. Nem 
tartozik azonban a köte-
lesrész alapjához az örök-
hagyó által a halálát meg-
előző tíz évnél régebben 
bárkinek juttatott ingye-

nes adomány értéke, továb-
bá az olyan adomány érté-
ke, amelyet az örökhagyó a 
kötelesrészre jogosultságot 
létrehozó kapcsolat kelet-
kezését megelőzően jutta-
tott, valamint a szokásos 
mértéket meg nem haladó 
ajándék értéke. Kötelesrész 
címén a leszármazót és a 
szülőt annak harmada ille-
ti, ami neki – a kötelesrész 
alapja szerint számítva – 
mint törvényes örökösnek 
jutna.

A kötelesrész kielégíté-
sére szolgál mindaz, amit 
a jogosult a hagyatékból 
bármely címen kap, továb-
bá amit az örökhagyótól 
ingyenesen kapott, feltéve, 
hogy azt a kötelesrész alap-
jához hozzá kell számítani. 
A kötelesrész kielégítésé-
ért elsősorban a hagyaték-
ban részesedő személyek 
felelnek. A kötelesrészre 
jogosult ez irányú igényét 
a hagyatéki eljárásban ér-
vényesítheti vagy szükség 
esetén külön perben. A leír-
takból is látszik, hogy igen 
bonyolult jogintézményről 
van szó, így mindenképpen 
célszerű ügyvédi közremű-
ködést igénybe venni az el-
járásban.

DR. STRASSBURGER GYULA  
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Ki jogosult  
kötelesrészre?

Királyi válasz a miskolci iskolásoknak



Egyik legnagyobb szurkolója 
a nagymamája, bár mindig 
nagyon izgul érte, amikor csí-
nyes szituációkba keveredik. 
Lipusz Emmának, a DVTK 
Jegesmedvék csatárának tör-
ténetén keresztül mutatjuk be 
a női jégkorong szépségeit.

– Persze, választhattam vol-
na a röplabdát is, ahol nincs testi 
kontaktus az ellenfelek között. Mi 
azonban kakaskodunk. A lányok 
vadak – csodálkozva figyelünk, 
amint Emma nevetve beszél 
a brutális ütközésekről. Ártat-
lan mosolyát nézve alig hisszük, 
hogy összetűzésbe kerülhet-
ne valaha is az ellenféllel. – Leg-
utóbb az egyik fradista lánnyal 
szólalkoztam össze. De megtör-
tént az is, hogy egy erősebb lány 
a legkisebb csapattársunkat bán-
totta. Na, azt nagyon nem sze-
retjük, ilyenkor egy emberként 
állunk oda, megy a lökdösődés, 
a szájkarate. A bírók azonban ná-
lunk nem engedik, hogy nagyon 
elfajuljanak a dolgok – nyugtat 
meg minket Emma.

Koridiszkó után a profik 
között

Nyilván nem csak a test-test 
elleni küzdelmekről szól azon-
ban a sportág. A „Maci-lányok” 

csatárát például az erős csapat-
szellem tartotta a jégkorongnál. 
Minden azzal kezdődött, hogy 
a kis Emma nagyon szeretett 
korcsolyázni, rendszeresen el-
járt a koridiszkókra is. Itt pil-
lantott meg egy plakátot, amin 
játékosokat kerestek a női jég-
korongcsapathoz. Csupán 13 
éves volt ekkor. – Úgy voltam 
vele, hogy elnézek az edzésre, 

kipróbálom a hokit, aztán meg-
látjuk. Végül ittragadtam, pedig 
korábban, más sportágakban 
ahogy tudtam, igyekeztem ki-
bújni az edzések látogatása alól. 
Itt viszont megszerettem a kö-
zeget, talán furcsa, de az öltöző 
illatát, a társakat, mindent, ami 
a jégkoronghoz köthető.

Emma klasszikus csatáre-
rényeket csillogtat az U-25-ös 
korosztályban szereplő DVTK 
Jegesmedvéknél (ez az OB I 
alatti bajnokság – a szerző): 
elmondása szerint egyáltalán 
nem fél belemenni a szituáci-
ókba, és előszeretettel használja 
ki magas termetét, erős testal-
katát. – Többségében nem je-
lent gondot áttörni a védőfalon 
– fogalmaz, s eltökéltségét látva 
mi ebben nem is kételkedünk. 
Kérdésünkre azt is elmondja, 

hogy a Ferencváros ellen a leg-
nehezebb játszani. – Ők a leg-
keményebbek, és egyben a leg-
szemtelenebbek is. Nagyon jól 
korcsolyáznak, technikásak, de 
provokálni is nagyon jól tud-
nak. Folyamatosan duruzsol-
nak az ember fülébe, ami egy 
idő után azért zavaróvá válik – 
teszi hozzá Emma.

Fejlődésben
A csapat folyamatosan fejlő-

dik, ami annak is köszönhető, 
hogy sok „száraz” edzésük van, 
már a futógéphez hasonló kor-
csolyagépet is használnak, ezek 
mind-mind az erőnlétet javít-
ják. Szükség is van erre, hiszen 
mindössze két soruk van, kell te-
hát a jó kondi, hogy ne készül-
jenek el az erejükkel a meccsek 
végére. A túlterhelt jégpályák 
miatt viszont kevés lehetőségük 
van jeges edzésre. Jelenleg a kö-
zépszakaszban jár a bajnokság, a 
miskolciak az alsóházban, nagy-
jából hasonló erősségű csapatok 
ellen játszanak. – Ez nekünk na-
gyon jó, tudunk fejlődni, a siker-
élmény is megvan, hiszen gólo-
kat lövünk, meccseket nyerünk. 
Jelenleg harmadikok vagyunk 
az alsóházban. 

Akik a legjobban izgulnak 
érte

– Ebben a szezonban jött elő-
ször ki egy meccsre a nagyma-
mám, azóta ő lelkes rajongónk, 
bár nehezen bírja a feszültséget, 
állandóan izgul értem – mesé-
li Emma, és mi egyetértően bó-
logatunk, megértjük a nagyi ál-
láspontját. Főleg hallva, hogy a 
csatár állítása szerint sokszor 
többet van a jégen egész testtel, 
mint talppal. – Sokat harcolok, 
megyek előre. A szüleim egyéb-
ként ezt már megszokták, de 
azért ők is felszisszennek, ami-
kor sérülésgyanús szituációba 
kerülök. A legutóbbi meccsen 
például a csípőmre estem rá, azt 
gyorsan kezelni is kellett. Most a 
bokám sérült, az egyik edzésen a 
csapattársam ellőtte a lábamat, 
de semmi komoly – mondja. 
Ez az „apróság” azonban min-
den bizonnyal nem hátráltatja 
majd a csatárt a soron követ-
kező mérkőzésükön: vasárnap 
12:15-től lépnek jégre a KSI ott-
honában. Mondhatjuk, egy hat-
pontos meccs következik, hiszen 
a felek egyaránt 3-3 ponttal áll-
nak a tabellán, a győztes tehát lé-
péselőnybe kerül a riválisokkal 
szemben.                   KUJAN ISTVÁN
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Hirdetés

AKI A FALON IS  
ÁTMEGY

Lipusz Emmát az erős csapatszellem tartotta a jégkorongnál. Fotó: Mocsári László

A DVTK Jegesmedvék vezetősége szerdán felmentette a 
munkavégzés alól a csapat eddigi vezetőedzőjét, Marcel 
Rodmant, csütörtökön pedig bejelentették, hogy Glen 
Hanlon visszatér Miskolcra, és második alkalommal 
irányíthatja a csapatot.

– Nehéz döntést kellett 
meghoznunk, de mivel a csa-
patnak a célja továbbra is a rá-
játszásba kerülés, ezt a lépést 
meg kellett tennünk – ismer-
tette a döntés hátterét Egri Ist-
ván, a DVTK Jegesmedvék 
elnöke. – Ebben a szezonban 
hullámzó teljesítményt nyúj-
tott a csapat. Voltak nagyon 
szép időszakok, de gyengébb 
periódusok is mély hullám-
völgyekkel. Ezzel a váltással 
azt szeretnénk elérni, hogy a 
csapat kiegyensúlyozottabb 
teljesítményt nyújtson. Még 
van kilenc mérkőzés az alap-
szakaszból, majd következik a 
középszakasz, így a lehetőség 
adott a fejlődésre – nyilatkoz-
ta Egri István.

Glen Hanlon visszatér Mis-
kolcra és második alkalom-
mal irányíthatja a DVTK 
Jegesmedvék csapatát – jelen-
tette be a klub csütörtökön. 
A nagy tapasztalattal rendel-
kező kanadai vezetőedző a 
szezon végéig szóló szerző-
dést írt alá. – Nagyon izga-
tott vagyok, hogy visszatér-
hetek a DVTK Jegesmedvék 
kispadjára – nyilatkozta Glen 
Hanlon. – Ha csak a szakmai 
szempontok döntöttek volna, 
akkor a tavalyi szezon után 
is maradtam volna Miskol-
con. Szükség volt rám otthon, 
az én döntésem volt, hogy tá-
vozok. Most viszont eljött az 
idő, hogy visszatérjek. A ta-

valyi alapszakaszunk sikeres 
volt, a játékosok rengeteget 
fejlődtek a szlovák ligában és 
izgalmas hokit játszottunk. 
Az idei évadban is figyelem-
mel követtem a csapat tel-
jesítményét. Nagyon moti-
vált vagyok, hiszem, hogy 
egy magasabb szintre tudjuk 
emelni a játékunkat. Tudom, 
hogy a szurkolók mögöttünk 
lesznek és támogatnak min-
ket abban, hogy hosszú sze-
zonunk legyen. Alig várom, 
hogy megérkezzek Miskolcra 
és megkezdjem a munkát a 
játékosokkal – hangsúlyozta a 
kanadai szakember.

– Mindenki tudja, hogy 
már a tavalyi szezon végén 
is szerettük volna, hogy Glen 
folytassa nálunk a megkez-
dett munkát – mondta Egri 
István – Ez sajnos egy csa-
ládi ok miatt nem jött létre. 
Ugyan más körülmények kö-
zött, de örülök, hogy ezúttal 
sikerült megegyezni vele. Az 
ő hatalmas szakmai tudása és 
személyisége garancia arra, 
hogy a csapatunk tovább 
fog fejlődni. Úgy gondolom, 
hogy hatalmas szó, hogy egy 
ilyen neves szakembert sike-
rült ismét a magyar hokiba 
csábítanunk. Hiszek benne, 
hogy ő a megfelelő személy 
a céljaink eléréséhez. Nagyon 
várjuk az újabb közös mun-
kát – hangsúlyozta Jeges-
medvék elnöke.            DVTK.EU

Edzőváltás  
a Jegesmedvéknél

Glen Hanlon visszatér Miskolcra. Fotó: dvtk.eu

A Miskolci Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat megbízásából 
immár harmadik éve folytatnak 
kutatást a málenkij robot mis-
kolci áldozatai után.

A munka végéhez közeledve több 
száz személy történetére derült fény, 
de a levéltári iratokból nem ismer-
hető meg minden egyes elhurcolt 
személye. Ezért is fordulnak most 
felhívással az érintettek hozzátar-
tozóihoz. A kutatók most azok je-
lentkezését várják, akiknek birto-
kában van bármilyen dokumentum 
– legyen az irat, tárgy, vagy fény-
kép – édesapjuk, édesanyjuk vagy 
nagyszüleik elhurcolásáról. „Azért 

is tartjuk fontosnak a hozzátartozók 
jelentkezését, mert tudjuk, hogy a 
jelenleg rendelkezésre álló levéltá-
ri iratok alapján nem lehet minden 
egyes áldozat személyét megismer-
ni, vagy történetét feltárni. Azt re-
méljük és várjuk, hogy az elhurcol-
tak leszármazottai, hozzátartozóik 
rendelkezhetnek olyan adatokkal, 
ismeretekkel, amelyek kiegészíthe-
tik jelenlegi tudásunkat” – írja köz-
leményében Kis József történész, a 
megyei levéltár igazgatója.

Elérhetőségek:
telefon: 20/391-6035,

e-mail: kis.jozsef@gmail.com,
kunt.gergely@gmail.com

Miskolci áldozatok 
után kutatnak
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A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR

2020. szeptemberétől
EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA  

MESTERKÉPZÉST
indít

A képzés a Bölcsészettudományi Karral együttműködésben valósul meg.

egyetemi végzettség
állami ösztöndíj

2 éves tanulmányi idő
nappali és levelező munkarend

magas színvonalú, projektalapú oktatás
gyakorlatban hasznosítható tudás

biztos elhelyezkedési lehetőség
stabil életpálya

korábbi tanulmányok során szerzett ismeretek integrálása

A jelentkezésnél elfogadott szakok:
szociális munka és szociálpedagógia,

ápolás és betegellátás, egészségügyi gondozás és prevenció, egészségügyi szervező, 
rekreációszervezés és egészségfejlesztés,

szociológia, pszichológia, pedagógia, andragógia,  közösségszervező
felekezeti szociális munkás, diakónia

További információk: www.felvi.hu

Miskolcon is csökkennek 
a ponthatárok
Nagyot esnek idén a felvételi 
ponthatárok. Az elmúlt évek-
ben túl kevés jogász és gaz-
dász végzettségű fiatal került 
ki az egyetemekről, ez indo-
kolta a csökkentést. A Miskol-
ci Egyetem számára ez több 
állami ösztöndíjas hallgatót is 
jelenthet a jövőben.

Hatéves rekordot döntött 
meg tavaly a Miskolci Egyetem. 
Több mint 2400 diákot tudtak 
júliusban felvenni, és várható-
an ez a szám idén tovább emel-
kedik. Több állami ösztöndíjas 
képzés ponthatárát csökkentet-
ték. Az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium kihirdet-
te, hogy 41 szak esetében nem 
lehet magasabb 400 pontnál 
az állami ösztöndíjas képzések 
ponthatára.

A nemzetközi gazdálko-
dás szakon például 20 ponttal 
csökken a minimális felvételi 
pontszám. A nemzetközi ta-
nulmányok szakon a korábbi 
455 helyett szintén 400-pont 
lett a bekerülései határ, és még 
ennél is alacsonyabb küszö-
böt határoztak meg a jogász 
osztatlan mesterképzési sza-
kon, ahol a korábbi 440 helyett 
mostantól 350 ponttal is be le-
het kerülni állami ösztöndíjas 
képzésre.

Az enyhítésnek a vidéki 
egyetemek is örülnek. Miskol-
con tavalyelőtt csak négy jo-
gásznak jelentkező diák érte 
el a bejutáshoz szükséges 460 

pontos minimum ponthatárt. 
Valamivel többen jutottak be 
tavaly, amikor 440 volt a kü-
szöb, de a hallgatók többsége 
így is költségtérítéses. Így so-
kat várnak nemcsak a pont-
határ csökkentéstől, hanem a 
meghatározott 80 állami férő-
helytől is.

– Óriási lehetőségnek tart-
juk, különösen azért, mert eb-
ben a régióban a fizetőképes 
kereslet meglehetősen korlá-
tozott, nem vagyunk olyan 
kedvező helyzetben, mint más 
régiók. Önmagában véve a 460 
és később 440 pontos pont-
határ miatt viszonylag kevés 
hallgatót tudtunk államilag 
finanszírozott képzésbe fel-
venni. Nagyon sok volt a költ-
ségtérítéses hallgatónk, akik-
nek bizony óriási megterhelést 
jelentett a költségtérítésnek 
a kifizetése – nyilatkozta dr. 
Csák Csilla, a Miskolci Egye-

tem Állam- és Jogtudomány 
Karának dékánja.

Négyszáz pont – ennyit ér 
egy színjeles bizonyítvány és 
érettségi. Negyvenegy kiemelt 
szak esetében tehát már ez is 
elegendő lehet a sikeres felvé-
telihez. Ám ez korántsem biz-
tos, hogy így lesz. – Az, hogy 
az állami ösztöndíjas mini-
mum ponthatárt lejjebb szállí-
tották, azt jelenti, hogy több, jó 
pontszámmal jelentkező hall-
gató fog jelentkezni a Miskolci 
Egyetemre. Ha több, jó pont-
számmal jelentkező hallgató je-
lentkezik, az felfelé fogja tolni a 
minimum ponthatárt a vonal-
húzáskor – mondta dr. Jakab 
Nóra, a Miskolci Egyetem okta-
tásfejlesztési és minőségbiztosí-
tási rektorhelyettese.

Az esélylatolgatást azonban 
megkönnyíti. Az ősszel indu-
ló képzésekre február 15-ig kell 
beadni a jelentkezéseket.

Fotó: Mocsári László

Felelősséggel és tudással az EGÉSZségért!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI KAR ELÉRHETŐSÉGEI:
Telefon: (+36) 46/366-560/2660

E-mail: rekefk@uni-miskolc.hu, honlap: www.ek.uni-miskolc.hu
Jelentkezési határidő: 2020. február 15.
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„Jedlik Ányos”   
Tudományos Ismeretterjesztő Társaság

szervezésében

ANGOL,  
NÉMET NYELVBŐL

várjuk jelentkezésüket  
a TIT-iXam papíralapú  

és számítógépes vizsgánkra.

Hét munkanap alatt  
eredményt közlünk, egynyelvű szótár 

használata engedélyezett.

Érdeklődni  
az alábbi elérhetőségeken lehet:

honlapunkon: www.jedlik-tit.hu;
e-mail: info@jedlik-tit.hu
telefonon: 06/46 504 871,

személyesen:  
3530 Miskolc, Széchenyi u. 14.

Felnőttképzési engedélyszám: E-000373/2014
angol: E-000373/2014/C002;  német: E-000373/2014/C001

Gondolj a JÖVŐDRE, jelentkezz MOST!

Keress minket személyesen , írásban vagy telefonon: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.,  
miskolc@pannonjob.hu, 46/320-283, nyilvántartási szám: 4376-4./2003, 07-0006-06

PANNONDIÁK Iskolaszövetkezet

Kerülj gyakorlattal  
a munkaerőpiacra!

 GYAKORNOKI ÁLLÁSLEHETŐSÉG   
MISKOLCON:

l rugalmas munkaidő
l béren kívüli juttatás
l teljesítményprémium
l utazási támogatás   
l fejlődési lehetőség

PANNONJOB KFT.

Kiemelt állásajánlatunk
miskolci partnercégünkhöz

KERESÜNK KÖNNYŰ 
FIZIKAI MUNKÁRA   

alkalmazottakat:
l versenyképes fizetés
l béren kívüli juttatások
l bónuszrendszer

l ingyenes buszjáratok
l többműszakos munkarend



Miskolci Napló10 Hirdetés

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

Az akció érvényes: 2020. 01. 21-től 2020. 01. 31-ig 
Műanyag vágódeszka, kicsi 249 Ft
Műanyag vágódeszka, nagy 299 Ft
Kerámia szalvétatartó 299 Ft
Műanyag tárolódoboz, 13 liter 499 Ft
Palette hajfesték, minden szín 799 Ft
Taft hajlakk, minden illat  799 Ft
Bref WC-illatosító golyó, Trió, 3x50 g  999 Ft
Air Wick Freshmatic készülék, UT., 250 ml, 3996 Ft/l  999 Ft
Fonott kosár, nagy méret  1199 Ft
Fonott szennyestartó, „M” méret             1999 Ft
Szennyestartó, összecsukható 2199 Ft
Szennyestartó, összecsukható, dupla 2999 Ft

Apróhirdetés
Miskolc-Perecesről eladók: 
bontott fenyőfa kültéri ajtók 
tokkal (90x190 cm) 16 000 Ft, 
falhoztámasztós fenyőfa létra (5 
m x 50 cm) 22 000 Ft, acéllétra 
(5 m x 50 cm) 10 ezer Ft, bon-
tatlan 25 kg-os zsákos kvarcho-
mok (6 zsák) 1100 Ft/zsák (44 
Ft/kg), 80 literes műanyag sze-
metesedény 12 ezer Ft/2 db, 
muzeális, fatüzeléses, kézi ven-
tillátoros sertésperzselő+hur-
ka-kolbásztöltő rozsdamentes 
acélból 60 000 Ft. Érd.: 30/364-
4110,  gondacsopi@freemail.hu.
Térítésmentes informatikai 
képzés indul 65 éves korig Mis-
kolcon a Célpont Közösségi Tér-
ben 2020. februárban. A kép-
zést teljesítők tabletet kapnak 
ajándékba! További információ: 
+36-70/638-9900; +36-20/428-
2239.



JANUÁR 25., SZOMBAT,15:00 
BETÖRŐ AZ ALBÉR-
LŐM, Déryné (Arany, 
Ezüst) bérlet, Kamara
18:00 MISKOLCI MÚZSA-
DÍJ ÁTADÁSA, Nagyszín-
ház
19:00 ÍGY SZERETTEK 
ŐK: JÓZSEF ATTILA II. 
– FELOLVASÓSZÍNHÁZ 
NYÁRY KRISZTIÁN KÖ-
TETE ALAPJÁN, Játékszín
JANUÁR 28.,KEDD,19:00 FE-
KETESZÁRÚ CSERESZ-
NYE, bérletszünet, Kamara
NEM FÉLÜNK A FAR-
KASTÓL, Játékszín
JANUÁR 29., SZERDA,19:00 
DIXIE KLUB, Játékszín

JANUÁR 30., CSÜTÖRTÖK, 19:00 
DON JUAN, Bérletszünet, 
Nagyszínház
BETÖRŐ AZ ALBÉR-
LŐM, bérletszünet, Kamara
JANUÁR 31., PÉNTEK, 19:00 
BETÖRŐ AZ ALBÉR-
LŐM, Vörösmarty (Arany, 
Ezüst) bérlet, Kamara
ÁDÁM ALMÁI, Játékszín
FEBRUÁR 1., SZOMBAT, 17:00 
HEGEDŰS A HÁZTE-
TŐN, Csiky (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet, Nagyszínház
19:00 BETÖRŐ AZ AL-
BÉRLŐM, Latinovits 
(Arany, Ezüst) bérlet, Ka-
mara
ÁDÁM ALMÁI, Játékszín

SZÍNHÁZI MŰSOR  
Január 27  – február 1.

Hét év hosszú idő, de van, 
amire érdemes várni! Ilyen az 
igazi, hamisítatlan Miskolci 
Kocsonyafesztivál is, ami ép-
pen ennyi esztendő után tér 
vissza „szülővárosába”.

„Jáj, jáj Kocsmárosné, annak 
a kocsonyának szeme is van, 
s csak úgy hunyorgat felim!” 
– kiáltott fel rémülten a de-
rék tóth atyafi a miskolci Ma-
gyar Huszár asztalánál ülve. A 
korcsmárosné pedig „odabo-
kázott” hozzá, s elhűlve konsta-
tálta, hogy a vendégnek bizony 
igaza van: a kocsonyából ter-
metes béka bámult rájuk. Azó-
ta mondják, hogy pislog, mint 
miskolczi kocsonyában a béka.

Ez az egykor jól ismert ado-
ma utoljára hét éve elevenedett 
meg Miskolcon, akkor rendez-
tek utoljára kocsonyafesztivált 
a városban. Ennyit kellett vár-
ni, hogy az akkoriban országos 
hírű, 250 ezernél is több láto-
gatót vonzó programsorozat 
visszatérjen „szülővárosába”, és 
arra is, hogy a fesztivál újra az 
azóta legendává érett történe-
tet mesélje el az ide érkezők-
nek nemcsak rendezvényein, 
hanem az itt kínált különleges 
italokon, ételeken keresztül is. 
Hal-, vad-, zöldség- és borko-
csonya várta itt a gasztroka-
landorokat, az ínyencek tokaji 
aszúval főzött sört kóstolhat-
tak, és minden évben elkészült 
az újabb és újabb rekordokat 
döntő óriáskocsonya is a Szin-
va teraszon.

Hét év után újra hasonló kü-
lönlegességek várják majd a 
vendégeket a Miskolci Kocso-
nyafesztiválon, ami – ha már 
visszatér - igazi közönségked-
venceket is hoz magával. Ba-
gossy Brothers Company, Esti 
Kornél, 30Y, Anna & the Barbi-
es, Random Trip, Balkán Fana-
tik, Ladánybene 27, Paddy and 

the Rats, Pannonia Allstars Ska 
Orchestra, Náksi, Müller Péter 
Sziámi AndFriends, és az élő 
legenda, Bródy János is fellép 
február 14. és 16. között a fesz-
tivál három színpadán: a Vil-
lanyrendőrnél, az Erzsébet és a 
Szent István téren.

De itt lesz még a Bíborszél, 
az Ildy Rider, az ABCD, az Áll-
A-Tok, a Bohemian Betyars, 
a Z!ENEMI, a Miskolci Illés 
EmlékZenekar, a Kabinet Rt., a 
Kántor Band, a Rotor és a Zene-

gép is – hogy csak néhányat 
említsünk a miskolci vagy mis-
kolci kötődésű fellépők közül.

A hamisítatlanul miskolci 
kocsonyafesztivál-hangulatról 
a több tucatnyi koncert mel-
lett rengeteg családi, kulturális 
és gasztroprogram gondosko-
dik majd a három nap alatt, és 
idén először a „zöldgondolat”, a 
környezettudatosság is kiemelt 
szerepet kap a fesztiválon. Lesz 
zöldsátor, és a tervek szerint 
rendezvényekkel képviseltetik 

magukat a miskolci civilek is a 
2020-as kocsonyamustrán. De 
ezekről majd egy picit később…

Addig is… kíváncsiak mi lett 
a miskolci kocsonyában pis-
logó híres-hírhedt kétéltűvel? 
A szegény pára sorsáról így 
írt Dobrossy István, a miskol-
ci vendéglátás történetéről ki-
adott kismonográfiájában, év-
tizedekkel ezelőtt: „A tót atyafi 
takarékos étvággyal neki lát a 
vacsorának és először is a tá-
nyér közepéből kikandikáló 
húst akarja konzulmálni. De 
egyszer csak ijedten ejti el a 
villát és így kiált: - Jáj, jáj Kocs-
márosné, annak a kocsonyá-
nak szeme is van, s csak úgy 
hunyorgat felim! Potyka Kati 
asszony odabokázott és el-
hűlve konstatálta, hogy igazat 
szólt a vendég. Az izmos ter-
metű béka, mely majdnem de-
rékig a kocsonyába volt fagyva, 
esdeklő pillantásokat vetett fe-
léjük a szabadításáért. – Na en-
nek pechje volt - mondá Kati 
és a tűzhelynél kiengesztelte a 
jószágot.”
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A Zöld Kapcsolat Egyesület rajzpályázatot hirdet a Ko-
csonyafesztivál Zöld Sátor programja keretében iskolás-
korú gyermekek számára. A rajzpályázat témája: Válts a 
klímáért! Válts zöldre!

Ha tehetnéd, hogyan vál-
toztatnál a közlekedési, tisz-
tálkodási, étkezési szokása-
idon? Hogyan szerveznéd 
a felnőttek helyett a várost? 
Milyen akciókban, tevé-
kenységekben vennél szíve-
sen részt barátaiddal, hogy 
környezeted élhetőbbé vál-
jon? Ne írd le, rajzold ki ma-
gadból! 

A pályázatra miskolci álta-
lános (1. kategória) és közép-
iskolások (2. kategória) je-
lentkezhetnek egyénileg, egy 
gyermektől egy pályamun-
kát fogadnak el. A pályamű-
vek szabadon választott 
technikával készülhetnek 
A/4-es méretben (rajz, festés, 
számítógépes grafika, vegyes 
technika), a hátára kérik az 
alkotó nevét, iskoláját és el-
érhetőségét megjelölni. 

A pályázat benyújtásának 
módja: személyesen vagy 
postai úton a Zöld  Kapcsolat 

Egyesület címére (3525 Mis-
kolc, Kossuth utca 13. 1. 
emelet), kérik, hogy a borí-
tékra írják rá: „Válts!” rajz-
pályázat. 

A pályázat benyújtásának 
határideje: február 10., hétfő, 
a pályamunkák elbírálása: 
február 11., kedd. Hiányosan 
vagy határidőn túl érkező 
munkákat nem fogadnak be. 

A pályamunkák díjazá-
sa mindkét kategóriában: 1. 
helyezett: 20 000 Ft vásárlá-
si utalvány, 2. helyezett: 10 
000 Ft vásárlási utalvány, 3. 
helyezett: 5 000 Ft vásárlási 
utalvány. 

Húsz pályaművet kiállí-
tanak a Kocsonyafesztivál 
Zöld Sátrában (NAV par-
koló, Kandia utca), ahol az 
eredményhirdetésre 2020. 
február 15-én, 11 órakor 
kerül sor. További informá-
ció: info@zoldkapcsolat.hu, 
30/178-7651.

Bagossy Brothers Company

Igazi közönségkedvencekkel  
tér vissza a Kocsonyafesztivál 

VÁLTS ZÖLDRE!

Fotó: Mocsári László

MOZIMŰSOR 
Művészetek Háza: Uránia-terem: 
Január 23., csütörtök-29., szerda, naponta 15:30 

Dolittle, 17:30 Bad boys – Mindörökké 
rosszfiúk, 20:00 Hivatali eltávozás

Január 30., csütörtök-február 5., szerda, 
naponta 15:30 és 17:30 Ne játssz a tűzzel, 
20:00 Úriemberek

Művészetek Háza: Béke-terem: 
Január 23., csütörtök-26., vasárnap, január 

28., kedd és 29., szerda, naponta 16:00 
órától A művészet templomai: Gauguin 
Tahitin – Az elveszett paradicsom

Január 23., csütörtök-29., szerda, naponta 
18:00 órától: Léghajósok, 20:15 
Különleges életek

Január 27., hétfő, 16:00 Jób lázadása
Január 30., csütörtök-február 5., szerda, 

naponta 18:00 órától Richard Jewell 
balladája, 20:15 1917

Január 30., csütörtök, 31., péntek és február 
3., hétfő -5., szerda, naponta 16:00 órától: 
Az elfeledett karácsony

Február 1., szombat, 16:00 Lumière!
Február 2., vasárnap, 16:00 Bergman: 100
MOZIMŰSOR: CINEMA CITY: 
Január 23., csütörtök-29., szerda, naponta 

több időpontban – 1917 | Árok | Az 
átok háza | Bad Boys | Botrány (csak 
szombaton) | Dolittle | Jégvarázs 2. | Jexi 
– Túl okos telefon | Jojo Nyuszi | Judy 
(csak hétvégén) | Jumanji – a következő 
szint | Kémesítve | Pamacs – a Mikulás 
kis rénszarvasa (csak hétvégén) | Richard 
Jewell balladája | Seveled (csak hétvégén) 
| Star Wars: Skywalker kora | Tőrbe ejtve

CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
Január 26., vasárnap, 10:30 Mosó Masa mosodája
KIÁLLÍTÁS:
Január 31-ig, péntekig: Mazsaroff-díjasok 

kiállítása, Zenepalota
Január 31., péntek, 17:00 Remes Gábor 

fotókiállításának megnyitója, Szabó Lőrinc 
Idegennyelvi Könyvtár

Február 1-ig, szombatig: Pontos, mint az atomóra 
– efZámbó István, feLugossy László és Szirtes 
János kiállítása, Miskolci Galéria

KONCERT:
Január 27., hétfő, 19:00 Szezonbérlet 3. 

Művészetek Háza
ELŐADÁS:
Január 25., szombat, 11:15 és 13:15-től: 

Utazás a középkorban, Diósgyőri vár
Január 26., vasárnap, 16:00 Vers mindenkinek, 

Collins Club

Január 28., kedd, 16:30 Beszélgetés Marosi 
Lajos műfordítóval Viszockij-kötetéről, II. 
Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

17:00 Kávéházi irodalmi est: Kárpátalja 
magyarsága, Művészetek Háza

Január 29.,szerda, 10:00 Gombákról kicsit 
másképp, Szabó Lőrinc Idegennyelvi 
Könyvtár

18:00 Halálközeli élmények – Papp 
Lajos szívsebész professzor előadása, 
Művészetek Háza

Január 30., csütörtök, 15:30 Grimm: Holle 
anyó – diafilmklub, József Attila Könyvtár

Február 2., vasárnap, 16:00 Csipkerózsika – 
mesejáték, Művészetek Háza

EGYÉB:
Január 25., szombat, 22:00 Táncőrület, Stamp 

Club Miskolc
Január 26., vasárnap, 11:00 Megemlékezés 

a málenkij robotra elhurcolt diósgyőriek 
tiszteletére, a Diósgyőri vár előtt

Január 29., szerda, 10:00 Lássuk a medvét! – 
foglalkozás óvodásoknak, Tompa Mihály 
Könyvtár

16:00 Beszélgetés Révész Jánossal, a B.-A.-Z. 
Megyei Központi Kórház és Egyetemi 
Oktató Kórház főigazgatójával, Szabó 
Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár

Február 1., szombat,13:00 Önuralom – 
FeLugossy László filmjének vetítése, 
Miskolci Galéria

SZURKOLÁS:
Január 25., szombat, 16:00 Aluinvent DVTK – 

Vasas, Generali Aréna
19:00 DVTK Fux – Eötvös DSE, Generali Aréna
Január 29., szerda, 18:30 DVTK Jegesmedvék 

– HK Dukla Trenčín, Jégcsarnok
Február 1. szombat, 17:00 DVTK – Kaposvár, 

DVTK Stadion
18:30: DVTK Fux – Gödöllő, Generali Aréna
MOZGÁS:
Január 25., szombat, 14:00-17:00 és 18:00-

21:00 között, valamint január 26., 
vasárnap, 10:00-13:00 és 14:00-17:00 
között közönségkorcsolya, 2-es jégpálya

Január 28., kedd, 16:30 Ingyenes 
társastáncóra 6-10 éveseknek, Ifjúsági és 
Szabadidő Ház

17:30 Ingyenes hatha jóga, Ifjúsági és 
Szabadidő Ház

Január 29., szerda, 16:30 Ingyenes 
gyermekbalett, Ifjúsági és Szabadidő Ház

17:30 Ingyenes felnőtt balett, Ifjúsági és 
Szabadidő Ház

Ingyenes kezdő hastánc, Ifjúsági és Szabadidő Ház

PROGRAMOK

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Január 27., hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:30 

Képújság, 18:00 Híradó, 18:17 Időjárás-jelentés,18:20 Prog-
rampont (programajánló), 18:25 Miskolci Napló (közéleti 
magazin), 19:00 Híradó ism., 19:17 Időjárás-jelentés, 19:20 
Programpont ism., 19:25 Épí-tech ism. (építészeti magazin), 20:00 Híradó ism., 
20:17 Időjárás-jelentés, 20:20 Programpont ism., 20:25 Képújság

Január 28., kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:30 Képújság, 18:00 Híradó, 
18:17 Időjárás-jelentés, 18:20 Programpont (programajánló), 18:25 Sportpercek, 
19:00 Híradó ism., 19:17 Időjárás-jelentés, 19:20 Programpont ism., 19:25 Mérkő-
zés: Aluinvent DVTK – VASAS női kosárlabda-mérkőzés, 21:00 Híradó ism., 21:17  
Időjárás-jelentés, 21:20 Programpont ism., 21:25 Képújság

Január 29. szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:30 Képújság, 18:00 Híradó, 
18:17 Időjárás-jelentés, 18:20 Programpont (programajánló), 18:25 Egészségpercek 
ism. (egészségügyi magazin), 18:45 Egészségére, 19:00 Híradó ism., 19:17 Időjá-
rás-jelentés ism., 19:20 Programpont ism., 19:25 Piedone nyomában, 20:10 Híradó 
ism., 20:17 Időjárás-jelentés, 20:20 Programpont ism., 20:25 Képújság

Január 30., csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:30 Képújság, 18:00 Hír-
adó, 18:17 Időjárás-jelentés, 18:20 Programpont (programajánló), 18:25 Promenád 
(kulturális magazin), 19:00 Híradó ism., 19:17 Időjárás-jelentés, 19:20 Programpont 
ism.,19:25 ZTE-DVTK labdarúgó-mérkőzés, 21:10 Híradó ism., 21:17 Időjárás-jelen-
tés, 21:20 Programpont, 21:25 Képújság

Január 31., péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:00 Képújság, 18:00 Hír-
adó, 18:17 Időjárás-jelentés, 18:20 Programpont, 18:25 Testközelből, 19:00 Híradó 
ism.,19:17 Időjárás-jelentés,19:20 Programpont ism.,19:25 DVTK Jegesmedvék - 
Dukla Trenčín jégkorongmérkőzés, 21:10 Híradó ism., 21:17 Időjárás-jelentés, 21:20 
Programpont ism., 21:25 Képújság

Február 1., szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:30 Képújság,18:00 Króni-
ka (heti hírösszefoglaló), 18:30 Kedvenceink ism., 19:00 Krónika ism. (heti hírössze-
foglaló), 19:30 Sportpercek ism. (sportmagazin), 20:00 Krónika ism. (heti hírössze-
foglaló), 20:25 Képújság

Február 2.,vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:30 Képújság. 18:00 Mis-
kolci Napló ism. (közéleti magazin), 18:30 Hívőszó ism. (vallási magazin), 19:00 
Promenád ism. (kulturális magazin), 19:30 Egy nap a világ, 20:00 Testközelből ism., 
20:30 Képújság

Az ökumenikus imahé-
ten január 25-én, szombaton 
délután 5 órától a Minori-
ta templomban a történelmi 
egyházak püspökei szolgál-
nak igehirdetéssel: Ternyák 
Csaba egri érsek, Orosz Ata-
náz görögkatolikus püspök, 
Fabinyi Tamás evangélikus 
püspök és Pásztor Dániel re-
formátus püspök-helyettes. 
Vasárnap, az imahét zárónap-
ján az újgyőri görögkatolikus 
templomban a református 
Péter András szolgál. Ferenc 

pápa rendelkezése nyomán 
januárra, idén 26-ára helyez-
ték át a Szentírás vasárnap-
ját. Kedden, 28-án a 18 órai 
szentmisét Kelemen Didák 
boldoggá avatásáért mutatják 
be a Minorita templomban.

Január 26-án, vasárnap 
délelőtt két istentiszteletet 
tartanak a Deszkatemplom-
ban. Fél 9-kor jókais isten-
tisztelet lesz, 10 órakor pedig 
a szokásos, hagyományos is-
tentisztelet. Délután 4 óra-
kor is lesz istentisztelet.

EGYHÁZI HÍREK



Macsétával támadott
Garázdaság miatt fo-

lyik büntetőeljárás egy 60 
éves baktakéki férfival 
szemben. A gyanúsított 
előzetes szóváltást követően január 21-én reggel, Baktakéken, 
a Rákóczi utcában egy macséta tompa részével megütötte isme-
rőse karját, aki könnyebben megsérült. A rendőrök a férfit még 
a helyszínen elfogták, és a Szikszói Rendőrőrsre előállították, 
ahol a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki.

Bódultan vezetett

Bódult állapotban vezetett egy 21 éves felsőregmeci férfi, 
ezért büntetőeljárást indítottak ellene. A férfi 2020. január 20-
án Alsóregmecen a Szabadság utcában közlekedett, amikor a 
rendőrök igazoltatták. Mivel a sofőr zavartan viselkedett, ezért 
a járőrök mintavétel céljából előállították a rendőrkapitányság-
ra. A rendőrök gyanúját igazolta a kábítószergyorsteszt, amely 
pozitív értéket mutatott, ezért a férfitől vér- és vizeletmintát is 
vetettek, majd a vezetői engedélyét is bevonták. A fiatalember 
ruházatából és az autójából további két alutasak is előkerült, 
amelyekben kábítószergyanús növényi származék volt. Az eljá-
rás során gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy M. László 28 
éves sátoraljaújhelyi lakos új pszichoaktív anyagot értékesített, 
ezért a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki új pszichoak-
tív anyaggal való visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt.

A lakásban érték tetten
Lopás miatt folyik büntetőeljárás egy 47 éves alsóvadászi 

férfival szemben. Az akkor még ismeretlen tettes Alsóvadá-
szon, a Fő utcában január 5-e előtt családi házakhoz tartozó 

melléképületekbe bejutva 
kéziszerszámokat, hegesz-
tőtrafót, talajradart, réz-
kábelt, élelmiszereket és 
háztartási felszereléseket 

tulajdonított el. A rendőrök megállapították az elkövető kilé-
tét, majd amikor a férfi január 10-én az esti órákban ismételten 
behatolt egy családi házba, még a helyszínen, a lakásban való 
kutatása során elfogták. A járőrök a férfit az Encsi Rendőrkapi-
tányságra állították elő, majd ott gyanúsítottként hallgatták ki 
és őrizetbe vették.

Kábítószert foglaltak le
Kábítószer-kereske-

delem miatt indítot-
tak eljárást D. Tibor 
45 éves ózdi lakos-
sal szemben. A ren-
dőrök a férfit január 
15-én otthonában fog-
ták el, ahol közel 90 
gramm kábítószert is 
lefoglaltak. A nyomo-
zók megállapították, 
hogy a kereskedő fő-
leg Miskolcon és kör-
nyékén értékesítette a 
kábítószert. A rend-
őrök a férfit gyanúsí-
tottként hallgatták ki, 
őrizetbe vették, majd 
az ügyészségen előterjesztést tettek letartóztatásának indítvá-
nyozására is.

Lezáratlan kerékpárokat lopott
Üzletszerűen elkövetett lopás miatt folytatott büntetőeljárást 

a Miskolci Rendőrkapitányság Felsőzsolcai Rendőrőrse egy 21 
éves hernádnémeti férfival szemben. A gyanúsított 2019 febru-
árjában és márciusában Bőcsön és Hernádnémetiben ellopott 
összesen hét lezáratlan kerékpárt, amelyeket boltok, illetve pos-
tahivatalok előtt tettek le a sértettek. A nyomozás vizsgálati sza-
kaszában a Felsőzsolcai Rendőrőrs a szükséges eljárást követő-
en az iratokat átadta az ügyészségnek.

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

Mozaik Miskolci Napló12
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Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ez-
úttal az olimpiai játékok helyszíneinek nevét rej-
tettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, 
együtt, egy e-mailben küldjék el! Beküldési határ-
idő: 2020. február 5. E-mail-cím: info@mikom.
hu. A helyes megfejtések beküldői között könyv-
jutalmat sorsolunk ki.  

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

Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kér-
jük, jelezzék ezt a 46/503-501-es (100-as mellék), üzenetrögzítős 
telefonszámon nevük és elérhetőségük megadásával. A problé-
mát igyekszünk mihamarabb megoldani.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21–04. 20.) Küzdelmes napokra számíthat: a kol-
légák ellenségeskedése és váratlan pénzügyi nehézségek te-
szik próbára a türelmét. Bármennyire szeretné, sajnos nem 

teheti meg, hogy kimaradjon a konfliktusokból.

Bika (04. 21–05. 21.) A hódítást csak akkor élvezi, ha önma-
ga is meghódítottnak érezheti magát, és az érzelmek teljesen 
kölcsönösek. Már igazán megszokhatta volna, hogy egyesek 

szemében szálka az ön túl gyors előmenetele.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Lehet, hogy a felét csak képzeli a 
gondoknak. Persze akkor annál fontosabb, hogy meg is be-
szélhessék. De ha ez megtörtént, akkor ne rágódjon tovább a 

témán! Keményebben képes dolgozni, mint valaha.

Rák (06. 22–07. 22.) Nyugodt, meleg kapcsolatra vágyik. Ha 
ezt megélheti a mindennapokban, akkor eszében sincs vál-
toztatni. Igaz, a hormonjai az utóbbi időben mintha túlmű-

ködnének. De ez még nem elég ok önnél a kicsapongásra.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Válsághelyzetekben is ura tud 
maradni a helyzetnek, és nyugalmával, kiegyensúlyozottsá-
gával biztonságot sugalló légkört teremt maga körül. Nem is 

csoda, hisz született vezető. Most kiemelkedhet a szürke tömegből.

Szűz (08. 24–09. 23.) Ön született szervező, és ez a kedve-
sével való kapcsolatára is rányomja a bélyegét. Ha ő hebehur-
gya, nyegle, laza, akkor annál inkább rászorul arra, hogy ön a 

kezében tartsa a dolgait. A baj csak akkor van, ha nem hagyja.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Ha nem költheti szabadon a pén-
zét, elnyomottnak, lehangoltnak érezheti magát. A luxuscik-
kek szeretete bizonyos határig valóban a jó érzését szolgálja. 

De ezért ne vegyen fel hiteleket! Nem éri meg.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Sok mindenbe hajlamos belekez-
deni, de a sors, különösen az érzelmi életében beálló kala-
majka megakadályozhatja abban, hogy véghez is vigye, amit 

kigondolt. Nem baj, talán nem is kell mindent egyszerre.

Nyilas (11. 23–12. 21.) A szerelmi életébe most valahogy 
bántó módon belekeveredtek a pénzügyek is. Anyagiak miatt 
lehetnek heves vitái a kedvesével is. Nem kellene azonban a 

kenyértörésig vinnie a dolgot: az önmagában úgysem segít.

Bak (12. 22–01. 20.) Örökösen elégedetlenkedik, de meg-
próbál felülemelkedni kicsinységein és kicsinyességein. Ha 
jól értékeli a helyzetét, be kell látnia, hogy nem háríthat min-

den felelősséget, minden hibát a társára.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Nem különösen szerencsés idő-
szak ez egy házasság létrehozásához, de előfordulhat, hogy 
valamilyen kényszerítő körülmény miatt mégis szükséges le-

het az elköteleződés. Ha már így van, adja meg a módját!

Halak (02. 20–03. 20.) Ön idealista, de azért nem árt, ha a 
karrierjében is szerepet játszik a tudása. Most van itt az ide-
je annak, hogy ehhez támogatókat keressen. Egy fiatalabb 

hölgy segíthet önnek. Még akkor is, ha nem szimpatikus.

FORRÓ NYOMON

Az István Nádor Borlovagrend az idén már tizenötödik alka-
lommal rendezte meg a Diósgyőri Római Katolikus Plébánián a 
Vince naphoz kapcsolódó Vince vesszőszentelést. Ebben az év-
ben is borvidékünk több településéről hozták el a szőlősgazdák 
a megszentelni kívánt szőlővesszőket, hogy aztán megtisztulva, 
hitben és energiában megerősödve kerülhessenek ki a szentelt ve-
nyigék a földbe, várva termőre fordulásukat.

Hogy jó termést  
hozzanak 

A hét fotója
BEREGI LÁSZLÓ 

FELVÉTELE

Nagy érdeklődés övezte idén is a Görömbölyi Forralt Bor és Tepertő Napot. Tizedik alkalommal fordultak meg több ezren 
a rendezvényen, nemcsak látogatók, hanem árusok is. Már délelőtt elfoglalták helyüket a főzőverseny résztvevői, délben pedig 
a Görömbölyi Ökumenikus Vincze Napi Vesszőszentelés következett, amit már kilencedik éve tartanak meg. A helyi fellépők 
mellett színpadon volt a Kiss Kata Zenekar Maszkurával és a Kozmix együttes is. Mellettük volt humorista előadása, gyerek-
műsor és egy Szlovákiából érkezett zenekar koncertje.                                                                                   FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ

FESZTIVÁLI FORGATAG 
GÖRÖMBÖLYÖN
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