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FARSANG, FÁNK ÉS BULI MINDEN MENNYISÉGBEN! 
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„Kisze, kisze haj! Elűzzük a betegséget, behozzuk az egészséget”

HÁROMMILLIÁRD FORINTBÓL  
ÚJUL MEG A LILLAFÜREDI KISVASÚT! 

ÚJ RIVÁLIS A BALOLDALON 
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Megnevezte miskolci  
képviselőjelöltjeit az LMP 

SZÍNPOMPÁS TÉLŰZŐ KARNEVÁL AZ AVASON 

Hamarosan már egy 
megújult kisvasúton 
utazhatnak majd a tu-
risták. A napokban 
mintegy hárommilliár-
dos fejlesztést jelen-
tettek be Lillafüreden, 
amely a tervek szerint 
2019-ben kezdődik.



„Bebizonyítjuk, hogy jó itt élni, megéri itt maradni, vállalkozni”

Város
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Schanda Tamás: „A kormány minden térségnek megadja 
a fejlődéshez szükséges segítséget”

Meghaladja a 62 milliárd forintot az Emberi Erőforrás Fej-
lesztési Operatív Program (EFOP) megyénkben megvalósuló 
fejlesztéseinek értéke és az összeg még nőni is fog a jövőben. Jut 
forrás az egészségügyre, az oktatási és szociális területekre, de 
kulturális intézmények fejlesztésére és sportprogramokra is – 
mondta el Schanda Tamás európai uniós fejlesztéspolitikáért 
felelős államtitkár szerdán Miskolcon. 

„Mi közösségben és  
egységben gondolkodunk”

Mint elhangzott, az EFOP 
keretében a kormány mintegy 
150 felhívást jelentetett meg. 
Ezek a humán terület minden 
szegmensét felölelik – egészség-
ügyi, oktatási, szociális, felzár-
kózási, család- és ifjúságügyi, 
valamint kulturális intézmé-
nyekhez és sportprogramokhoz 
kapcsolódó fejlesztések is meg-
valósulnak. Schanda Tamás ki-
emelte: a magyar kormány az 
ország minden térségének meg-
adja a fejlődéshez szükséges se-
gítséget. Mint fogalmazott: „mi 
közösségben és egységben gon-
dolkodunk; nagyváros vagy 
falu, megyeközpont vagy kis-
térség egyaránt fontos”. 

Csak az EFOP keretében több 
mint 62 milliárd forint jut Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyének, 
de ez még nem a végleges ösz-
szeg, hiszen vannak pályázatok, 
amikről most döntenek. Me-
gyénk nyerte el a legnagyobb 
támogatást, melyből nagysza-
bású, a családok életkörülmé-
nyeit javító, lehetőségeiket bő-
vítő fejlesztések indulhatnak. 

A családokat 
17 civil szerve-
zeten keresztül 
is támogatják a 
megyében.

Schanda Ta-
más részletezte, 
például a nők 
munkaerő-pi-
aci részvéte-
lének erősíté-
sében fontos 
fejlesztéseket 
valósítanak meg. Négy sikeres 
pályázattal segítik az elhelyez-
kedésüket, úgynevezett nőköz-
pontok jönnek létre megyeszer-
te, Miskolcon kettő ilyen lesz.

Nagyszabású oktatási,  
egészségügyi beruházások

A közösségek támogatása 
szintén kiemelten fontos. Ösz-
szességében 149 támogatott 
egyházi és civil szervezet van 
a megyében, ez kiemelkedően 
magas szám. Ezek elsősorban a 
fiataloknak, a családoknak, az 
idősek kis közösségeinek nyúj-
tanak segítséget.

Megállítanák a vidéki elván-
dorlást, ennek érdekében pályá-

zatot is hirdettek, a programok 
a helyben élő fiataloknak segíte-
nek. Fontos cél – folytatta az ál-
lamtitkár –, hogy a tudásalapú 
társadalmat is megszilárdítsák. 
Ehhez nélkülözhetetlen egy kor-
szerű infrastrukturális háttér az 
oktatásban. A megyében 97 köz-

nevelési intéz-
mény újul meg 
az EFOP ke-
retein belül. A 
fejlesztésekkel 
összesen 28 
ezer borsodi 
tanuló oktatá-
sát segítik elő 
modern inf-
rastrukturális 
környezet ki-
alakításával, 

tantermek, sportpályák felújítá-
sával. Hat egyházi iskola, mások 
mellett a Fáy, a Lévay, a Fényi 
támogatásáról is döntöttek. Tá-
mogatják a tanodákat, javítják 
az iskolai menzákon az étkezési 
körülményeket.

Az egészségügyi ellátás szín-
vonalának további emelé-
se szintén fontos célkitűzése 
a kormánynak. Az államtit-
kár elmondása szerint jelentős 
fejlesztések valósulnak meg a 
megyében. Betegbiztonság nö-
velését célzó infrastrukturális 
fejlesztéseket hajtanak végre, 
egységes betegazonosítási rend-
szert vezetnek be, biztonságos 
gyógyszeradagolók beszerzé-

sét támogatják. Képzésekkel is 
javítják az ellátás minőségét, 
és orvostechnikai eszközöket 
vásárolnak. – Bízunk abban, 
hogy a megyei fejlesztések hoz-
zájárulnak a térség fejlődésének 
folytatódásához, a megye ver-
senyképességének további javu-
lásához – összegzett az állam-
titkár, hozzátéve: ez a közös cél, 
ebben szövetségeseik a megyei 
nyertes szervezeteknek.

Soha ennyi fejlesztési pénz 
nem érkezett még a térségbe

Hubay György önkormány-
zati képviselő, országgyűlé-
si képviselőjelölt a 2-es egyéni 
választókerület nyertes pályá-
zatai közül emelt ki néhányat. 
Elmondta, Miskolcról is szám-
talan civil szervezetet, egyesü-
letet, alapítványt és intézményt 
támogat a kormány, a választó-
kerületben mintegy 11 milliárd 
forintot nyertek a szervezetek. 
– Családbarát országban élünk, 
az Orbán-kormány a családot 
a nemzet közösségépítő, alkotó 
elemének tekinti; erős és gya-
rapodó családok nélkül nincs 
nemzeti felemelkedés – húzta 
alá a politikus.

Több olyan pályázat kapott 
támogatást, amely a családokat, 
összetartozásunkat segíti. 2010 
óta kiemelt figyelmet kapnak az 
egyházak, támogatásuk évről 
évre nő. A keresztény hagyo-
mányok és gyökerek megőrzése 

elengedhetetlen a nemzeti iden-
titás megőrzéséhez – fogalma-
zott a politikus –, az oktatási in-
tézményeket és programjaikat 
támogatják a program keretein 
belül, több miskolci intézmény 
és alapítvány is érintett ebben. 
– A nemzeti kormány működé-
sének 7 éve alatt több mint 500 
iskola újult meg, a teljes oktatási 
rendszerre 2010-hez képest 500 
milliárd forint-
tal többet for-
dítottunk ta-
valy – emelte ki 
Hubay György, 
hozzátéve, a 
g y e r m e k e k 
egészségének 
megőrzésére is 
fontos dönté-
sek születtek.

Csöbör Kata-
lin a 1-es körzet 
pályázatairól számolt be. Az or-
szággyűlési képviselő hangsú-
lyozta, a gazdaság helyzetének 
további javítása, a munkanél-
küliség még alacsonyabbra szo-
rítása érdekében mindenkire 
szükség van. Több milliárd fo-
rintból indulhatnak programok 

a megyében az EFOP-nak kö-
szönhetően.

– Soha ennyi fejlesztési pénz 
nem érkezett még a térségbe – 
mutatott rá a politikus. Mint 
mondta, az 1-es számú ország-
gyűlési egyéni választókerü-
letben 84 pályázat nyert el tá-
mogatást, 7,5 milliárd forint 
értékben. – Ez a mi közös sike-
rünk, civil szervezetek, egész-

ségügyi és 
oktatási intéz-
mények sike-
re. Egy hatá-
rozott célunk 
van: a legjobbá 
akarunk válni, 
és nem aka-
runk külön-
bözni például 
a Nyugat-ma-
g ya rorsz ág i 
térségtől. Be-

bizonyítjuk, hogy jó itt élni, 
megéri itt maradni, vállalkozni. 
Nekünk Magyarország az első, 
nekünk Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye az első, nekünk Mis-
kolc és környéke az első! – zárta 
a tájékoztatót Csöbör Katalin.

KUJAN ISTVÁN

TÖBB, MINT 62 MILLIÁRD FORINT  
ÉRKEZIK MEGYEI FEJLESZTÉSEKRE

Közös villamos energia- és földgázbeszerzésen indultak 
Miskolc önkormányzati tulajdonban és fenntartásban lévő 
gazdasági társaságai, intézményei, illetve a Miskolc Hol-
ding Zrt. és a tulajdonában lévő társaságok. Az ok – azon 
kívül, hogy törvényi előírás szerint ezeknek a szervezetek-
nek a szabad piacról kell beszerezni az energiát – az, hogy 
így több tízmillió forintos megtakarítást érjenek el.

Ismét közös beszerzésen 
indultak Miskolc városi vál-
lalatai, cégei, intézményei a 
villamos energiára és föld-
gázra vonatkozóan, előb-
biben 20-an, míg a földgáz 
beszerzésen 16-an. A két cso-

portban lévők nagyrészt lefe-
dik egymást, hisz jellemzően 
mindkét energiahordozóra 
szükségük van mindennapi 
működésük során. Így min-
denki duplán jól jár, mert 
mind a villamos energiához, 

mind a földgázhoz kedvezőbb 
áron juthat hozzá, mintha azt 
egyedüliként megvásárol-
ná. Az eljárás során ráadá-
sul az első körben benyújtott 
árajánlatokat még egyszer 
megversenyeztetik és a keres-
kedőknek a kezdő ajánlathoz 
képest még lejjebb lehet vinni 
az árat addig, amíg már senki 
sem hajlandó alacsonyabbra 
licitálni. Ráadásul ez egy évre 
szól, vagyis hiába emelkedik 
az energia piaci ára, ezt az ön-
kormányzati büdzsé nem érzi 
meg. Így tervezhetőbbé vá-
lik a költségvetés. A tét nagy, 
főleg, ha összességében néz-
zük az adatokat. Az idei évre 
egy kisvárosnyi, majdnem 
35 GWh villamos áramra és 
több mint 15 millió köbmé-
ter földgáz vásárlására írtak 
ki közbeszerzést.

A villamos energia és gáz-
költség teszi ki az önkor-
mányzati cégek, vállalatok 
és intézmények éves költsé-
geinek jelentős részét. Egyér-
telmű tehát, hogy a közös 

beszerzés valamennyi intéz-
mény és gazdasági társaság 
– egyben Miskolc város – 
alapvető érdeke. Ezen a költ-
ségelemen így összességében 
mintegy 100 millió forintos 
megtakarítás érhető el, vagy-
is ennyit spórolnak a város 
számára azok, akik a piaci ár 
helyett a közös beszerzés ára-
it fizetik ebben az évben.

Miskolc a következő idő-
szakban azt tervezi, hogy saját 

intézményei, cégei, vállalatai 
mellett, a mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozásoknak (KKV) 
is elérhetővé teszi a közös 
beszerzésen való indulást. A 
modell még kidolgozás alatt 
van, de a KKV szektornak 
is megéri majd figyelni a le-
hetőséget. Főleg úgy, hogy a 
tavalyi év második felében a 
földgáz és a villamos ener-
gia világpiaci ára jelentősen 
emelkedett. Az önkormány-

zati segítséggel mindkét fél 
jól járhat. Ha a KKV számára 
kiszámíthatóbbá és a közös 
beszerzéssel olcsóbbá válik 
az energia, akkor jobban tud 
tervezni és megtakarításokat 
elérni, ami fejlesztésekre is 
fordítható. Ezzel akár újabb 
munkahelyek is létrejöhet-
nek, a KKV-k fejlődése pedig 
tovább növelheti az önkor-
mányzat iparűzési adóbevé-
teleit.

IDÉN IS SOKAT SPÓROL AZ ENERGIÁN MISKOLC

Később a KKV szektort is segítenék



Hamarosan elindulhat a kivitelezés

A Lillafüredi, Királyréti, Kemencei és Gyöngyösi Állami Er-
dei Vasutak felújítási munkálatairól tartott sajtótájékoztatót 
február 6-án Lillafüreden, a Lillafüredi Állami Erdei Vasút 
emblematikus állomásán Révész Máriusz kerékpározásért és 
aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos, Ugron Ákos 
Gábor állami földekért felelős helyettes államtitkár, Csöbör 
Katalin országgyűlési képviselő, valamint Zay Adorján, az 
Északerdő Zrt. vezérigazgatója.

Magyarország kormánya 
2017 nyarán döntött a hazai kis
vasutak fejlesztéséről, amelyre 
összesen 10 milliárd forintot 
különítettek el. Ebből mint
egy 6 milliárd forint értékben 
a Földművelésügyi Minisztéri
um felügyelete alá tartozó, er
dőgazdasági kezelésű erdei va
sutak négy vonalán – beleértve 
a Lillafüredi 
Állami Erdei 
Vasút vonalát 
is – nyílik le
hetőség nagy
szabású felújí
tásokra.

– Ahhoz, 
hogy még több 
embert be 
tudjunk von
ni az erdők
be, külön böző 
turisz tikai att
rak ciókat kell 
felmutatnunk 
– mondta el Révész Máriusz a 
sajtótájékoztatón. – Magyaror
szágon jelenleg 21 kisvasút mű
ködik, ami jelentős turisztikai 
vonzerőt jelent, ám ezek a kis
vasutak egyre rosszabb állapot
ba kerülnek. Ha nem nyújtunk 
nagyobb támogatást a felújítá
sukra, akkor a balesetveszély 
miatt 12 éven belül be kell őket 
zárni – tette hozzá a kormány
biztos, kiemelve: a kormány 
úgy döntött, első lépcsőben 10 
milliárd forintot fordít a kisva

sutak felújítására  ebből több 
mint 3 milliárd forint kerül Lil
lafüredre.

Ha minden jól megy, 2019
ben elindulhat a kivitelezés és 
2020ban – a Lillafüredi kis
vasút 100 éves évfordulójára – 
már egy megújult kisvasúton 
utazhatnak a turisták és a vá
ros lakói. A tervek között szere

pel egy kerékpárút kiépítése is, 
amely Egert és Miskolcot köti 
majd össze, egy répáshutai csil
lagda létrehozása, valamint egy 
EgerSzilvásvárad kerékpárút 
kiépítése is. 

A Lillafüredi Állami Erdei 
Vasút különleges helyet fog
lal el a kisvasutak körében a 
hegyvidéki pályája és kiemel
kedő utaslétszáma miatt. Zay 
Adorján, az Északerdő Zrt. ve
zérigazgatója elmondta, a pá
lya mellett a gördülőállományt 

is szeretnék felújítani, hiszen 
az üzemelő mozdonyaik átla
géletkora 60 év. 

Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő kihangsúlyozta, hogy 
2010. a fordulat éve volt Magyar
országon a turizmus megítélése 

szempontjá
ból. 2010ben 
még csak 7,6 
milliárd forin
tot biztosított 
a költségvetés 
közvetlenül tu
rizmusfejlesz
tésre, tavaly 
már 20,9 milli
árd, idén pedig 
több mint 57 
milliárd forint 
áll az ágazat 
rendelkezésé
re. A turizmus 

immáron 360 ezer embernek 
ad munkát, s a GDP 10 százalé
kát adja az ágazat. Elmondhat
juk, hogy a turizmus a gazdaság 
egyik húzó ágazata lett. 

Az ország új, 2030ig szóló 
turisztikai stratégiája szerint 
a magyar turizmus GDPhez 
való hozzájárulása 16 százalék
ra nő, a turizmusban dolgozók 
száma pedig 450 ezerre, ami 
100 ezer új munkahelyet jelent 
– hangoztatta a képviselő. 
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A Népkerti Vigadó tavaly 
megkezdett felújításának 
újabb szakasza fejeződött 
be. A söröző után, a közel 
300 főt befogadó bálterem 
is megújult - nevet is kapott 
- a Hajós Alfréd termet a 
napokban mutatták be a 
sajtó képviselőinek.

A Népkerti Vigadó és a City 
Hotel tulajdonosa, Barkóczi 
István úgy döntött, hogy a 
„Biedermeier” teremként is
mert báltermet, az első ma
gyar olimpiai bajnok, spor
toló és építész születésének 
140. évfordulója alkalmából, 
Hajós Alfréd teremnek neve

zi el. – Ő az egyetlen magyar, 
aki két, egymástól teljesen el
térő kategóriában: a sport és 
művészet terén is első helye
zést ért el az újkori olimpi
ákon – fogalmazott a terem 
bemutató rendezvényén Bar
kóczi István. A Népkerti Vi
gadó épületét 1926ban ter
vezte Hajós Alfréd, egy évvel 
később már el is készült.

– Építészmérnök, gyors
úszó, az első magyar olimpi
ai bajnok, labdarúgó, labda
rúgójátékvezető, újságíró, 
és a magyar labdarúgóvá
logatott szövetségi kapitánya 
volt – tette hozzá Hölcz Pé-
ter, a Magyar Úszó Szövetség 
Északmagyarországi régió
vezetője.

Molnár Katalin, a Hadas 
Kft. építésze elmondta, Mis

kolcon, a Népkerti Vigadó 
mellett, több ismert épület 
is Hajós Alfréd munkái közé 
tar tozik. – Ilyen a Weidlich
pa lota, a Hitelintézeti palota, 
valamint a selyemréti strand 
épülete is – tette hozzá.

Mint mondta, a bálterem 
funkciójában a korábbi elkép
zelésekhez tért vissza. Koráb
ban tánc és rendezvényterem 
volt, különféle előadásokat 
tartottak itt, most is ilyen cé
lokat fog szolgálni. A terem 

csillárjainak füzéreit mintegy 
kétszázezer kristály alkotja. 
Az olimpiai bajnoknak egy 
emléksarkot is kialakítottak a 
teremben, ezt szintén csütör
tökön leplezték le.

MÉDER NOÉMI

Népkerti Vigadó

Kriza Ákos polgármester  

Miskolcon a turisztika 
mára húzóágazattá vált, a 
legdinamikusabban fejlődő 

gazdasági területek egyike. A 
lillafüredi kisvasút fejlesztése 
egy újabb nagy lökést ad majd 
ennek a fejlődésnek.

A LÁEV ugyanúgy hozzá 
tartozik Miskolchoz, mint a 
Diósgyőri vár, vagy az Avasi 
kilátó – közösségformáló sze-
repe, és - ereje van. Elég csak 
a hétvégi családi kirándulá-
sokra gondolni, vagy például 
a Mikulásvonatra, ami több 
ezer miskolci kisgyerek örö-
mére közlekedik az adventi 
időszakban.

A kisvasút több, mint 3 mil-
liárd Ft-os fejlesztése ugyan-
akkor azt is mutatja, hogy 
a kormányzat nagyon figyel 
Miskolcra. Az állam ezekkel 
a támogatásokkal azt segíti, 
hogy a helyi gazdaság külön-
böző ágazatai a lehető legdi-
namikusabban fejlődjenek 
– gondoljunk csak például a 
Modern Városok Program be-
ruházásaira, amelyek az élet 
számtalan területén jelente-
nek majd ugrásszerű előrelé-
pést a következő években.

Hubay György, a Salkaházi Program vezetője
A Bükk a mi kincsünk, ki-

rándulóhelyünk, hétvégi pi-
henőnk része, sokaknak lakó-
helye. A Bükk az itt élőknek 
élettér, nagyszerű kirándulá-
sok, természetjáró túrák hely-
színe. Számomra maga a fi-
atalság is, hiszen ide jöttünk 
kirándulni az iskolából, ide 
jöttünk fel a kisvasúttal „ro-
mantikus találkozóra” fiatal 
felnőttként. Ha a kisvasúton 
utazol, van időd gyönyörköd-
ni a természetben, érezni, él-
vezni annak illatát, minden 
apró változását. Nekem a szí-
vemhez nőtt. Akkor, amikor 
pedig a Salkaházi Program-

ban, a kisvasútos kirándulá-
son résztvevő időskorúakkal 
beszélgettem, szinte kivétel 
nélkül mindenki az ide kötő-
dő gyermekkori, fiatalkori él-
ményeit említette fel. És per-
sze azt is, hogy a nagymamák 
és nagypapák hétvégente az 
unokát hozzák már kirándul-
ni.. A Salkaházi Programban 
az elmúlt két év során több, 
mint kétezer idős korút tud-
tunk kisvasútos kirándulásra 
vinni a Bükk gyönyörű hegyei 
közé. Megvendégeltük őket, a 
Garandában, az igényes kul-
turális rendezvény után egy jó 
babgulyást is kaptak a részt-

vevők…Mindezek miatt úgy 
gondolom, mind turisztikai 
szempontból, mind pedig a 
természet megszerettetése és 
megóvása miatt is, fontos a 
kisvasút megújítása, fejleszté-
se!

Több, mint hárommilliárd  
forintból újul meg  
a lillafüredi kisvasút

Hajós Alfrédról nevezték el a felújított báltermet

Révész Máriusz: „A kisvasutak jelentős turisztikai vonzerőt jelentenek”

Az olimpiai bajnoknak egy emléksarkot is kialakítottak



Szerdán folytatódott a „Legyen eszed, hogy eszed legyen” elneve-
zésű előadássorozat, Miskolc önkormányzatának ifjúságfejlesz-
tési programja. Ez alkalommal a drogok nélküli függőségekről 
hallhattak előadásokat a fiatalok a Művészetek Házában.

A jelenlévő-
ket elsőként 
Hubay György 
ön kor má ny-
zati képviselő 
köszöntöt te , 
aki elmond-
ta: a rendé-
szeti bizottság 
elnökeként ő 
maga is talál-
kozott olyan 
esetekkel, amikor drog ha-
tása alatt álló fiatalokat kel-
lett haza, vagy rosszabb eset-
ben kórházba vinni. Hubay 
György kiemelte, hogy nem 
csupán a drog és az alkohol, 
vagy más tudatmódosító sze-
rek okozhatnak függőséget. 
Mint mondta, az internet és 
a szerencsejátékok is ugyan-
olyan problémát és károkat 

tudnak okoz-
ni, mint pél-
dául a drog-
f ü g g ő s é g , 
ezért fontos 
ezekről is tá-
j é k o z ó d n i . 
Időben meg 
kell ismerni 
a különbö-
ző függősé-
gek veszélye-

it, ebben segít mai, szakértő 
előadónk – zárta szavait Hu-
bay György, aki a közönség 
figyelmébe ajánlotta Demet-
rovics Zsolt klinikai addiktoló-
giai szakpszichológust.

Figyeljünk oda egymásra
– Az alkoholfüggőséget az 

alkohol, a drogfüggőséget a 
drog okozza. De akkor vajon 

mi a kiváltója a számítógép, 
az internet vagy a szerencse-
játék szenvedélynek? – tette 
fel a kérdést előadásának ele-
jén a szakember. Demetrovics 
Zsolt kiemelte, az alkohol és a 
drogfüggőséggel kapcsolatban 
korábban sok kutatás készült, 
az elmúlt években azonban 
egyre jobban megfigyelhetők 
olyan jelenségek is. amelyek 

internet és számítógép függő-
ségre utalnak. – Itt is jelent-
kezhetnek elvonási tünetek, 
és ezek a „nem drog hatású 
függőségek” főként azért ve-

szélyesek, mert szinte minden 
mást kiszoríthatnak az embe-
rek életéből – hangsúlyozta a 
szakpszichológus. Ezek a füg-
gőségek fontosabbá válhatnak, 
mint a tanulás, a hobbi, vagy 
akár a valós emberi kapcsola-
tok, ezért itt fokozottan vető-
dik fel a társadalom felelőssé-
ge. Annak a jelentősége, hogy 
odafigyeljünk egymásra, ba-
rátainkra, családtagjainkra, 
a családban lévő fiatalokra, s 
hogy időben észre tudjuk ven-
ni a figyelmeztető jeleket.  

A fiatalok az előadásokat 
követően megvitatták az el-

hangzottakat, főként a nem 
drog, illetve alkohol alapú 
függőségekről oszlottak meg a 
vélemények.

Fontos, hogy ne vigyük túl-
zásba

Radics Bence, a Kandó Kál-
mán Szakközépiskola egyik 
diákja kérdésünkre úgy fogal-
mazott, tapasztalatai szerint 
mértékkel is lehet űzni ezeket 
a „szenvedélyeket”. – Szoktam 
játszani számítógépes játékok-
kal, de valóban nagyon fontos 
a mértéktartás, az, hogy ne vi-
gyük túlzásba, ne játsszunk 

minden nap órákon át – han-
goztatta a tanuló.

Az előadássorozat folyta-
tódik, Hubay György szerint 
nagyon fontos a prevenció, 
a megelőzés – ráadásul jóval 
hatékonyabb is, mint a már 
kialakult problémákat, függő-
ségeket kezelni, utólag. 

Mint mondta, a szervezők-
kel együtt, örömmel látják, 
hogy a fiatalok mindig érdek-
lődve vesznek részt a progra-
mokon, majd reményét fejez-
te ki, hogy az elkövetkezendő 
előadások is olyan sikeresek 
lesznek, mint az eddigiek.

Február 11-én, 16.30 órai 
kezdettel, a Miskolc Televí-
zió HívőSzó című műsorá-
ban a Görömbölyi Görög-
katolikus Templomból 
közvetítenek szent liturgi-
át, felvételről. Bemutatja: 
Galambvári Péter parókus.

Február 11-én, vasárnap, a 
betegek világnapja alkalmá-
ból a minorita templomban 
a 18 órakor kezdődő szent-
mise keretében szolgáltatják 
ki a betegek szentségét. 

Ezen a napon 17 órá-
tól orgonahangverseny lesz 
a mindszenti templom-
ban. Hétfőn, 12-én a Szent 
Anna Kolping-házban tart 

előadást 18.30 órától Ros-
tás László városi főépítész 
A pálos rendről dióhéj-
ban címmel. Szerdán, 14-én 
hamvazószerda, a nagyböjt 
kezdete. 

Ezen a napon és vasár-
nap is minden szentmisén 
lesz hamvazás. A nagyböjt 
péntekein minden katoli-
kus templomban járnak ke-
resztutat a meghirdetett idő-
pontban. 

Szombaton, 17-én a Diós-
győri vár kápolnájában 14 
órától ismét lesz szentmise. 
Jövő vasárnap, 18-án 16 órá-
tól mocorgós szentmise lesz 
a millenniumi teremben a 
kisgyermekes családoknak. 

Varga László országgyűlési képviselő utcai fo-
gadóórákat tart Miskolcon, az alábbi helyszí-
neken és időpontokban: Február 12. 9:00-11:30 
Miskolc, Győri kapu-Gyula utca sarok, 15:00-17:00 Gálffy 
Ignác utcai Coop előtt. Február 13-án 15:00-17:00 Mis-
kolc, „Domus” Tesco előtt. Február 14. 15:00-17:00 Mis-
kolc, Komlóstető Coop előtt. Február 15. 9:00-11:30 
Miskolc, Tizeshonvéd utca a Penny előtt. Február 15. 
14:30-15:45 Miskolc, Bulgárföld Penny előtt. 16:00-17:00 
Miskolc-Pereces, Bollóalja u. 160. Február 16. 15:00-17:00 
Balázs Győző téri Coop előtt. Február 17. 8:30-11:00 Új-
győri Piac előtt.
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UTCAI FOGADÓÓRÁK

Megint ismétli az egyik csa-
torna Szinetár Miklós Rózsa 
Sándor című, 1971-es filmjét. 
Ez Móricz Zsigmond „Rózsa 
Sándor a lovát ugratja” regé-
nyéből készült, s annak ide-
jén is igen vegyes visszhangot 
váltott ki. Vannak ennél Mó-
ricznak sikerültebb regényei is 
(bár a korrajz tetszik) viszont 
ahogy a fővárosi alkotók film-
re vitték, az maga volt a pa-
ródia és a hiteltelenség. Hofi 
Géza valódi paródiát is csinált 
a filmből, sorra véve a visszás-
ságokat: a hatalmas műszem-
pillákat csattogtató, „tanyasi” 
lánytól kezdve, a mesterkélt, 
„szögediesen ö-zős” párbeszé-
deken át, egészen az olyan je-
lenetekig, amikor a betyárok 
kifosztanak egy gazdát, az 
meg mondja nekik, hogy „ne 
vigyétek el azt a két kis meddő 
tehenet”. A filmen pedig köz-
ben jól látszott – Hofi mutat-
ta – hogy a két „tehén” azért 
volt meddő, merthogy mind a 
kettő ökör volt (ivartalanított 
bika). Bizony ám: az agrári-
umban jócskán megelőzték a 
gender-elmélet mai zászlóvi-
vőit… viszont a film készítői-
nek ez láthatóan nem tűnt fel. 

Hofi zseniálisan figurázta ki 
azt is, ahogy szinte már az ér-
telmetlenségig erőltették a film-
ben a „szögedi” beszédet. A pa-
ródiában minden ö betűs szót 
elmondott, ami eszébe jutott, 
merthogy kb. ezeknek is annyi 
értelmük volt így, egymás után 
mondva, mint a filmbeli pár-
beszédeknek. („Örökkön özö-
nöl törökös rötyögő? Hörpölő 
ördögölő?? Ődöngő hörcsög rö-
hög önző bőröndökön???”)

Az ellenzéki hírműsoro-
kat nézve az jutott eszembe, 
hogy ott is ugyanez a görcsös 

erőlködés megy, csak ők nem 
a szögedi beszédet erőltetik, 
hanem a „korrupciózást”. A 
teljes, vicces értelmetlenségig. 
Ha rajtuk múlna, tán még a 
vakáció helyett is korrupciót 
íratnának fel a gyerekekkel a 
táblára. (ió, ció, upció…) Az 
eddigi ellenzéki mantrák, pl. 

az „oktatásegészségügy” meg 
a „nincs Soros-terv” lassan 
már a dobogóra is alig férnek 
fel a verbális offenzívában, 
s megmondom őszintén, ne-
kem kicsit hiányoznak. Főleg 
az utóbbival voltak jó sztorik, 
amikor ugyanazon ellenzéki 
párt képviselői – némi időel-
tolódással – egyszer azt szaj-
kózták, hogy nincs Soros terv, 
aztán meg azt, hogy Orbán 
Viktor hajtja végre a Soros 
tervet. (Hoppá!) 

Szerdán este Harangozó Ta-
más, az MSZP egyik képvi-
selője ült bent az ATV „Egye-
nes beszéd” műsorában, s 
mondta fel bőszen a leckét az 
idei, hatezernyolcszázkilenc-
venkettedik hatalmas kor-
rupciós leleplezésről. („Örök-
kön özönöl törökös rötyögő”) 
Aztán annyiszor ment vissza 
a kályhához (a lecke elejére) 
ahányszor a tapintatlan mű-
sorvezető megzavarta. Mond-
juk egy-egy kérdéssel. A végén 
abban maradtak – fogy tán 
volt a műsoridő – hogy ott 
hagyja a papírt a műsorve-
zetőnél (amire a sztori fel van 
írva) az adás után majd átol-
vassák. 

Tényleg van annak valami 
diszkrét bája, amikor ellen-

zéki, baloldali politikusok ag-
gódnak a közélet tisztaságáért, 
meg az ország gazdaságáért… 
Nem kezdek bele felsorolni a 
Medgyessy, a Gyurcsány meg 
a Bajnai-kormányok ezirányú 
viselt dolgait, ahogy egymást 
puccsolgatták, közben meg, 
2008-ban Gyurcsányéknak 

már az IMF-hez, az Európai 
Bizottsághoz és a Világbank-
hoz kellett fordulniuk segítsé-
gért, mert csőd fenyegette az 
országot. Nagyjából 20 milli-
árd eurós hitelt kaptak, ebből 
2010-ig valami 14,2 milliár-
dot tapsoltak el, ennyit hívtak 
le. Az Orbán-kormánynak 
kellett visszafizetnie, 2016-ra 
az utolsó centig sikerült. 

Hogy a gazdaság helyzete 
milyen volt akkor, és milyen 
most… A világ egyik leghíre-
sebb, gazdasági fejlődést ku-
tató közgazdásza, William 
Easterly és szerzőtársa, Steven 
Pennings nemrég jelentették 
meg új kutatásuk eredménye-
it. Ebben Gyurcsány Ferenc 
bekerült a világ legrosszabb 
vezetői közé, mivel kormány-
zása alatt átlagosan nagyjá-
ból 1-1,5 százalékkal rontotta 
a gazdasági növekedést éven-
te. S ezt nem a Fidesz mond-
ja, hanem rangos külföldi köz-
gazdászok – a kutatás teljesen 
nyilvános. 

A másik fő ellenzéki csapás-
irány a külföldről támogatott 
civil szervezetek védelme. Va-
lamikor, a 2000-res évek első 
felében, egy másik újságnál 
interjút csináltam egy szabad-
kőműves vezetővel, aki akkor 

a Miskolci Egyetem oktató-
ja volt. A New York-i terror-
támadások meg egyéb dolgok 
miatt, akkoriban nagyon rá-
szálltak a szolgálatok a titkos 
társaságokra, ezért ez a vonu-
lat úgy döntött, itt-ott kilép a 
nyilvánosság elé. S amikor ez-
zel az úrral beszélgettem, bi-
zony egyáltalán nem úgy tűnt, 
hogy csak az összeesküvés-el-
méletekben létezik. Elképesz-
tő dolgokat mondott négy-
szemközt a titkos társaságok 
működéséről, az egymás kö-
zötti információ-áramlásról, 
valamint arról, ki mindenki 
van benne ezekben a magyar 
gazdasági, kulturális, politikai 
élet főszereplői közül. 

A civilekről ezt mondta: 
„amikor fölvetődik egy kér-
dés, a páholyokban megvi-
tatják, majd a meghozott 
konszenzust magánvélemény 
formájában eljuttatják a ci-
vil szférába. Ez nyilvános tár-
sadalmi vitát gerjeszt, a köz-
vélekedés pedig erősen hat a 
politikai döntések szférájára, 
akár végül a törvényhozásra”. 
(Értsd: bizonyos civil szerve-
zeteken, médiatermékeken 
keresztül, adott esetben te-
matizálják a közbeszédet, ha 
kell, dezinformációkkal ger-
jesztenek vitát, az így kiala-
kult „közvélekedés pedig erő-
sen hat a politikai döntések 
szférájára”.)

Szóval ennyit egyelőre a nem-
zetközi „civilekről”, akik Kál-
mán Olga szerint egyfolytában 
csak azzal vannak elfoglalva, 
hogy a baba-mama klubokat, 
meg a rászorulókat istápolják. 
„Örökkön özönöl” a szájbarágós 
kamu, a félrevezetés – kérdés, 
mennyire dőlünk be neki. 

SZEPESI SÁNDOR

ÖRÖKKÖN ÖZÖNÖL

A szerkesztőtől EGYHÁZI HÍREK

A nem drog hatású függőségek 
is veszélyesek! 

Legyen eszed!



Miskolcon, a Népkerti Vi
gadóban tartotta vidéki 
kampánynyitó rendezvé
nyét a Demokratikus Koa
líció. A fórumon beszédet 
mondott Gyurcsány Fe
renc pártelnök, s bemutat
ták a jelöltjeiket is.

A fórum elején Tompa 
Sándor önkormányzati kép-
viselő, a DK országos ta-
nácsának tagja bejelentet-
te, létrejött a megállapodás 
a Demokratikus Koalíció 
(DK) és az MSZP között. E 
szerint 46 helyen a DK, 60 
helyen a szocialisták indíta-
nak jelölteket. 

Gyurcsány Ferenc, a DK 
elnöke beszédében megem-
lítette „Sokak Magyarorszá-
ga” című programjukat, majd 
bírálta a kormánypártok po-
litikáját, a konszolidáció el-

maradását. – Az ország kor-
mányzása nem nyugodtabb, 
kiszámíthatóbb lett, hanem 
még radikálisabb – fogal-
mazott a pártelnök. Gyur-
csány Ferenc szerint „a De-
mokratikus Koalíciónak sok 
erénye van”, ezek közül sze-
rinte a legfontosabb: soha 
nem inogtak meg abban, 
hogy nincs mód és lehetőség 
együttműködni a Fidesszel. 
A pártelnök ezúttal is kitért 
a külhoni magyarok szavaza-
ti jogára, megismételve állás-
pontját, hogy „aki soha nem 
élt itt, az ne szavazhasson”.  
Mint fogalmazott, azoknak 
kell dönteniük a választá-
son, akik itt élnek és viselik is 
majd a döntéseik következ-
ményeit. A politikus bírálta 
az ellenzéki pártokat, ame-
lyek képviselői közül senki 
sem mer erről beszélni. 

Sajtótájékoztatót tartott 
kedden délelőtt Miskolcon 
az LMP és az Új Kezdet, 
amelyek közös jelöltekkel, 
és közös programmal in
dulnak az áprilisi ország
gyű lési választásokon.

A programot és a jelölteket 
Szél Bernadett, az LMP társel-
nöke, miniszterelnök-jelöltje, 
és Gémesi György, az Új Kez-
det elnöke mutatta be. Mis-
kolcon Csoma László 54 éves, 
magasépítő üzemmérnök, 
pénzügyi tanácsadó és Dosz-
poly Botond László 39 éves 
mérnök, közgazdász indul az 
LMP-Új kezdet színeiben. 

A miskolci jelölteket arról 
kérdeztük, mennyire tartják 
reálisnak, hogy a szétforgácso-
lódó MSZP helyét átvéve az 
LMP lesz a magyarországi bal-
oldal legerősebb pártja a válasz-
tások után? Helyeslik-e hogy az 
LMP önállóan indul a választá-
sokon? Mi az első három intéz-
kedés, amit szerintük meg kel-
lene tenni, ha Szél Bernadett, 
alakíthatna kormányt?

Csoma László: az LMP 
azért jött létre és azért állított 
miniszterelnök-jelöltet tavaly 
ősszel, hogy szakítson az el-

múlt évtizedek kudarcos poli-
tikájával és valódi korszakvál-
tást hajtson 
végre Ma-
g ya rorszá-
gon. Bízunk 
a választó-
p o l g á r o k-
ban, hiszen a 
legtöbb magyar embernek ele-
ge van az elmúlt 28 év korrupt 
politikájából. Az LMP abban 
is különbözik a többi párttól, 
hogy mi a döntéseiket valóban 
közösen hozzuk meg, mert 
nem csak beszélünk a demok-
ráciáról, hanem gyakoroljuk 
azt párton belül is. A pártnak 
van közösen meghozott, ér-
vényben lévő álláspontja a szö-
vetségi politikáról. Továbbra is 
azt gondoljuk, hogy az egyéni 
körzetek problémája egy fon-
tos kérdés, de csak és kizárólag 
részletkérdés. A kormányvál-

tás egyetlen esélye, ha a kam-
pányban nem az ellenzéki pár-
tok, hanem a magyar emberek 
problémáival foglalkozunk, és 
hiába próbálnak minket elté-
ríteni ettől minden irányból, 
nem fogjuk hagyni magun-
kat. Számunkra legfontosabb 
a bérek rendezése, az oktatás 
teljes körű megreformálása és 
az egészségügy rendbetétele. E 
mellett zöld pártként nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy Ma-
gyarországot bevezessük a 21. 
századba, és a megújuló ener-
giaipar jelentős fejlesztésével 
fenntartható fejlődési útra ál-
lítsuk az országot csökkentsük 
az energiafüggőségünket akár 
Oroszországtól, akár más or-
szágoktól.

Doszpoly Botond: az LMP 
tagjaként természetesen hiszek 
a korszakváltásban, ezért is állí-
tottunk miniszterelnök-jelöltet. 

Számomra pedig a legfonto-
sabb a városom, a választókör-
zetem és az ország fejlődése. 
Mi a magyar 
e m b e r e k 
problémái-
nak megol-
dására kon-
centrálunk, 
mert úgy 
gondoljuk, hogy egy politikus-
nak ez a dolga. Nekünk van egy 
ajánlatunk, és bízunk benne, 
hogy a magyar emberek szim-
patikusnak fogják találni.

Az LMP azért jött létre, hogy 
szakítson az elmúlt évtizedek 
rossz emlékű, kudarcos poli-
tikájával és valódi korszakvál-
tást hajtson végre, alternatívát 
tudjon nyújtani a magyar em-
bereknek. Minden együttmű-
ködésre nyitottak vagyunk, 
amely valóban közelebb visz 
ehhez a célhoz, de soha nem 
fogunk elvtelen kompromisz-
szumokat kötni. Ezt a stratégi-
át helyesnek tartom! A fontos 
intézkedések között nehéz sor-
rendet állítani, hiszen a válasz-
tási programunkból is látszik, 
hogy rengeteg változtatást lá-
tunk szükségesnek. Kiemel-
ném a korrupció felszámolá-
sának fontosságát, a közszféra 
béreinek és a nyugdíj rendezé-
sének kérdését, az oktatás rend-
betételét.

Bayer Zsolt volt a vendége 
a napokban, az ITCszék
házban a Civil Összefo
gás Fórum Klub Miskolc és 
az 1956os Vitézek Baráti 
Társasága közös rendezvé
nyének. Az ismert publi
cista előadásában politikai 
helyzetet elemezte és felhívta 
a figyelmet az április 8ai vá
lasztás jelentőségére.

Bayer Zsolt a hazai politikai 
helyzetről szólva úgy fogal-
mazott, mindig tartsuk szem 
előtt, hogy a kormánypártok 
még nem nyerték meg a vá-
lasztást. Bár jelen pillanatban 
nem látszik olyan politikai 
erő, amelyik meg tudná verni 
a Fideszt, nem lehet nyugod-
tan hátra dőlni, mindenkinek 
el kell mennie szavazni.

– A kormány migrációs po-
litikájának alfája és omegája, 

hogy Magyarország nem fo-
gad be illegális migránsokat. 
Kik az illegális migránsok? 
Akiket nap mint nap látunk 
a hírekben, akik ott vannak 
csónakjaikkal a Földközi-ten-
geren, megjelennek a déli ha-
táron, újra és újra át akarnak 
jönni a kerítésen. Illegálisan, 
az esetek 99 százalékában 
mindenféle papír nélkül, ösz-
sze-vissza hazudozva saját 
magukról. Azt sem hajlandó-
ak megmondani, melyik or-
szágból jöttek, s hogy hány 
évesek. Ők azok, akik közül 
Magyarország egyet sem fo-
gadott be és ezután sem fog, 
ezért van a kerítés – hangsú-
lyozta a publicista.

Ellenben a nemzetközi 
szerződéseknek megfelelően, 
minden olyan menedékkérőt 
befogadtunk, akik legálisan, 
megfelelő papírokkal érkez-

nek a határátkelőkhöz. Hiva-
talosan beadják a kérvényüket 
és hitelt érdemlően igazolni 
tudják, hogy valóban mene-
kültek – vagyis háború illetve 
egyéb üldöztetés miatt kérik a 
bebocsátást Magyarországra. 
Ezeknek az embereknek adta 
és adja meg az ország az oltal-
mazotti státuszt. Az ilyen mó-

don eddig befogadottak mint-
egy 90 százaléka már nem 
is tartózkodik hazánkban 
– mondta el Bayer Zsolt, ki-
emelve: furcsállja, hogy most 
hirtelen, a választás közeledté-
vel, az ellenzéki pártok is na-
gyon "kerítéspártiak" lettek. – 
Aki él és mozog a baloldalon, 
mindenki hitet tesz amellett, 
hogy ők gyakorlatilag hama-
rabb építettek kerítést, mint 
mi. Most mindegyikük imád-
ja a kerítést – fogalmazott iro-
nikusan a publicista.

Gyurcsány Ferenc ex-mi-
niszterelnökről szólva az 
előadó úgy vélte, a DK elnö-
ke megint elővette a külhoni 
magyarok elleni kártyát, mert 
úgy látja, hogy az irigységre 
építve, ellentétet szíthat a ma-
gyarok között. Bayer Zsolt az-
zal zárta előadását, hogy aki 
elmegy szavazni április 8-án, 
az a gyermekére, a következő 
generációkra és a jövőre gon-
dol.

2018. április 8án országgyűlési képviselőválasztásokat 
tartanak Magyarországon. Lapunkban folyamatosan 
közöljük a politikai pártok jelöltjeinek nyilvánosságra 
hozott névsorát. 

FIDESZ-KDNP
Csöbör Katalin (1. számú választókerület)
Hubay György (2. számú választókerület)
Riz Gábor (3. számú választókerület)
Demeter Zoltán (4. számú választókerület)
Dr. Hörcsik Richárd (5. számú választókerület)
Koncz Ferenc (6. számú választókerület)
Tállai András (7. számú választókerület)

JOBBIK
Jakab Péter (1. számú választókerület)
Pakusza Zoltán (2. számú választókerület)
Farkas Péter Barnabás (3. számú választókerület)
Egyed Zsolt (4. számú választókerület)
Mikola Gergely (5. számú választókerület)
Bíró László (6. számú választókerület)
Lukács Attila (7. számú választókerület)

MSZP – DK
Debreczeni József (1. számú választókerület) (DK)
Dr. Varga László (2. számú választókerület) (MSZP)
Varga Gergő (3. számú választókerület) (DK)
Gúr Nándor (4. számú választókerület) (MSZP)
Zaveczki Tibor (5. számú választókerület) (DK)
Papp Zsolt (6. számú választókerület) (MSZP)
Kormos Anna (7. számú választókerület) (MSZP)

LMP
Csoma László (1. számú választókerület)
Doszpoly Botond László (2. számú választókerület)
Koleszár István (3. számú választókerület)
Üveges Gábor (4. számú választókerület)
Köteles László (5. számú választókerület)
Dr. Tarnai Gábor (6. számú választókerület)
Ambrus Gyöngyi (7. számú választókerület)
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LMP, Új kezdet: borsodi jelöltbemutató 

Bayer Zsolt: Mindenkinek  
el kell mennie szavazni!

DK–kampánynyitó
ÚJ RIVÁLIS A BALOLDALON

B.-A.-Z. megyei  
képviselőjelöltek 
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FEBRUÁR 13-IG TARTÓ 
AKCIÓS KÍNÁLATUNKBÓL:

Cherry Queen                                                            
(COOP ABC, SZUPER) konyakmeggy, 
szívdoboz, 125 g, egységár:  
6392 Ft/kg HELYETT 5592 Ft/kg,  
KUPONOS ÁR FEB. 7-13-IG  
799 Ft HELYETT

479 Ft699 Ft/db

Eduscho őrölt kávé                                                        
Wiener Extra, Dupla,   
250 g, egységár: 1916 Ft/kg  

Sertéslapocka 1 kg (baromfi és tőkehúst árusító üzleteinkben), február 8-11. 899 Ft
Minden nap trappista sajt 1 kg (félkemény) 1199 Ft
Pöttyös tejsüti tejes, 28 g  99 Ft

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

Az akció érvényes: 2018. 02. 10-tól 2018. 02. 16-ig 
Lenor öblítő, Duo Pack, 2 x 1,36 l 1399 Ft
Lenor mosókapszula, 14 db-os 1449 Ft
Coccolino Intense, ultra konc., 960 ml, 1093 Ft/l 1049 Ft
Playboy férfi EDT, 100 ml, 21 990 Ft/l 2199 Ft
Playboy férfi, női pumpás deo, 75 ml, 17 320 Ft/l 1299 Ft
Foval csótányírtó GÉL 1799 Ft
Air Wick Freshmatic, készülék utántöltő, 250 ml 999 Ft
Bonux mosópor, 3 kg, 566 Ft/kg 1699 Ft
Tomi mosópor, 4,2 kg, 595 Ft/kg 2499 Ft
Dosia mosópor, 300 g, 596 Ft/kg 179 Ft  
Dosia mosógél, 1 l 199 Ft
Ultra Daisy mosogatószer, 500 ml, 398 Ft/l 199 Ft
Viola mosópor, 3 kg, 299 Ft/kg  899 Ft
Vanish folteltávolító, 1 l 799 Ft

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésü-
ket kedvezményes áron a 
Miskolci Naplóban hét-
köznap 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
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Több száz gyermek vett részt szerdán a színpompás 
Avasi Karneválon. A tanulók az Avasi Gimnázium előtti 
téren találkoztak, innen sétáltak fel az Ifjúsági Parkhoz, 
élükön az Agyagbandával. 

– Lassan jubilálni fogunk, 
hiszen ez már a hatodik Avasi 
Karnevál, és örömömre szol-
gál, hogy egyre több gyer-
mek vesz részt rajta. Azért 
hoztuk létre a rendezvényt, 
hogy az Avason is legyen far-
sang, itt is megidézzük a szí-
nes, télűző hagyományokat, 
a karneváli látványosságokat 
– mondta el köszöntőjében 
a rendezvény ötletgazdája, 
Csöbör Katalin országgyűlé-
si képviselő.

Régen az emberek azt 
tartották, hogy a tél utol-
só napjaiban a Nap elgyen-
gül (a nappalok rövidebbek, 
az éjszakák hosszabbak) és 
ártó szellemek, boszorká-

nyok kelnek életre. A jelme-
zes felvonulás, a zajok, a bá-
buk égetése mind ezen ártó 
lények elüldözésére szolgált. 
A gyermekek kiszebabát és 
zajkeltő szerszámokat ké-
szítettek, ezzel vonultak, 
közben hangosan zörget-
ték a szerszámaikat és tél-
űző rigmusokat kiabáltak. 
(Kisze, kisze haj! Elűzzük 
a betegséget, behozzuk az 
egészséget, haj!) A vonulás 
a máglyánál ért véget, ahol 
gondűző cédulákat tűznek 
fel a kiszebabára, majd be-
dobták a tűzbe. A máglya 
elhamvadásáig táncoltak, 
tavaszköszöntő versikéket 
és dalokat énekeltek.

FÁNKOK, MELEG ITALOK ÉS BULI EZERREL  
A BECHEROVKA MISKOLCI FARSANGON!

Télűző karnevál 
az Avason

Február a koncertek, a 
gasztronómiai csodák és a 
farsang hónapja Miskolcon. 

A Becherovka Miskol-
ci Farsangon a város apra-
ja-nagyja ott sétált a fabódék-
kal tűzdelt Széchenyi utcán 

vagy tombolt a színpadok 
előtt. Végre megérezhettük 
azoknak a tipikus, fesztivá-
lozós ételeknek az illatát, ízét, 
amelyektől ránézésre ösz-
szefut a nyál a szánkban – és 
ebben a formában csakis itt 
kóstolhatók!

Juhtúrós lepény, churrys, 
sült kolbász, sült gesztenye, 
kenyérlángos – csak néhány 
a gasztronómiai kínálatból. 
Az időnként eleredő eső sem 
vette el a miskolciak kedvét 
a hétvégén a mulatozástól, 
csupán annyiban változott a 

program, hogy néha fel kel-
lett húzni az esernyőket.

Ha azonban Miskolc far-
sangi forgatagra vágyik, ezt 
a kedvezőtlen időjárás sem 
akadályozhatja meg. A ha-
misítatlan karneváli han-
gulatról pedig több tucatnyi 

koncert, sztárfellépő, számos 
gyermek- és családi program, 
kiállítás, farsangi felvonulás 
gondoskodott. Az idősebbek-
re is gondoltak a szervezők: a 
Szinva terasz Salkaházi far-
sangján zenés programokkal, 
finom fánkkal és forró teával 

várta őket Hubay György, a 
program vezetője. Ha pedig 
átsétáltunk a Szinva terasz 
lakatos hídján, egy hamisí-
tatlan vidámparkba csöp-
penhettünk, dodzsemmel, 
óriáskerékkel, kisvasúttal, 
pónilovakkal. 
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Apróhirdetés
Ingyenes számítógépes 
tanfolyam indul  kezdőknek, 
hét köznap délutánonként 
Mis  kolcon. Korhatár 65 év.  Ér-
deklődni: 06-46/742-485; 06-
30/876-6646. Ügyfél fogadás: 
H-P 10.00-18.00. Pannon Edu-
catio Kft. E–001594/2017.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 65 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óri-
ási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, 
bemutatóterem: Miskolc, Bükk 
áruház I. emelet. Nyitva: h-p: 
9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to no zás, lambé riázás, fila-
góriák, elő tetők, kerítések, kerti 
házak és egyéb famunkák készí-
tése; Ve lux ablakok beépítése, 
cseréje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőztetése. 
www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 
06-20/460-6775.
KARATE GÖRÖMBÖLYÖN 
minden hétfőn és csütörtökön 
18 órától a Görömbölyi Művelő-
dési Házban. Négy éves kortól, 
kezdőket és haladókat egyaránt 
várunk. Tel.: 06-20/460-6775.

A Miskolc Holding Zrt a 2018. február 20-i beadási határidővel a MINAP 2018. 
február 3-i számában a Nagy Imre utcában elhelyezkedő ingatlancsoport 

értékesítésére vonatkozóan meghirdetett értékesítési eljárást eredmény-
telennek nyilvánítja, s az értékesítésre új hirdetményt tesz közzé:

MISKOLCI ELADÓ  
INGATLANOK

A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás 
(nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő 
értékesítésre meghirdeti referenciákkal rendelkező építő, 

beruházó, ingatlanfejlesztő cégek részére az alábbi miskolci 
ingatlanokat 2018. február 23-i beadási határidővel:

Az ingatlanokra és az értékesítési eljárásra vonatkozó kiajánlási dokumentáció 
a Miskolc, Széchenyi u. 107. sz. alatt, a Miskolc Holding Zrt.  

Ingatlangazdálkodási Igazgatósága Üzleti Ingatlan Hasznosításán,  
a 310. sz. irodában február 12-én 10 órától vásárolható meg. 

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Nagy Imre u.
(beépítetlen terület)
több ingatlanból álló  

két önálló ingatlancsoport

összesen  
1346 61 400 000



Február 12-től 18 játékossal 
– köztük az MVLC-s Vado-
vics Viktorral – készül az 
Európa Kupa hazai selejte-
zőjére Märcz Tamás, a ma-
gyar férfi vízilabda-váloga-
tott szövetségi kapitánya.

– A spanyolok ellen szerep-
lő csapat öt játékossal egészül 
ki, csatlakozik Decker Attila, 

Kovács Gergő, Német Toni, 
Salamon Ferenc és Angyal 
Dániel. Az edzések és a négy 
mérkőzés kiváló lehetőséget 
biztosítanak számunkra ah-
hoz, hogy taktikailag előbbre 
lépjünk – nyilatkozta  Märcz 
Tamás, aki nemrégiben Mol-
nár Tamás társaságában a ró-
mai LEN-ülésen járt. – Az 
edzők korábban arról beszél-

tek egymás között, hogy jó 
volna, ha bizonyos tornákra, 
ahol minden nap kell játsza-
ni, a tizenhárom helyett tizen-
öt játékost nevezhetnének. Ez 
szóba került itthon az elnök-
ségi ülésen is – nos, az Euró-
pa Kupában rögvest lehetősé-
günk lesz erre – számolt be az 
olasz fővárosban történtekről. 
Märcz Tamás csapata február 

15. és 18. között sorrendben 
Grúzia, Románia, Spanyol-
ország és Franciaország ellen 
játszik az Európa Kupa se-
lejtezőjében Kecskeméten. A 
magyar válogatott kerete:

Kapusok: Decker Attila (Ra-
cioNet-Honvéd), Nagy Viktor 
(Szolnoki Dózsa), Vogel Soma 
(FTC-PQS Waterpolo). Me-
zőnyjátékosok: Angyal Dá-
niel (ZF-Eger), Bátori Bence 
(Szolnoki Dózsa), Bedő Krisz-
tián (ZF-Eger), Erdélyi Balázs 

(A-Híd OSC-Újbuda), Jansik 
Szilárd (FTC-PQS Waterpolo), 
Jansik Dávid (Szolnoki Dózsa), 
Kovács Gergő (ZF-Eger), Német 
Toni (FTC-PQS Waterpolo), 
Manhercz Krisztián (FTC-PQS 
Waterpolo), Mezei Tamás (Szol-
noki Dózsa), Salamon Ferenc 
(A-Híd OSC-Újbuda), Török 
Béla (FTC-PQS Waterpolo), Va-
dovics Viktor (PannErgy-Mis-
kolci VC), Vámos Márton (FTC-
PQS Waterpolo), Zalánki Gergő 
(Szolnoki Dózsa).

Január végén folytatódott a 
„Nyitva van a pálya – Törté-
netek a DVTK legendás évti-
zedeiből” című beszélgetés-
sorozat. A szervező Herman 
Ottó Múzeum, az amigele-
ken.hu és az Észak-Keleti 
Átjáró Egyesület rendezvé-
nyei, a szurkolók rendkívüli 
érdeklődése jóvoltából 2018-
ban is folytatódnak. 

A folytatásnak az is lökést 
adott, hogy a múzeum Papszer 
utcai épületében látogatható 
Volt egyszer egy stadion kiál-
lítás nem zárt be az eredetileg 
tervezett december 31-i idő-
pontban, hanem továbbra is 
várja az érdeklődőket. Az ötö-
dik beszélgetésre a DVTK há-
rom élő kapuslegendája, Ta-
más Gyula, Veréb György és 
Szabó László látogatott el. A 
rendezvénynek immár orszá-
gos visszhangja van, budapes-
ti, debreceni és nyíregyházi 
jelentkezők is szerettek volna 
előregisztrálni a beszélgetésre.

Számos régi, legendás focista 
– Kovács Mustos István, Sikora 

Ferenc, Vass László, Kovács Pál 
és Salamon József – is részt vett 
a rendezvényen, s időnként ak-
tívan be is kapcsolódtak a be-
szélgetésbe.

Eljött Rozman László, aki 
a DVTK buszát vezette egy-

koron és akit mindenki csak 
Rozinak becéz. Neki számos 
közös élményben volt része 
ezekkel a remek futballisták-
kal. Különösen Kovács Mus-
tos volt elemében, aki egykori 
csapattársával, Tamás Gyulá-

val viccelődött sokat. Csakúgy, 
mint az eddigi beszélgetése-
ken, ezúttal is ott volt a hall-
gatóság soraiban Bódog Tamás 
szakmai igazgató, Andrusch 
József kapusedző és Vas Lász-
ló másodedző. Szalma Pál ka-
pusedző kíséretében a DVTK 
kilenc utánpótlás kapusa is 
megtisztelte jelenlétével a be-
szélgetést.

Három nagyon sikeres em-
ber, három páratlanul izgalmas 
pályafutást, számtalan emlé-
kezetes mérkőzést maga mö-
gött tudó kapuslegenda volt 
tehát vendége a szervezőknek 
a Herman Ottó Múzeum Pap-
szer utcai épületében található 
Szemere Szalonban. (Forrás: 
amigeleken.hu. Fotó: Baranczó 
Benedek)

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság labdarúgó csapata nyer-
te nemrégiben a Salernoban 
megrendezett Nemzetközi 
Futsal Labdarúgó Tornát.

Az olaszországi versenyt 
– kiemelkedő teljesítményt 
nyújtva – magas fölénnyel 
nyerték meg a borsodi ren-
dőrök. Nem csupán csapat-
ban, egyéniben is nagyon jók 
voltak: különdíjban részesült 
a torna gólkirályaként Ma-
darász János az Ózdi Rendőr-
kapitányságról, a torna leg-
jobb kapusa pedig  Gyöngyösi 
Miklós lett, a Miskolci Ren-
dőrkapitányságról. A delegá-
ció vezetője Bogyay Ferenc r. 

ezredes, a Miskolci Rendőrka-
pitányság vezetője volt.

A csapat tagjai: Ártim 
Richárd (Encsi Rendőrka-
pitányság), Szemán Imre 
(Mezőkövesdi Rendőrkapi-
tányság), Cseh Tamás (Mis-
kolci Rendőrkapitányság), 
Gyöngyösi Miklós (Miskolci 
Rendőrkapitányság), Pász-
tor Péter (Miskolci Rendőr-
kapitányság), Virág József 
(Miskolci Rendőrkapitány-
ság), Madarász János (Ózdi 
Rendőrkapitányság), Csá-
ki Róbert (Sátoraljaújhelyi 
Rendőrkapitányság), Váradi 
Gábor (Sátoraljaújhelyi Ren-
dőrkapitányság), Kramcsák 
Dávid (Szerencsi Rendőrka-
pitányság).
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Ha fűtés a kérdés, távfűtés a válasz! 
A távfűtés környezetbarát és az egyik 
legolcsóbb! 
Vigyázzunk Miskolc levegőjére, és spóroljunk együtt még 
több energiát! 

Ha nagyobb a levegő páratartalma, jobb a hőérzetünk. 
Ezáltal kevesebb energia is elegendő ahhoz, hogy meleg 
legyen a lakásban.

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

Környezetbarát energia  
a jövőnkért!

Beszélgetéssorozat a DVTK egykori  
játékosaival 

Miskolci játékos Märcz Tamás keretében

Futsalban is jók  
a borsodi zsaruk 

Kapuslegendák Diósgyőrben 

Magabiztos 
győzelem

A női NB I. A-cso-
port 16. fordulójában az 
Aluinvent DVTK ma-
gabiztos játékkal győz-
te le múlt szombaton a 
PINKK Pécsi 424 csa-
patát 69-51-re. - Az első 
félidőben a kettő-ket-
tő elleni védekezésünk 
és a besegítések jól mű-
ködtek, a fordulás után 
volt egy-két rossz dobá-
sunk, de annak örülök, 
hogy mindenki pályára tu-
dott lépni és hozzá tudott ten-
ni a játékhoz. Ez fontos a jövő 

szempontjából – nyilatkozta a 
mérkőzés után Štefan Svitek 
vezetőedző. 

Újra a tabella élén
Február 5-én este a Dunaúj-

városi Acélbikák vendége volt 
a DVTK Jegesmedvék jég-
korongcsapata az Erste Liga 
középszakaszában. A Macik 
kétgólos hátrányból fordítva 
6-3-as győzelmet arattak, visz-
szaszerezve ezzel a tabella első 
helyét. – Keményen kezdett 
a házigazda, a várakozásnak 
megfelelően letámadtak, ami 
az első játékrészben sok gon-

dot okozott számunkra. Az 
idő előrehaladtával egyre job-
ban megtaláltuk magunkat, az 
utolsó játékrész már egyértel-
műen a miénk volt, és nagyon 
nagy öröm volt számomra 
látni, hogy 3-1-ről sikerült 
3-6-ra fordítani. Minden elis-
merésem a csapatomnak, na-
gyot küzdöttek ma este – érté-
kelt Mikael Tisell vezetőedző. 
(Forrás: dvtk.eu)
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A szorgalmi időszak kezdetével az MVK Zrt. növeli a 
Miskolci Egyetemre közlekedő járatai számát. 

2018. február 11-étől, va-
sárnaptól ismét közlekedik 
az ME gyorsjárat a Tiszai 
pályaudvar és a Miskolci 
Egyetem között a Búza tér 
érintésével. Február 12-én, 
hétfőtől munkanapokon 
újra jár a 22-es autóbusz, 
valamint a 20-as buszok 
csúcsidőszakban érintik az 
Egyetemváros végállomást, 
ez utóbbiak a menetrend-
ben kerettel jelölve. 

A 2-es autóbuszok közül 
is sok betér az Egyetemvá-
rosba, így Miskolctapolca 

irányába kihagyják a Cser-
mőkei u. megállóhelyet. 
Ezek a járatok aláhúzva 
szerepelnek a menetrend-
könyvben. E mellett to-
vábbra is közlekedik a 12-es 
autóbusz a Repülőtér és az 
Egyetemváros között, a 20-
as autóbusz megáll az Egye-
temi Kollégiumnál és az 
Olajkutatónál, illetve a 29-
es autóbusz menetrendben 
aláhúzással jelölt járatai is 
érintik az Egyetemvárost.

Friss utazási információk: 
www.facebook.com/mvkzrt

A tavasz közeledtét jelzi a vége felé járó farsangi időszak. 
És milyen újra felfedezendő kincseket hoz majd a kikelet? 
Frissességet, üde illatokat, ropogós új ízeket és a madarak 
cserfes csicsergését. A tavaszvárás apropóján a madarak köré 
szerveződik a február harmadik vasárnapján, február 18-án 
tartandó Miskolci Termelői Nap. A „Madárdal” tematikával 
szervezett rendezvény délelőtt 9 óra és délután 1 óra között 
várja a látogatókat a belvárosban az Erzsébet téren.

Az év madarának, egyben a 
világ leggyorsabb madarának, 
a vándorsólyomnak a bemu-
tatása, valamint madárvéde-
lem, ismeretterjesztő játékok, 
kültéri madárfotó-kiállítás 
szerepel többek között a Ma-
gyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület Bükki 
Helyi Csoportja által a hely-
színen szervezett programok 
között. Dr. Bubo is kilátogat 
majd a rendezvényre, hiszen 
uhu, Magyarország és Európa 
legnagyobb baglya is ott lesz 

a Miskolci Termelői Napon a 
Miskolci Állatkert és Kultúr-
park jóvoltából.

Bőven lesz kínálat a madár-
etetőkből, madárodúkból és 
hogy véletlenül se térjen haza 
senki sem üres kézzel, néhány 
perc alatt ki-ki elkészítheti sa-
ját madáretetőjét.

Délelőtt 10 óra 30 perctől sí-
pokkal és fúvós hangszerek-
kel utánzott madárhangokkal 
várja a „Madárfüttyős hang-
szerbemutató” az érdeklődő-
ket. Délelőtt 11 óra 30 perctől 

pedig „Madárka, madárka” 
címmel tart koncertet a Szá-
madó Zenekar.

Hogy mit esznek a mada-
rak? Magvakat biztosan. A 
magvak kimondottan egész-
ségesek az emberi szervezet 
számára is. Éppen ezért érde-
mes lesz megkóstolni a mag-
vas házi süteményeket és a 
magőrleményeket. Aki pedig 
egy kis édességre vágyik, az 
madártej-szeletet vásárolhat 

majd a „madárdalos” termelői 
napon.

Végül kicsit kakukktojás 
ugyan, de mivel kiemelkedő 
kulturális esemény Miskol-
con a Seuso-kincseket bemu-
tató kiállítás február 27-e és 
március 18-a között, ezért a 
Herman Ottó Múzeum a hely-
színen várja mindazokat, akik 
regisztrálni, illetve elővétel-
ben szeretnének jegyet vásá-
rolni a rendkívüli kiállításra.

Nemrégiben adták át a Hajós Alfréd utcában található bölcső-
dében, a gyerekek számára épült, úgynevezett „sószobát”. 

Fodor Zoltán, a terület ön-
kormányzati képviselője ér-
deklődésünkre elmondta, a 
kezdeményezés a bölcsőde ve-
zetőjétől Mélypataki Ritától 
ered. – Az elmúlt évben kere-
sett meg azzal, hogy az intéz-
ményben szeretne kialakítani 
egy ilyen egészségügyi helyisé-
get, speciális klímával. A gyere-
kek felügyelet mellett eltöltenek 
itt bizonyos időt, s a beléleg-
zett levegő, melyet átjár a sópá-
ra, nagyban erősíti az immun-
rendszerüket. A tapasztalatok 
szerint ezzel megelőzhető a 
gyakori megfázás, segít a lég-
úti megbetegedések gyógyítá-

sában illetve megelőzésében. – 
Természetesen azonnal az ügy 
mellé álltam. Elindult a közbe-
szerzési eljárás, majd a győztes 
pályázó megindította a kivite-
lezést. A helyiség kifestését, a 
radiátor áthelyezését, az új ajtó 
beillesztését stb. a szülők végez-
ték, társadalmi munkában. Fo-
dor Zoltán elmondta, 700 ezer 
forinttal járult hozzá képviselői 
keretéből a beruházáshoz, hi-
szen kiemelten fontosnak tartja 
a gyerekek egészségét. Továb-
bi támogatást is ígért az intéz-
ménynek, már az átadás után 
elkezdték tervezni egy torna 
helyiség kialakítását. 
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Sószoba az Avason

Miskolci Nemzeti Színház
Február 13. 19 óra. BŰN ÉS BŰNHŐDÉS 

- dráma két részben. NAGYSZÍNHÁZ 
Bérletszünet Jegyvásárlás. 19 óra. 
CASABLANCA – táncelőadás. KA-
MARA Bérletszünet Jegyvásárlás.

Február 14. 14 óra. CSONGOR ÉS TÜN-
DE - drámai költemény. KAMARA 
Papageno bérlet. 19 óra. MARICA 
GRÓFNŐ - operett két részben. 
NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegy-
vásárlás. 19 óra. EGY ÓRA VERSEK 
KÖZT MŰVÉSZEINK TÁRSASÁGÁ-
BAN – JÁTÉKSZÍN. Kakasy Dóra: 
„Szeressem végre magamat”. 
Jegyvásárlás. 19.30. Borbély Szi-
lárd: Szemünk előtt vonulnak el 
- kortársdráma-felolvasóest. JÁ-
TÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Február 15. 18 óra. A VARÁZSFU-
VOLA. NAGYSZÍNHÁZ Schiller 
ifj. bérlet. Jegyvásárlás. 18 óra. 
CSONGOR ÉS TÜNDE - drámai köl-
temény. KAMARA Jezsuita „A” 
bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. EM-
BEREK ALKONYA (16) - kortárs 
magyar színmű. JÁTÉKSZÍN Jegy-
vásárlás. 

Február 16. 19 óra. FURCSA PÁR – 
vígjáték. NAGYSZÍNHÁZ Földes ifj. 
bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. HÓHÉ-
ROK (14) - fekete komédia. KAMA-
RA Vörösmarty (Arany, Ezüst) bér-
let Jegyvásárlás. 

Február 17. 11 óra. KAKAÓKONCERT 
- beavató kamarakoncert. Nagy-
színház nézőtéri társalgó Jegyvá-
sárlás. 17 óra. FURCSA PÁR – víg-
játék. NAGYSZÍNHÁZ Csiky (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 
17 óra. KILÉPŐ - JÁTÉKSZÍN Jegy-
vásárlás. 19 óra. HÓHÉROK (14) - 
fekete komédia. KAMARA Katona 
(Arany, Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 

Miskolci Egyetem, Főépület elő-
tere és a Főépület - Könyvtár 
közötti sétány

Február 10. 13 óra. V. Miskolci Ba-
golyles. Szervező: Magyar Madár-
tani és Természetvédelmi Egyesü-
let Bükki Helyi Csoport. 

Művészetek Háza
Február 10. 17 óra. Jónak lenni jó! 

- Lélekhangoló Böjte Csaba test-
vérrel. Szervezi: Borsodi Magyar 
Közösségek Szövetsége Mente 
Egyesület Díszvendég: Sebes-
tyén Márta, Kossuth-díjas és 
Liszt Ferenc-díjas népdalénekes, 
előadóművész. Fővédnök: Kriza 
Ákos, Miskolc Megyei Jogú Város 
polgármestere. 

Február 15. 19 óra. HOVÁ TŰNTEK AZ 
IGAZI NŐK ÉS AZ IGAZI FÉRFIAK? 
Szily Nóra vendége Bedő Imre, a 
Férfiak Klubja alapítója.

Kamaraszínház
Február 10. 17.30 óra. Határtalan Na-

pok – Fekete akció-musical. KA-
MARA Az Újvidéki Színház vend-
égjátéka Jegyvásárlás. 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Február 10. 10.00–12.00 óra. Ját-

szóházak ünnepről ünnepre - far-
sangi készülődő. A játszóházat a 
gyermek-könyvtárosok vezetik.

Tompa Mihály Könyvtár
Február 12. 14 óra. Nyírő József: Hal-

hatatlan élet c. regényének előa-
dása.

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár 
Február 15. 16:30 óra. A magyar 

széppróza napja. Idén először 
ünnepeljük a magyar széppróza 
napját. A jeles nap bevezetése-
ként Jókai Mórtól Jókai Annáig 
és tovább címmel Mezey Katalin 
Kossuth- és József Attila-díjas 
író, költő, a Magyar Művészeti 
Akadémia Irodalmi Tagozatának 
vezetője tart előadást. Ezt köve-
tően Bálint Márta Kossuth-díjas 
színművész Jókai Anna Én, sze-
gény Sudár Anna című regénye 
alapján készült pódiumműsorá-
ból mutat be részleteket. 

Petőfi Sándor Könyvtár
Február 15. 16.30 óra.  Közönségta-

lálkozó Csorba Piroskával. 

PROGRAMAJÁNLÓ

Ha fűtés a kérdés, távfűtés a válasz! 
A távfűtés környezetbarát és az egyik 
legolcsóbb! 
Vigyázzunk Miskolc levegőjére, és spóroljunk együtt még 
több energiát!
Ha elolvasta az újságot és úgy dönt, kiszellőzteti laká-
sát, először zárja el a radiátorszelepet, várjon 10 percet 
és utána nyissa ki az ablakot. Így a szellőztetés ideje 
alatt nem „fűti” az utcát.
MIHŐ Kft. a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövet-
sége által Öko-címkével elismert szolgáltató.

Környezetbarát energia  
a jövőnkért!

Hirdetés

Az élettársaknak 
is célszerű vagyoni 
viszonyaikat előre, 
szerződéssel ren-

dezni, ezt a polgári jog le-
hetővé teszi. A törvény ki-
mondja ugyanis, hogy az 
élettársak egymás közötti 
vagyoni viszonyaikat az 
élettársi együttélés idejére 
szerződéssel rendezhetik. 

Ennek keretében, az élet-
társak, az élettársi jogvi-
szony létrejöttekor vagy 
annak fennállása alatt, a 
közösen használt lakás to-
vábbi használatát az életkö-
zösség megszűnése esetére 
szerződéssel rendezhetik. 
A szerződés akkor érvé-
nyes, ha közokiratba vagy 
ügyvéd által ellenjegyzett 
magánokiratba foglalták. 
Ha ilyen szerződés nincs, 
nehezebb a jogi helyzet.

A Ptk. kimondja, hogy 
az élettársi kapcsolat meg-
szűnése esetén a bíróság a 
volt élettársat – kérelmé-

re – feljogosíthatja a másik 
élettárs kizárólagos jogcí-
me alapján közösen hasz-
nált lakás további haszná-
latára, ha az életközösség 
legalább egy évig fennállt 
és az élettársak kapcsolatá-
ból származó kiskorú gyer-
mek lakáshasználati jogá-
nak biztosítása érdekében 
ez indokolt.

Kivételesen indokolt 
esetben mód van arra is, 
hogy a bíróság a volt élet-
társat a másik élettárs kizá-
rólagos tulajdonjoga vagy 
haszonélvezeti joga alapján 
használt lakás kizárólagos 
használatára is feljogosítsa.  
Erre akkor van lehetőség, 
ha a lakáshasználatra jogo-
sult közös kiskorú gyerme-
kek legalább egyike feletti 
szülői felügyeleti jog gya-
korlása ezt a volt élettár-
sat illeti meg, és a kiskorú 
gyermek lakáshasználata 
másként nem biztosítható.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Vagyoni viszonyok

FRISSESSÉG, ÜDE ILLATOK, ROPOGÓS ÚJ ÍZEK

Dr. Bubo és a Miskolci Termelői Nap

A GS Yuasa Magyaror-
szág Kft. (3525 Miskolc, 
Széchenyi u. 107. sz.) ké-
relme alapján, a Miskolc, 
0126/ 11 hrsz.-ú ingatlanon 
megvalósítandó akkumu-
látor gyár létesítése kap-
csán, a területi környezet-
védelmi hatóság (B-A-Z. 
Megyei Kormányhivatal 
Miskolci Járási Hivatal 
Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Főosztály- 
3530 Miskolc, Mindszent 
tér 4.) a nála folyamatban 
volt előzetes vizsgálati el-
járást lezárta. Határozatá-
ban megállapította, hogy a 
tervezett beruházás meg-
valósításához környezeti 

hatásvizsgálat lefolytatása, 
illetve a környezetvédelmi 
hatóság hatáskörébe tar-
tozó egyéb engedély be-
szerzése nem szükséges. 
A határozat teljes szövege 
2018. február 22-ig megte-
kinthető a B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Miskolc 
Járási Hivatal Környezet-
védelmi és Természetvé-
delmi Főosztályán (Mis-
kolc, Mindszent tér 4. sz.), 
valamint Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármeste-
ri Hivatalának Építési és 
Környezetvédelmi Osztá-
lyán (Miskolc, Városház 
tér 8. sz.) ügyfélfogadási 
időben.

GS Yuasa Magyarország Kft.  
– megtekinthető a határozat

Több buszjárat az egyetemre



Mozaik Miskolci Napló

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, kérjük, 
jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől péntekig, 9-17 óra között.
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Farsangi toborzás

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében továbbra is folyamatos a határ-
vadászokat toborzó rendőrségi kampány, az elmúlt hétvégén a Be-
cherovka Miskolci Farsangon is találkozhattak toborzó rendőrökkel 
az érdeklődők. Az Országos Rendőr-főkapitányság továbbá pályáza-
tot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályai-
nak állományába őr-járőrtárs beosztás betöltésére. A határ és a haza 
védelmére minden cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi 
követelményeknek megfelelő magyar állampolgár jelentkezhet. Az 
elkövetkező hetekben, hónapokban a toborzócsoportok több helyen 
is megjelennek a megyében, emellett a jelentkezők bármely rendőri 
szervnél érdeklődhetnek.

Idős nőt mentettek a miskolci rendészek Észak-Kiliánban
Vélhetően a fagyhaláltól mentették meg a miskolci rendészek azt 

az idős nőt, aki február 3-án, éjfél után hiányos öltözetben sétált az 
utcán. Kovács László Csaba, a Miskolci Önkormányzati Rendészet 
igazgatója érdeklődésünkre elmondta: február 3-án, éjfél után, az 
Észak Kilián városrészben járőröztek a munkatársai, amikor egy hi-
ányos öltözetű, idős hölgyre lettek figyelmesek, aki a fagyos időben 
sétált a Kacsóh Pongrác utcában. Rövid ujjú hálóingben és papucs-
ban volt, tájékozatlanul, zavartan viselkedett. A lakcímét meg tudta 
mondani, azt állította, a fiához indult. A rendészek a lakására szál-
lították, ott az asztalon találtak egy telefonszámot. Ezt felhívták, és 
értesítették a hölgy lányát, tájékoztatták a körülményekről és javasol-
ták, hogy ne hagyja egyedül az édesanyját. Egy közelben lakó unokát 
is értesítettek és a nénit hamarosan átadták a családtagoknak. 

Nagy tűz a Ruzsini utcában 
Lakóházban keletkezett tűzhöz riasztották a tűzoltókat február 

6-án hajnalban Miskolcon, a Ruzsini utcába - tájékoztatott a B.-A.-Z. 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A megyeszékhely hivatá-

sos tűzoltói két vízsugár-
ral oltották el az ingatlan 
egyik helyiségében lángo-
ló berendezési tárgyakat és 
átvizsgálták az épületet. Az 

eset során nem sérült meg senki, azonban a ház lakhatatlanná vált. 
A lakók elhelyezésében rokonaik segítettek.

Szennyezett szeszt foglaltak a pénzügyi nyomozók
Akár 75 hektoliter mérgező, alkoholos ital is piacra kerülhetett 

volna abból a pancsolt alapanyagból, amit január végén, Polgáron 
találtak a NAV pénzügyi nyomozói. A tömény szeszt ketten, éppen 
egy garázsban fejtették tartályokba a rajtaütéskor. Minden bizonnyal 
az Észak-magyarországi régió egyik legnagyobb illegális szeszfor-
galmazóját sikerült felszámolni. A 12 helyszínt érintő nyomozás és 
a házkutatások eredményeként kiderült, hogy az elkövetők házilag 
pancsolt szesszel több megyében is kereskedtek. A helyszínen a NAV 
Szakértői Intézetének mobillaborja kimutatta, hogy a szesz szennye-
zett, emberi fogyasztásra alkalmatlan. A 95 százalékos szeszen kívül 
színező és ízesítő anyagokat, illetve szűrő- és szivattyú-berendezése-
ket is találtak. A nyomozók megtalálták az eladási listákat is, ame-
lyekből kiderült, hova kerülhettek a házi gyártású italok.

Telefont lopott a Szentpéteri kapuban 
A miskolci rendőrök a la-

kosság segítségét kérik egy 
helyi áruházban történt lo-
pás elkövetőjének azono-
sításához. A rendelkezésre 
álló adatok szerint egy is-
meretlen személy 2017. de-
cember 18-án délután fél öt 
körül Miskolcon, a Szent-
péteri kapu úton lévő egyik 
áruházban feltörte az áru-
védelmi eszközt és ellopott egy mobiltelefont. Az esettel kapcsolat-
ban szükségessé vált a képeken látható férfi személyazonosságának 
megállapítása. A Miskolci Rendőrkapitányság kéri, hogy aki felis-
meri a képeken látható ismeretlen férfit vagy a bűncselekmény el-
követésével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a megyei 
rendőr-főkapitányságot a 06-46/514-506-os telefonszámon, illetve 
tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80/555-111 „Telefonta-
nú” számán, továbbá a 107 és a 112 központi segélyhívó telefonszá-
mok valamelyikén.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Minden lehetőséget meg kell 
ragadnia, mert a tervei nem mindennapiak, és az elérésük sem 
lesz egyszerű. Nem könnyű együtt dolgoznia valakivel, de meg 

kell találnia a megoldást, csak így érheti el a céljait.

Bika (április 21 – május 20) Szeretne már magad mögött 
tudni egy terhet, és végre megkönnyebbülni egy kicsit. Igyek-
szik nyitott maradni a lehetőségekre, de a lelke mélyén már 

tudja, mit akar, és a héten talán az első lépéseket is megteszi.

Ikrek (május 21 – június 21) Tudja, hogy tükörjégen táncol, 
de most úgy érzi, muszáj kockáztatnia egy kicsit ahhoz, hogy 
közelebb kerüljön az álmaihoz. Önnek kell tudnia, mekkora ri-

zikót érdemes bevállalni, próbáljon középutat találni.

Rák (június 22 – július 22) Megtalálhatja azt az utat, ami a 
leggyorsabban és a leghatékonyabban vezet a sikerhez. Izgal-
mas lehetőségek tűnnek fel a láthatáron, de egyelőre még nem 

árt óvatosnak lenni, ne ugorjon hirtelen új hajóra.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Gondolja meg alapo-
san, mit miért mond, mert a héten elhangzó szavainak külö-
nösen nagy súlya lehet. A legjobbat szeretné, de nem minden 

áron, tudja, hol kell meghúznia a határokat, és ezt meg is teszi.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Szeretne másoknak 
segíteni, de közben nem feledkezhet meg arról sem, hogy ma-
gáért is felelősséggel tartozik. Adja meg magának azt, amire 

szüksége van, haladjon kis lépésekben, hogy ne legyen baj.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Úgy érzi, itt az ideje, 
hogy közbelépjen, és igazságot tegyen valamiben, Vigyázzon, 
mert ezzel a felelősség is Önhöz kerülhet. Nem mindenki az, 

akinek látszik, gondolja át, hogy kiben érdemes megbíznia.

Skorpió (október 24 – november 22) Fontos, hogy a hé-
ten elvégezzen egy munkát, bármilyenek is a körülmények. Ne 
hagyja, hogy bárki megzavarja ebben, őrizze meg most is az 

életvidámságát akkor nem lehet semmi problémája a dologból.

Nyilas (november 23 – december 21) Valaki olyannal kell 
együtt dolgoznia, aki megnehezíti a munkáját. A héten ezzel 
is képes lehet boldogulni, viszont ha csak a maga igazát fújja, s 

nem hallgatja meg a másikat, abból semmi jó nem születik. 

Bak (december 22 – január 20) A sikerért áldozatot is kell 
hoznia, de készen áll erre a lépésre. A héten kérhet tanácsot 
olyanoktól, akikben megbízik, de még így is előfordulhat, hogy 

elbizonytalanodik. A legbiztosabb, ha csak a saját útját követi.

Vízöntő (január 21 – február 19) Kénytelen belátni, hogy 
valami elmúlt, és ezen már nem változtathat. A legjobb, amit 
tehet, hogy tovább lép, hiszen új kalandok várhatják. Próbáljon 

ki új lehetőségeket, a héten sikert sikerre halmozhat.

Halak (február 20 – március 20) Csak ki kell nyújtania a ke-
zét most bármelyik lehetőség az Öné lehet. Jó irányba halad, 
de mintha éppen a saját sikerei ijesztenék meg. Nem kell elkap-

kodni, de ne féljen tovább menni, ha látszik az eredmény. 

FORRÓ NYOMON

Sokan megmérettették magukat az elmúlt hétvégén a Beche-
rovka Miskolci Farsang jelmezversenyén. Nem volt hiány fura 
maskarákban, sokan kedvenc film- vagy mesehősük jelmezébe 
bújtak, s, mint képünkön látható, olyanok is akadtak, akik a téli 
évszakot idéző hóembereknek öltöztek.

A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS     

FELVÉTELE

A Becherovka Miskolci Farsang versenyt hirdetett a legfinomabb farsangi fánkok számára. A zsűri tagjai Járcsics Emil Venesz-dí-
jas mesterszakács, Mandzák Béla executive és kreativ chef, Antal Gábor szakácsmester a tavalyi magyar grill bajnokság győztese, 
Sömjéni Éva, tanácsadó és Papp Ferenc főtanácsos voltak. Hagyományos kategóriában a zip’s Brewhouse lett az első – szalagos fánkot 
készítettek, francia krémmel, házi málnalekvárral. Különleges kategóriában a Drót Bisztró nyert: ők sós fánkkal indultak, melynek 
tésztája tepertővel és sült hagymával készült. Fűszeres csirkehússal és fűszeres tejföllel töltötték meg, tetejét pedig sajttal és Maldon 
sóval díszítették. A meleg italok is versenyeztek, itt az Avalon Park nyert, egy alkoholmentes punccsal.                FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

TÉLI FINOMSÁGOK
Jelmezverseny

Februári szokások
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Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben né-
hány februári egyházi, illetve népszokás neveit 
rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy 
levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2018. már-
cius 1-jén éjfélig juttassák el szerkesztőségünk-
be (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@
mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket 

beküldők között könyvjutalmat 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!

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
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