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A Citromfa Politikai Mű-
hely meghívására, Miskolc-
ra látogatott február 13-án 
Gulyás Gergely, a Fidesz 
alelnöke, parlamenti frakci-
óvezetője. A politikus előa-
dást tartott az egyetemen, s 
részt vett a Fidesz-KDNP mis-
kolci, jelöltbemutató ren-
dezvényén is.

„HUBAY GYÖRGY  
A LEGMEGFELELŐBB ÚJ JELÖLT” 

GULYÁS GERGELY  
MISKOLCON

JÖVŐ HÉTEN MÁR TÉTMECCSET JÁTSZIK A DVTK!

„AZ EGYETEMET ELHAGYJÁK, A VÁROST 
AZONBAN NEM”
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VESZÍTETT  
A BÍRÓSÁGON  
A JOBBIKOS  
JAKAB PÉTER!
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A „112” ÉLETET MENTHET 
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Február 11-én, Miskolcon és Szombathe-
lyen, számos rendezvénnyel, 
nyílt nap keretében mutatták 
be a hívásfogadó központok 
munkáját.



A Citromfa Politikai Műhely meghívására, Miskolcra láto-
gatott február 13-án Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke, par-
lamenti frakcióvezetője. A politikus előadást tartott az egye-
temen, s részt vett a Fidesz-KDNP miskolci rendezvényén is. 
Itt bemutatta Hubay Györgyöt, aki a Fidesz-KDNP színei-
ben indul B.-A.-Z. megye 2. számú választókerületében, az 
országgyűlési képviselő-választáson. 

Gulyás Gergely elmondta, 
mindig érdekes egy új jelöl-
tet bemutatni, ugyanakkor az 
elmúlt években azt tapasztal-
hatták, hogy a Fidesz jelöltjei 
mindig jó eséllyel indulnak és 
nyernek is a választókerületek-
ben. Kiemelte, Hubay György 
jól ismeri az önkormányzat vi-
lágát, több éves képviselői mun-
ka áll mögötte, már eddig is 
rengeteget tett a miskolci köz-
biztonság javítása érdekében. – 
Ez a terület rendkívül fontos a 
borsodi megyeszékhelyen, Hu-
bay György pedig – Kriza Ákos 
polgármester és a fideszes ve-
zetésű önkormányzat mellett – 
rengeteget dolgozott annak ér-
dekében, hogy a helyzet kézzel 
foghatóan javuljon. Egykori ak-
tív sportolóként Hubay György 
sokat tett és tesz azért is, hogy 
az élsport illetve a tömegsport 
megfelelően fejlődjön a megye-

székhelyen – hangoztatta Gu-
lyás Gergely.

A frakcióvezető kihangsú-
lyozta: a kormány kiemelt fon-
tosságú térségként kezelte a 
megyét és Miskolcot, Kriza 

Ákos polgármester vezetésé-
vel rengeteg minden megújult 
a városban. A kormány és az 
önkormányzat között nagyon 
jó az együttműködés, amit még 
tovább erősít, ha a 2. számú vá-

lasztókerületben kormánypárti 
képviselőt választanak meg. – 
Remélem, hogy Hubay György 
a Fidesz frakcióját fogja erősíte-
ni a következő négy évben. Eh-
hez kérem a helyi támogatók, a 
helyi polgári közösség segítsé-
gét, hogy eredményesen szere-
peljen jelöltünk a demokrati-
kus versenyben – hangsúlyozta 
Gulyás Gergely, hozzátéve: a 
választókerületben nagyon sok 
a feladat. Ezek megoldására ki-
emelkedően a legalkalmasabb 

jelölt Hubay György, aki az or-
szággyűlésben is megfelelően 
tudja majd képviselni Miskolc 
érdekeit.

A képviselőjelölt bemutatko-
zásában elmondta, több mint 20 

éves múltra tekint vissza politi-
kai pályafutása. Egykori spor-
tolóként is sokan ismerhetik a 
városban, hiszen fiatal korában 
válogatott országúti kerékpáros 
volt. A sportélet szervezésében 
tevékeny szerepet vállalt, sport-
szervező menedzseri képesítés-
sel rendelkezik.

– Van egy 37 éves fiam, aki 
15 év után hazajött Angliából, 
mert úgy ítélte meg, hogy Ma-
gyarországon megváltozott a 
helyzet, mégpedig jó irányba. 
Vállalkozásba fogott, a vendég-
látóiparban tevékenykedik – 
mondta el Hubay György, aki 
arról is szólt: politikai pálya-
futását 1997-ben a MIÉP-ben 
kezdte, büszke arra, hogy Csur-
ka István mellett dolgozha-
tott. Két ciklusban volt önkor-
mányzati képviselő: 1998-2002. 
között a Fidesz által vezetett 
miskolci önkormányzatban a 
sport- és ifjúsági bizottság elnö-
ki tisztét látta el.

Újabb pozíciót 2012 végén fo-
gadott el. – Egymásra találtunk 
a nemzeti elkötelezettségű vá-
rosvezetéssel és kormánnyal. 
Kriza Ákos polgármester mel-
lett dolgozhattam, 2014-ben 
önkormányzati képviselővé vá-
lasztottak, ma is a 12-es válasz-
tókörzetben tevékenykedem. 
Nagy megtiszteltetés, hogy 
országgyűlési képviselőjelölt 
lehetek a Fidesz-KDNP de-
legáltjaként – tette hozzá a kép-
viselőjelölt, kiemelve, hogy a 
Rendészeti Bizottság elnöke-
ként sokat tudott tenni a köz-
biztonság javításáért, a rendkí-
vül gazdag programkínálattal 
jelentkező Salkaházi Sára Prog-
ram vezetőjeként pedig napi 
kapcsolatban van a nyugdíja-
sokkal, ismeri az életüket, prob-
lémáikat. – Országgyűlési kép-
viselőként is a városomat és a 
hazámat szeretném szolgálni 
– zárta a bemutatkozást Hubay 
György.

Kriza Ákos polgármester 
– a 2. számú választókerület 
fideszes elnöke – úgy fogal-
mazott, meggyőződése, hogy 
Hubay György sikerre tudja 
vinni a kormány politikáját a 
körzetében. Azokon a terüle-
teken, amelyeken együtt dol-
goztak, az elmúlt évek során 
kiemelkedőt nyújtott a képvi-
selőjelölt. – Hubay György kö-
zel áll a miskolciakhoz, közel 
áll a nyugdíjasokhoz és közel 
áll a sporthoz. Mindhárom ki-
emelkedő jelentőségű terület, a 
miskolciak számára. Tökélete-
sen ismeri a körzet problémáit, 
világosan látja azt a jövőképet, 
amit közösen vázoltunk fel a 
magyar kormánnyal és a helyi 
képviselőkkel. Meggyőződé-
sem, hogy Hubay György ki-
váló választás, jól fogunk tudni 
együtt dolgozni; ő a parlament-
ben, én pedig Miskolc képvi-
selőtestületében – fogalmazott 
a városvezető.

GULYÁS GERGELY MISKOLCON

Város
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„A választókerület feladatainak megoldására  
Hubay a legmegfelelőbb jelölt”

A KOM Központi Okos 
Mérés Zrt. országos kiter-
jedésű mintaprojektben 
vizsgálja a hazai okos mé-
rési hálózat kialakításának 
lehetőségeit. A programba 
több mint százezer fogyasz-
tási végpontot vontak be, a 
villamos energia, földgáz, 
víz és távhő szektorból. Az 
Északkelet-magyarországi 
régió kiemelt szerepet ka-
pott, itt az elmúlt időszak-
ban közel húszezer mérési 
végpontot cseréltek „okos”-
ra.

A projekt csütörtöki, mis-
kolci sajtótájékoztatóján Mol-
nár Gábor, a KOM Zrt. vezér-
igazgatója úgy fogalmazott, az 
okos mérés a „Zöld jövő” zá-
loga. – 2016-ban indítottuk a 
mintaprojektet, 2017-ben or-
szágszerte végeztünk a tele-
pítéseket, ezt idén márciusra 
tervezzük befejezni. Ezután 
következik egy féléves méré-
si időszak, majd a beérkezett 
adatok elemzése, ami segíteni 
fog a fejlesztésben – mondta el 
a vezérigazgató.

Mint elhangzott, Északke-
let-Magyarországon számos 
új technológiai megoldással, 
komplexen valósítják meg a 

Központi Intelligens Hálóza-
ti Mintaprojektet. Miskolcon 
az önkormányzati tulajdonú 
közműszolgáltatók és a KOM 
Zrt. összefogásával sikerült 
úgynevezett összközműves 
mérési modellt létrehozni, 
ami kapcsolódik a borsodi 
megyeszékhely okos város tö-
rekvéseihez.

Vécsi György energiáért és 
közműszolgáltatásokért fele-
lős polgármesteri biztos ki-
emelte, a projekt fontos része 
a „Smart & Green City”(Okos 
és Zöld Város) elvre törekvés-
nek, amely egyre több területen 
érvényesül Miskolcon – lásd 
például a digitális és az online 

utas-tájékoztatást. – Az okos 
mérés mintaprojektjét a víz, 
a villamos energia és a távhő 
szolgáltatókkal együttműköd-
ve alakítottuk ki. Nagy előnye, 
hogy a felhasználók internetes 
felületen is nyomon tudják kö-
vetni a fogyasztásukat, így az 
előre tervezhető és felügyelhe-
tő lesz – hangsúlyozta a polgár-
mesteri biztos.

Miskolcon a Második és az 
Első, valamint a Király utcában 
helyeztek már el a vízfogyasz-
tás okos méréséhez szükséges 
eszközöket, jeladókat. A pro-
jekt webes felülete (kozponti-
okosmeres.hu) információkat 
szolgáltat lakosság és az intéz-

mények számára, összefoglal-
va láthatják a kimutatást a fo-
gyasztásukról. Szabó Istvánné, 
a Nyírségvíz Nyíregyháza és 
Térsége Víz- és Csatornamű 
Zrt. vezérigazgatója a miskol-
ci rendezvényen úgy fogalma-
zott: nagyon örülnek, hogy 
részesei ennek a mintaprojekt-
nek, amely hozzájárul Magyar-
ország vízkincsének megőr-
zéséhez is. Mint elhangzott, a 
Nyírségvíz Zrt. több, mint 700 
otthonban váltott okosmérés-
re, a Nyírtávhő Kft.-nél pedig 
a KOM Zrt. több, mint 16 ezer 
ingatlan távfűtés- és melegvíz 
fogyasztásmérését vonta be az 
okos hálózatba. 

„Zöld jövő”, tervezhetőbb fogyasztás

Bemutatták a régió okos mérésének mintaprojektjét

Több, mint egymilliárd fo-
rintból fejlesztik a magyar-
országi szivattyútelepeket. 
Erre azért van szükség, mert 
leggyakrabban ezeknek a te-
lepek meghibásodása gyak-
ran hátráltatja a belvíz elleni 
védekezést. 

A szivattyútelepek felújítá-
sával a károk és a védekezési 
költségek is csökkenthetők. 
Mint nemrégiben egy miskol-
ci, szakmai konferencián el-
hangzott, tavaly február elején 
csaknem nyolcezer hektárnyi 
terület került víz alá Borsod 
megyében a hirtelen felmele-
gedés és a sok csapadék miatt. 

A vízügyi igazgatóságok-
nak a közelmúltban lehető-
ségük volt arra, hogy a Szé-
chenyi 2020 programban, a 
belvízelvezető hálózatok fel-
újítására pályázzanak. – Utol-

jára 2000-ben volt ilyen or-
szágos mértékű fejlesztés a 
szivattyútelepeknél. Most ez 
több mint egymilliárd forint 
értékben,  összesen 11 szivaty-
tyútelepen valósul meg. A 12 
vízügyi igazgatóságból kilenc 
területén dolgoznak majd a 
gépek, illetve a szakemberek 
– mondta el Siklós Gabriella, 
az Országos Vízügyi Főigaz-
gatóság szóvivője. Borsodban 
a felsőberecki és a prügyi szi-
vattyútelepeket érinti a fej-
lesztés. – Itt egy automatikus 
uszadék elfogó gerebet épí-
tünk ki, amivel hosszú távra 
tudjuk garantálni a szivaty-
tyútelep biztonságát – emelte 
ki Rácz Miklós, az Észak-ma-
gyarországi Vízügyi Igazgató-
ság igazgatója. 

A rekonstrukciós munkák 
várhatóan 2019. április végére 
fejeződnek be.

MEGÚJULNAK  
A SZIVATTYÚTELEPEK



Az egységes európai segély-
hívószám napjához kapcso-
lódva, február 11-én, Mis-
kolcon és Szombathelyen, 
számos rendezvénnyel, nyílt 
nap keretében mutatták be 
a hívásfogadó központok 
munkáját.

A 112-es 
az európai 
s e g é l y h í v ó 
szám, amely 
az EU min-
den országá-
ból ingyene-
sen hívható, 
vezetékes és 
mobi ltelefo-
nokról egy-
aránt. A nap 
24 órájában 
elérhető szá-
mon keresztül 
érkező hívásokat az illetékes 
segélyszolgálatnak (helyi ren-
dőrség, tűzoltóság vagy men-
tőszolgálat) továbbítják.

Az Európai Unióban az 1980-
as években ismerték fel, hogy az 
állampolgárok biztonságát ak-
kor tudják leginkább garantálni, 
ha segítik őket abban, hogy más 

országokban is tudják, hová kell 
fordulni, ha bajba kerülnek. En-
nek a felismerésnek az eredmé-
nye lett az egységes elvek alapján 
működő segítségnyújtási rend-
szer, amelyhez Magyarország is 
hozzákapcsolódott, méghozzá 
Európa egyik legfejlettebb tech-
nikai hátterével.

A hívószám mögötti egysé-
ges rendszer kiépítése 2011-
ben kezdődött hazánkban, a 
miskolci és szombathelyi köz-
pont kialakításával. 2014. má-
jusa óta ezek a központok fo-
gadják azok hívását, akik a 
112-t tárcsázzák. A központok 
közös, hivatalos avatóünnep-

ségét 2014. szeptember 9-én, 
Miskolcon tartották. Az egy-
séges európai segélyhívószám 
napjához kapcsolódva, febru-
ár 11-én, vasárnap a miskol-
ci és szombathelyi hívásfoga-
dó központban is nyílt napot 
tartottak. Miskolcon a Hat-
vanötösök útja 2. sz. alatt ta-

lálható léte-
s í t m é ny b e n 
tájékoztatták 
az állampol-
gárokat, mi-
lyen esetek-
ben hívják a 
112-es segély-
hívószámot és 
hogyan visel-
kedjenek ve-
szélyhelyzet 
esetén.

A 10-től 15 
óráig zajló 

rendezvényen a résztvevők be-
tekintést nyerhettek a központ 
munkájába, lehetőséget bizto-
sítottak számukra az operá-
torok által használt munka-
felületek megismerésére, éles 
hívásfogadás megtekintésére, 
valamint teszthívások fogadá-
sára.

Az érdeklődők előadásokat 
hallgathattak meg a hívásfo-
gadó központok működéséről, 

részt vehettek újraélesztési be-
mutatón és gyakorlaton, vala-
mint egészségügyi vizsgálato-

kon is. A miskolci hívásfogadó 
központ tevékenységét megte-
kintette Hubay György, a váro-
si Rendészeti Bizottság elnöke 
is, akit részletesen tájékoztattak 
a rendszer működéséről. Mint 
mondta, meggyőződött róla, 
hogy mind a technikai hátteret, 
mind az itt dolgozó operátorok 
képzettségét, felkészültségét 
tekintve, jó kezekbe kerülnek 
azok, akik vészhelyzetben a 
112-es számot tárcsázzák.
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NYÍLT NAP A HÍVÁSFOGADÓ KÖZPONTBAN

A „112” életet menthet 

Tovább javulhatnak a sajá-
tos igényű gyerekek iskolai 
nevelésének körülményei, 
folytatódhat velük foglalko-
zó intézmények felújítása a 
megyében. A Miskolci Tan-
kerületi Központ félmilliárd 
forintot nyert el ehhez egy 
pályázaton. 

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma által finanszíro-
zott, több, mint három 
éves programban a 
súlyos és halmo-
zottan fogyaté-
kos gyerekek 
iskolai nevelé-
sét, integráció-
ját, valamint 
a pedagógiai 
szakszolgá la-
tok fejlesztő tevé-
kenységét támogat-
ják. 

A projekt három kiemelt 
köznevelési területet érint: a 
súlyosan és halmozottan fo-
gyatékos gyermekek iskolai 
nevelését, a pedagógiai szak-
szolgálatok fejlesztő és di-
agnosztikai tevékenységét, 
valamint az utazó gyógype-
dagógusi szolgálat tanulást és 

iskolai integrációt támogató 
szolgáltatását. A fejlesztés a Szé-
chenyi 2020 program keretében 
valósul meg, negyven hónapon 
át tart, húsz helyszínt érint me-
gyeszerte. Kiemelten fontos ré-
sze a programnak a szülők és a 
gyerekek számára szervezett se-
gítő, lelki támaszt, élményeket 
adó hetven esemény is, amelyek 
k ö z ö t t 

lesznek többek 
között a feltöltődést segítő szü-
lőklubok és foglalkozások.

Az európai uniós támogatás 
segítségével százhuszonöt-mil-
lió forint értékben bővítik mis-
kolci intézmények speciális és 

f e j -
l e s z -

tő eszköze-
it, illetve a szakértői 

bizottságok vizsgálati eszköze-
it. Sor kerül szoftverek, adat-
bázis-kezelő programok, in-
fokommunikációs eszközök 
beszerzésére, intézmények szol-
gáltatásainak korszerűsítése ér-
dekében. 

Esélyek, utak és lehetőségek a gyermekellátásban

A szerdai projektnyitón Csöbör Katalin országgyűlési képviselő egye-
bek mellett arról szólt: az elnyert támogatásnak köszönhetően, számos 
helyszínen lesznek majd fejlesztések, programok a megyében, amire 
személy szerint is nagyon büszke. – Nagyon örülök, hogy Miskolcon 
például folytatódhat az Éltes Mátyás Óvoda és Iskola megújítása, nem 
mindenkinek adatik meg, hogy ilyen szép iskolában tanuljon. Szeret-
nénk, ha minden gyermek olyan modern, korszerű környezetben tanul-
hatna, amelyben jól érzi magát, hiszen ez nagyon fontos a tanulmányai, 

fejlődése szempontjából is – hangsúlyozta a képviselő. 

Pfliegler Péter alpolgármester azon szakemberek tevékenységét, elhivatott-
ságát méltatta, akik felvállalják, hogy a különleges gondozást igénylő gyer-
mekekkel foglalkozzanak, s akár munkaidőn túl, szabadidejükben is, időt, 
fáradságot nem kímélve végzik ezt a feladatot. Vállalják, hogy felkészítsék az 
életre ezeket a gyermekeket, akik életében nagyon fontos mérföldkő ez a pro-
jekt. - Különösen fontos ez itt, Miskolcon, a megye és a régió nagyvárosában, 
ahol ugyancsak intézmények újulhatnak meg a negyven hónap alatt. Azt is 
fontosnak tartom, hogy a program nem csupán a gyerekekre koncentrál, ha-
nem a szülőkre is, hiszen nekik is szükségük lehet szakmai segítségre – hangoztatta az alpolgármester.

László István, a Miskolci Tankerületi Központ tankerületi igazgatója el-
mondta, a megvalósítás során változatos szakmai programokon vehet-
nek részt a pedagógusok. – Csaknem kétszázötven szakmai eseményt 
szervezünk. Nagy hangsúlyt kapnak a kollégák és a társszervek együtt-
működésében megvalósuló rendszeres szakmai műhelyek, tanulmány-
utak, előadások, konferenciák, speciális egyetemi továbbképzések, me-
lyek a legkorszerűbb ismeretek, módszertani eszközök meghonosítását 
célozzák. A program három éve alatt nyári táborok is lesznek, ezek al-

kalmával élményforrást és elfogadásukat támogató programokat is szervezünk a súlyosan fo-
gyatékos gyerekek számára – tájékoztatott az igazgató.

Félmilliárd forint az intézmények megújítására, speciális programokra

A GS Yuasa Magyarország Kft. (3525 Mis-
kolc, Széchenyi u. 107. sz.) kérelme alapján, a 
Miskolc, 0126/ 11 hrsz.-ú ingatlanon megvaló-
sítandó akkumulátor gyár létesítése kapcsán, 
a területi környezetvédelmi hatóság (B-A-Z. 
Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hi-
vatal Környezetvédelmi és Természetvédel-
mi Főosztály 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) 
a nála folyamatban volt előzetes vizsgálati el-
járást lezárta. Határozatában megállapította, 

hogy a tervezett beruházás megvalósításához 
környezeti hatásvizsgálat lefolytatása, illetve a 
környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tarto-
zó egyéb engedély beszerzése nem szükséges. 
A határozat teljes szövege 2018. február 22-ig 
megtekinthető a megyei kormányhivatal mis-
kolci környezetvédelmi és természetvédelmi 
főosztályán, valamint Miskolc polgármesteri 
hivatalának építési és környezetvédelmi osztá-
lyán ügyfélfogadási időben.

MEGTEKINTHETŐ A HATÁROZAT



Bebukta újabb perét a 
Miskolci Törvényszéken a 
Jobbik miskolci frakcióve-
zetője, országos szóvivője. 
A bíróság február 13-ai 
ítéletében elmarasztalta, 
bocsánatkérésre és sére-
lemdíj megfizetésére köte-
lezte a Jobbikot, és Jakab 
Pétert. 

A Miskolci Törvényszék 
azért marasztalta el Jakab 
Pétert és a Jobbikot, mert az 
ítélet szerint megsértették a 
miskolci önkormányzat és 
az Őszi Napsugár Otthon jó 
hírnevét. Jakab Péter egy saj-
tótájékoztatóján azt állította, 
hogy méltatlan körülmények 
uralkodnak a nyugdíjas-ott-
honban, ahol nem figyelnek 
kellően az idősekre. 

Jakab Pétert ezért a bíró-
ság első fokon sérelemdíj, az 
állam részére eljárási illeték, 
mindkét felperes javára pe-
dig ügyvédi munkadíj meg-
fizetésére kötelezte. Emellett 
a jogerős ítélet kézbesíté-

sét követően 15 napon belül 
kommentár nélkül bocsána-
tot kell kérnie az alfahir.hu, a 
jobbik.hu, valamint a www.
eszakhirnok.com internetes 
hírportálokon, a saját költ-
ségén megjelentetett sajtó-
közleményben. – Az utóbbi 
hónapokban a Jobbik több 
különböző ügyben is valót-
lanságokat állított, csúszta-
tott, megtévesztette a mis-
kolciakat. Az ítélet kapcsán 
elmondható, az egyik ilyen 
ügye miatt most már bíróság 
is kimondta, hogy a miskol-
ci Jobbik nem szavahihető – 
hangsúlyozza közleményé-
ben a miskolci Városháza. 

A Borsodi Magyar Közössé-
gek Szövetsége Mente Egye-
sület szervezésében február 
10-én rendezték meg a Jónak 
lenni jó! elnevezésű, hagyo-
mányos jótékonysági prog-
ramot Böjte Csaba testvér-
rel, Miskolcon a Művészetek 
Házában.

Rápoti-Fekete Mónika, az 
egyesület vezetője Arany Já-
nos szavaival köszöntötte az 
egybegyűlteket: „Élni fog a 
nemzet, amely összetart.” Ezt 
követően Sebestyén Márta, Kos-
suth-díjas és Liszt Ferenc-díjas 
népdalénekes nyitotta meg a 
jótékonysági estet, tavaszhívo-
gató dallamokkal.

Böjte Csaba 25 éve hoz-
ta létre a Dévay Szent Ferenc 
Alapítványt, magyar gyerme-
keket nevel, magyar gyerme-
keket ment meg. Huszonöt év 
alatt közel hatezer gyerme-
ket fogadtak be, jelenleg 2100 
gyermek várja őt otthon. Böj-

te atya szerint nagyon sok ki-
hívás éri az embert az életben, 
lehet, hogy kapunk néha egy-
egy gólt, de a kérdés leginkább 
az: a következőt is neked rúg-
ják majd, vagy ezúttal te rúgod 
be? A létért küzdeni kell, nem 
adják ingyen. 

Ne sajnáld magad, hanem 
küzdjél, hiszen erősebb vagy, 
mint a problémád. Te le tu-
dod győzni azt – ezt tanítja a 
gyerekeknek a ferences ren-
di szerzetes, aki szerint a Kár-
pát-medencében nem pénzből, 

ruhából, élelemből, vagy de-
mokráciából van kevés, hanem 
gyermekből. Pedig ők jelentik a 
legjobb orvosságot mindenre. 

– Olyan, mintha az érzel-
mekből, a szeretetből, a szere-
lemből lenne kevesebb a mai 
ember tarisznyájában. 

Vegyük számba érzelmei-
ket, hiszen mindannyiunkban 
ott van a szeretet iránti vágya-
kozás. A család évében nem 
csupán a családi kapcsolata-
inkra, hanem az Istennel való 
kapcsolatunkra is gondolnunk 

kell. Meg kell tanítanunk egy-
mást a szeretet parancsára! – 
emelte ki a szerzetes. 

Kriza Ákos polgármester, 
az est fővédnöke, köszöne-
tet mondott Böjte Csabának 
az eltelt huszonöt évért, azért, 
hogy mindig megfogja a felé 
nyújtott kezeket, s átadta neki 
a rendezvényen összegyűlt 
1.300.000 forintos adományt. 

A rendezvényen felléptek 
azok a gyerekek is, akik Böjte 
Csabával érkeztek Nagysza-
lontáról.

A megyei központi kórház 
kápolnájában is megemlé-
keztek a napokban a betegek 
világnapjáról.  

A történelmi egyházak kép-
viselői imákkal, evangéliumi 
részletekkel emlékeztek meg 
azokról, akikről ez a világnap 
szól. Ternyák Csaba egri érsek 
úgy fogalmazott: a betegség 
egy olyan állapot, ami vala-
mikor mindenki életében be-
következik. Sokkal nagyobb 
empátiával tudunk tekinte-
ni mások  betegségeire, ha 
már mi is átéltük ezt valami-
lyen formában. – Fontos, hogy 

ilyen esetekben is feltegyük 
magunknak a kérdést: hogyan 
tudunk segíteni másokon? Az 
orvosok, az ápolók természe-
tesen szakmai tudásuk szerint 
tevékenykednek, mi azonban 
a lelki gyógyulásban nyújtha-
tunk segítséget egymásnak – 
hangsúlyozta Ternyák Csaba.

Február 18-án, 16.30 órai 
kezdettel, a Miskolc Televízió 
HívőSzó című műsorában 
az Avas déli római katolikus 
templomból közvetítenek 
szentmisét, felvételről. Be-
mutatja: Rigó Jenő plébános.

Szombaton, február 17-
én a Diósgyőri vár kápol-
nájában 14 órától ismét 
lesz szentmise. Vasárnap, 
18-án, nagyböjt első va-
sárnapján minden temp-
lomban, minden szentmi-
sén lesz hamvazás. Ezen a 
napon 16 órától mocor-

gós szentmise lesz a mil-
lenniumi teremben a kis-
gyermekes családoknak. A 
nagyböjt péntekjein min-
den katolikus templom-
ban járnak keresztutat a 
meghirdetett időpontban, 
a minorita templomban 
szerdánként is. Csütörtö-
kön, 22-én a mindszenti 
templomban 8–18 óra kö-
zött szentség imádási napot 
tartanak, az egyes egyház-
községek imaórái a meg-
hirdetett időpontokban 
lesznek.

Jakab Péter és Szilágyi Szabolcs ön-
kormányzati képviselők lakossági fóru-
mot tartanak február 21-én, szerdán 17 
órától a Munkácsy Mihály Általános Iskolában (Szilvás 
utca 38.).
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Aki próbálta már, igazol-
hatja, milyen jókat lehet sor-
ban állni a Búza téri piacon. 
Az őstermelőknél ez nem csu-
pán vásárlásra várakozást 
jelent, hanem valódi közös-
ségi élményt is. Főleg így, kam-
pányidőszakban, amikor a re-
tek-, illetve karalábéhalmok 
fölött is teret nyer a pluraliz-
mus, ütköznek a politikai vé-
lemények. Néha igen sajátos 
és eredeti módon, viszont az 
esetek nagy többségében 
egyáltalán nem indula-
tosan. Igazából csak az 
ellenzéki mainstream 
holdudvar illetve mé-
dia vizionál itt mindenféle 
„kettészakított országot”, meg 
„polgárháborús hangulatot”. 
(Amelynek érdekében ők az-
tán tényleg mindent elkövet-
nek). A magyar embernek 
viszont volt már ideje megta-
nulni helyén kezelni a politi-
kát, tudja, hogy pl. a zeller, a 
répa meg a petrezselyem tel-
jesen pártsemleges – minde-
gyik szükséges a jó húsleves-
hez, akár jobbról kavargatjuk 
a fazekat, akár balról. Persze 
a piac az piac, előfordult, hogy 
egy jobbikos zöldséges hoz-
zám akarta vágni a sütőtököt, 
de ennek inkább érzelmi okai 
voltak, mivel azt merészeltem 
mondani az illető növényre: 
pont úgy néz ki, mintha fia-
talkorában uborkának készült 
volna.

A kampányrendezvényeken 
már gyakoribb, hogy elszánt el-
lenzékiek kurjantása hallik - és 
csikorgása hangos fogsoroknak – 
de hát ott ez kötelező. Az MSZP 
kongresszusát néztem valame-
lyik hétvégén a tévében - nem 
tudom, valamiért mindig rossz 
érzés fog el utódpárt rendezvé-

nyeitől. Ösztönösen felidéződik 
a régi, „Hurrá elvtársak” hangu-
lat, pedig most még az Internaci-
onálét sem énekelték el a végén, 
mint pár évvel ezelőtt, amikor 
Gyurcsányt is a soraikban tud-
hatták. Az egész baloldali mee-
tingről a népszerű amerikai film 
címe jutott eszembe – „A múlt 
szökevénye” – csak itt nem Pi-
erce Brosnan volt a főszereplő, 
hanem Karácsony Gergely. Ami 
azért nem mindegy.

A múlt szökevényei. Ha jól 
emlékszem legutóbb az MSZP 
és a DK népszerűségét is 8-8 
százalékra mérték a teljes né-
pesség körében. Egyszerűen 
képtelenség rájönni, miféle tör-
zsi elköteleződés vihet rá egyéb-
ként zömében nyilván tisztes-
séges, jóravaló embereket, hogy 
még most is higgyenek annak a 
baloldalnak, amely önmagát is 
képtelen megszervezni, s amely 
kb. kormányon is ugyanilyen 
teljesítményt nyújtott. Emléke-
zetes, 2002-ben lett az MSZP-
SZDSZ kormány miniszterel-
nöke Medgyessy Péter, aztán 
két év alatt olyan helyzetbe ju-
tott az ország, hogy a sajátjai 
buktatták meg. 2004-ben jött 
Gyurcsány Ferenc, na ő aztán 
igazán a lovak közé csapott, a 
gazdaság még az IMF lélegez-
tetőgépén sem húzta ki a 2010-
es választásokig. 2009-ben őt is 
megbuktatták, jött Bajnai Gor-
don. Meg a csomagja, sok más 
egyéb mellett a gázártámoga-
tás kivezetésével. (Erre majd 
még visszatérünk.)

S itt értelmetlen arra hivat-
kozni, hogy akkor végig ilyen 

meg olyan rossz volt a világ-
gazdaság helyzete, mert az is 
olyan hazugság, mint a töb-
bi. Gyurcsány maga mondta 
2006-ban az őszödi beszéd-
ben: „Az isteni gondviselés, 
a világgazdaság pénzbősége, 
meg trükkök százai, amiről 
nyilvánvalóan nektek nem kell 
tudni, segítette, hogy ezt túlél-
jük. (…) És közben egyébként 
nem csináltunk semmit négy 
évig. Semmit.”

Akármekkora pénzbőség 
van a világgazdaságban, ha 
egy kormány évekig nem csi-
nál semmit, csak az isteni 
gondviselést várja – esetleg itt-
ott trükközik egy kicsit – az 
általában nemigen vezet fenn-
tartható gazdasági növekedés-
hez. 2008-ra nálunk is beállt a 
csődközeli helyzet, aztán pedig 
jött az IMF valamint a meg-
szorítások - ahogy az a balli-
berális kormányok idején ál-
talában lenni szokott.

Nem árt ezeket megemlíte-
ni, mert most megint itt van-
nak, tettre készen, s olyan lel-
kesen, hogy az embert kiveri a 
hideg veríték. Az elmúlt évek-
ben a Fidesz talpra állította 
az országot, megint van mit 
tönkre tenni. Bíznak az em-
beri feledékenységben, s hát 
reménytelen helyzetükben 
úgyis minden mindegy. Vé-
gül is mit veszíthetnek? Ezer-
rel dübörög a külföldről támo-
gatott kampány, rákötötték 
a bikázó kábelt a régi, lejárt, 
elkoptatott duracell nyuszik-
ra - Róna Pétertől Bokros La-
josig - akik éjt nappallá téve 

nyomják a hasbaakasztós du-
mát, hogy pl. a tavalyi, uniós 
átlagot is jócskán meghaladó, 
3,8 százalékos gazdasági nö-
vekedés maga a katasztrófa, 
az összeomlás szélén vagyunk.
(?) Próbálják megmagyaráz-
ni, hogy a Fidesz-KDNP kor-
mány rezsicsökkentése az tu-
lajdonképpen rezsinövelés volt 
- ami éppen tőlük akkora teli-
belökött arcátlanság, hogy lát-
hatóan még a kormányoldal 

edzett politikusai is meg-
rökönyödtek tőle.

Ez még nem történe-
lem: a 2000-res évek kö-
zepe táján, Gyurcsányék 

idejében úgy elszabadult a gáz 
ára – a támogatást pedig el-
kezdték kivezetni – hogy lassan 
megfizethetetlenné vált, aki 
csak tehette, átállt más fűtési 
módokra. Aztán amikor jött a 
váltás, és a Fidesz-KDNP bele-
kezdett a rezsicsökkentésbe, a 
teljes euro-atlanti balliberális 
támadóék mozgásba lendült. 
Jajgatva siratták a multinaci-
onális szolgáltatók megnyirbált 
profitját, folyamatosan azzal 
ijesztgettek, hogy így nem lesz 
majd pénz a hálózati fejlesz-
tésekre, beruházásokra, ösz-
szeomlik a szolgáltatás, stb. 
Persze hogy ez sem lett igaz, 
de hogy most még éppen ők 
kezdik el vádolni a kormányt, 
hogy a rezsicsökkentéssel tu-
lajdonképpen a lakosság terhe-
it növelte, (???) osztják az észt, 
hogy kellett volna ezt „jobban” 
csinálni… Megmondom őszin-
tén, néha kicsit meghasonlok.

Tényleg ennyire hülyének 
látszunk mi, választók? Vagy 
csak ők hiszik ezt rólunk, még 
mindig?

A múlt szökevényei.
SZEPESI SÁNDOR

A MÚLT SZÖKEVÉNYEI

A szerkesztőtől

Veszített a bíróságon a 
 jobbikos Jakab Péter!

EGYHÁZI HÍREK

Lélekhangoló Böjte Csabával 
Miskolcon

„Mindannyiunkat  
érint ez a nap” 

„Erősebb vagy, mint a problémád!” 



Miskolcon, a megyeházán tar-
tott csütörtökön sajtótájékoz-
tatót Erdős Norbert, a Fidesz 
európai parlamenti képviselő-
je az úgynevezett méz-jelentés 
kapcsán. Ennek célja egye-
bek mellett, hogy megvédje a 
méhészeket a mézhamisítás 
okozta alacsony áraktól, illet-
ve a növényvédő szerek túlzott 
használatától.

Mint elhangzott, az EP Me-
zőgazdasági és Vidékfejleszté-
si Bizottsága januárban 39-1 
arányban elfogadta a méz-je-
lentést, amiről márciusban sza-
vaznak majd. Erdős Norbert, a 
jelentés előterjesztője elmond-
ta, sokak kitartó munkája kel-
lett ahhoz, hogy eljussanak 
idáig. – Szükség volt például 
a magyar méhész társadalom-
ra, akik országszerte mintegy 
húszezren vannak. Borsod-
ban ezerötszáz főre becsülhe-
tő a számuk, ez egy jelentős 
méhészettel bíró megye. Ma-
gyarország az Európai Unió 
harmadik legjelentősebb méz-
termelő országa Spanyolország 
és Románia után – hangsú-
lyozta a képviselő, elmondva, 
hogy évente huszonöt-har-
mincezer tonna magyar méz 
kerül az EU-ba. – A mézha-
misításra azért kell különö-
sen odafigyelni, mert leveri az 
árakat. Sokkal szigorúbb ható-
sági ellenőrzést kell bevezet-
ni a külső határoknál is. Azt 

is fontos kihangsúlyozni ezzel 
kapcsolatban, hogy elnagyolt 
a szabályozása a cimkézésnek, 
nem mindig lehet tudni egy-
egy üveg mézről, hogy pon-
tosan melyik a származási or-
szága. A méhek védelme pedig 
egészségvédelmi problémákat 
is felvet – utalt Erdős Norbert 
Einstein azon elhíresült mon-
datára, miszerint „Ha kipusz-
tulnak a méhek, azt az embe-
riség legfeljebb négy évvel éli 
túl.” – Kínában már ecsettel 

poroznak az emberek a mé-
hek helyett, Amerikában pe-
dig a kormány fizet azért, hogy 
a méhészek kaptáraikat termő 
vidékekre vigyék – mondta el 
a képviselő.

A rendezvényen két mé-
hész is jelen volt, közülük Fa-
ragó Béla a magyar méhé-
szek brüsszeli tüntetésén is 
kint volt 2004-ben. – Beleszü-
lettem ebbe, apám is méhész 
volt. Huszonkettedik olyan 
esztendőmet kezdtem el, ami-

kor kizárólag ebből tartom el 
a családomat. Sokat változtak 
a feltételek, ma már négy-öt-
száz közötti méhállomány kell 
az eredményes munkához – 
mondta el az emődi szakember.

Hubay György önkormány-
zati képviselő a sajtótájékoz-
tatón kiemelte, a miskolci és 
a borsodi méztermelők ügye 
épp olyan fontos, mint az or-
szág más tájain élőké. – A méz 
nem csupán élelmiszer, hanem 
gyógyszer is, Erdős Norbert 
nagyon fontos munkát végez 
a méztermelők érdekében – 
hangoztatta a politikus. 2010-
et követően a kormány együtt-
működést alakított ki a magyar 
méhészekkel, az Országos Ma-
gyar Méhészeti Egyesülettel, és 
nem hagyta magára a magyar 
méhésztársadalmat az akácfák 
megmentéséért folytatott küz-
delemben sem. Erdős Norbert 
elmondta, 2015-től folyamatos 
az ellenőrzés, ma már nem en-
gedik be a magyar piacra a kí-
nai mézet.

A pártok közötti megállapo-
dás szerint a Demokratikus 
Koalíció Debreczeni Józsefet 
indítja B.-A.-Z. megye 1-es 
választókerületében - az 
MSZP támogatásával -, a szo-
cialisták pedig Varga Lászlót 
indítják a 2-es választókerü-
letben, a DK támogatásával. 
A két jelöltet csütörtökön 
mutatták be Miskolcon, köz-
ben azonban kiszivárgott, 
hogy Fodor Zoltán jelenle-
gi MSZP-s önkormányzati 
képviselő is gondolkodik az 
induláson az 1-es kerületben.

Simon Gábor, az MSZP 
miskolci elnöke elmondta, az 
MSZP kongresszusán nem-
régiben megalakult a Válto-
zás szövetsége. Simon Gábor 
felidézte szlogenjüket, ami 
úgy szól: „a hatalom emberei 
helyett jöjjön az emberek ha-
talma”. Az 1. számú választó-
kerületben Debreczeni József 
lesz a közös jelölt.  Az ismert 
politikus, közíró a sajtótájé-
koztatón arra kérte az MSZP 
szimpatizánsait, szavazzanak 
rá, igyekszik majd meghálál-
ni a bizalmukat.  Varga Lász-

ló, az 2-es választókerület kö-
zös baloldali jelöltje szerint a 
következő hetek feladata lesz 
programjának részletes meg-
ismertetése. Kiemelte a bérek 
rendezését, az elvándoroltak 
hazacsábítását. 

Komoly nyugdíjkorrekciót 
hajtanának végre, több for-
rást juttatnának az oktatás-
nak és az egészségügynek. 
Tompa Sándor, a Demokrati-
kus Koalíció Országos Taná-
csának tagja elmondta, Varga 
László négy évvel ezelőtti is 
eredményes kampányt foly-
tatott, egy olyan választáson 
sikerült mandátumot sze-
reznie, amikor nagyon ke-
vesen nyertek a baloldali-li-
berális tábor jelöltjei közül. 
Sokan ismerik, kedvelik, sok 
időt fordít arra, hogy egy-egy 
üggyel, az emberekkel foglal-

kozzon - hangoztatta a DK-s 
politikus.

A hvg.hu a napokban írt 
arról, hogy Fodor Zoltán szo-
cialista önkormányzati kép-
viselő is gondolkodik azon, 
hogy elindul az országgyű-
lési választáson, mégpedig az 
1-es választókerületben, ahol 
a baloldali pártok Debrecze-
ni Józsefet jelölték. Kérdé-
sünkre - tudnak-e a pártban 
Fodor tervéről, illetve ho-
gyan kommentálnák azt - Si-
mon Gábor elmondta, hozzá 
is eljutott a híre annak, hogy 
Fodor Zoltán gondolkodik 
az induláson. – Ha ezt teszi, 
és függetlenként vállalja a 
megmérettetést, erre jogilag 
lehetősége van; egy független 
jelölt cselekedeteibe nem tu-
dok beleszólni – tette hozzá a 
szocialisták miskolci elnöke.

A CÖF Klub Miskolc kö-
vetkező találkozóját 2018. 
február 22-én 18 órától 
rendezik az ITC székház-
ban, ahová tisztelettel 
várják az érdeklődőket. 
Előadó: Fricz Tamás poli-
tológus. 

A „Magyarország egy kö-
vetkezmények nélküli or-
szág” mondással kapcsolat-
ban sajnálattal állapíthatjuk 
meg, hogy a mondás valóság-
tartalma még ma is fennáll, 
hiszen – az igazságszolgál-
tatás függetlenségének leple 
alatt – az un. elszámoltatás 
számos esetben várat ma-
gára. A 2006-os rendőr-ter-
rort lezáró, Gergényi-perben 
hozott ítélet ugyanis mély-
ségesen felháborító és egész 
Magyarországra nézve meg-
alázó, miközben Gyurcsányt 
még tanúnak sem idéztették 
be – írja a mondás szülő-
atyja, Fricz Tamás politoló-
gus.  A „Létkérdéseink” soro-
zat keretében vendégünkkel 
napjaink immár nem csak 

Európára korlátozódó végve-
szélyének, a keresztény kul-
túra felszámolásnak ördö-
gi terve mögött meghúzódó 
szándékot támogató neoli-
berális eszmerendszer kiala-
kulásának (a liberalizmus el-
torzulásának) körülményeit 
tekintjük át. 

Annak az eszmerendszer-
nek a kialakulását, amely a 
magyar köztudatban az Is-
ten-család-haza eszmeiséget 
különösen a vallás (a hit) és 
a haza megtagadásával elve-
ti, előtérbe helyezve az egyén 
szabadságát. Sajnos, ezzel fel-
számolja a fejlett civilizáci-
ókban kialakult, az erkölcsre 
alapozott jogállamiságot is, 
helyette a nyílt társadalmakat 
hirdeti, benne a szabad, akár 
fajok közötti szexuális-part-
nerséggel, a gender-elmélet-
tel, a multinacionális vállala-
tok számára nemzetállamok 
fölötti hatalom-gyakorlást 
biztosító szabad-kereskedel-
mi egyezményekkel, a multi-
kulturalizmus víziójával. 

LENGYEL ATTILA
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Magyarország az EU harmadik legjelentősebb méztermelője

Erdős Norbert: „A kormány együttműködést alakított 
ki a magyar méhészekkel." 

Február 8-án kezdődtek 
meg a Miskolci Egyetem 
diplomaátadó ünnepsé-
gei. A szenátusi ülések első 
napján a Műszaki Anyag-
tudományi, az Állam- és 
Jogtudományi és a Gaz-
daságtudományi Kar, va-
lamint a Gépészmérnöki 
és Informatikai Kar több 
mint kétszáz végzett hall-
gatója vehette át oklevelét.

Torma András rektor kö-
szöntőjében az egyik leg-
jelentősebb napnak nevez-
te ezt a fiatalok életében. 
– Nem csupán önöknek, de 
az egyetem számára is ün-
nep ez a mai, hiszen az, hogy 
ennyien végeznek, bizonyít-
ja, hogy a tanári karunk jó 
munkát végzett. A magyar 
közmondás így szól: ki mint 
vet, úgy arat. Jó pár évvel ez-
előtt elvetettük a magokat, 
most pedig eljött az aratás 
ideje. Szeretettel gratulálok 
önöknek! – hangoztatta Tor-
ma András.

Gondos Judit közigazga-
tási államtitkár úgy fogal-
mazott, saját életében kettős 

érzésekkel emlékszik visz-
sza erre a napra. - Egyrészt 
a megkönnyebbülés lett úrrá 
rajtam, hiszen vége lett a sok 
megpróbáltatásnak. Más-
részt viszont bennem volt 
egy egészséges izgalom is, 
hogyan alakul majd a jövőm 
– mondta el. – Önök között 
is biztosan van olyan, aki 
még bizonytalan, keresi az 
útját, de biztos vagyok ben-
ne, hogy nagyon sokan már 
tudják, milyen irányt vesz az 
életük. Szerencséjük van, hi-
szen jó szakot, jó várost és jó 
egyetemet választottak – jó 
időben. Szaktudásukra most 
nagy szükség van a munka-
erőpiacon, lépést kell azon-
ban tartaniuk a világ gyor-

saságával. Használják tehát 
az itt megszerzett tudást, és 
fejlesszék is azt – mondta el 
az államtitkár.

Pfliegler Péter alpolgármes-
ter kiemelte, a most végzett 
hallgatók csupán a Miskol-
ci Egyetemről távoznak, a 
városból remélhetőleg nem. 
– Mindannyiunk számára 
rendkívül fontos, hogy az 
egyetem karain végzett hall-
gatók itt maradjanak Mis-
kolcon, itt találjanak jó le-
hetőséget a továbblépésre 
– hangsúlyozta az alpolgár-
mester. Hozzáette, az elmúlt 
évek azt mutatják, egyre 
többen maradnak itt, tavaly 
megállt a város lakosságának 
csökkenése. 

BRÜSSZELBEN VÉDIK  
A HAZAI MÉHÉSZEK ÉRDEKEIT

A neoliberalizmus 
gyümölcsei

Bemutatta miskolci jelöltjeit  
a DK és az MSZP 

„Az egyetemet elhagyják, a várost azonban nem” Fodor Zoltán boríthatja az ellenzéki terveket?

TÖBB SZÁZ HALLGATÓ VEHETTE ÁT  
DIPLOMÁJÁT
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 2018. 02. 17-től 2018. 02. 24-ig 
Cif folyékony súroló, 500 ml, 998 Ft/l  499 Ft
Cif mosogató utántöltő, 500 ml, 598 Ft/l   299 Ft
Perwol folyékony mosószer, 1 l  849 Ft
Gilette blue II. eldobható borotva, 2 db-os  499 Ft 
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
Foval csótányírtó GÉL   1799 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
Vanish folteltávolító, 1 l  799 Ft
Viola mosópor, 3 kg, 266 Ft/kg   799 Ft

FEBRUÁR 20-IG TARTÓ 
AKCIÓS KÍNÁLATUNKBÓL:

Vénusz Napraforgó étolaj         
(COOP ABC, SZUPER)  
2 l, egységár: 450 Ft/l 

Sertés tarja                                                            
1 kg, csontos (baromfi  
és tőkehúst árusító 
üzleteinkben)  
február 15-től 18-ig 

179 Ft 899 Ft949 Ft

Kristálycukor                                                       
1 kg

Pick Chilis-zöldfűszeres párizsi 1 kg, (COOP ABC, SZUPER) 1599 Ft
Minden nap UHT tej 1,5%, 1 l 169 Ft
Sport szelet (COOP ABC, SZUPER) 31 g, egységár: 2548 Ft/kg  79 Ft

Apróhirdetés
Gyakorlattal rendelkező va-
lutapénztárost keresünk Mis-
kolc belvárosába. Önéletrajzokat 
a miskolczi.allas@gmail.com cím-
re várjuk.
Azonnali készpénzfizetéssel 
megvásárolom lakását, házát. 
Adóssággal terhelt, felújítandó 
is érdekel. Saját részre. Tel.: 06-
30/188-5118.
Ingyenes számítógépes tanfo-
lyam indul  kezdőknek, hét köznap 
délutánonként Mis  kolcon. Korha-
tár 65 év.  Érdeklődni: 06-46/742-
485; 06-30/876-6646. Ügyfél-
fogadás: H-P 10.00-18.00. Pannon 
Educatio Kft. E–001594/2017.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hupont.hu, 
bemutatóterem: Miskolc, Bükk áru-
ház I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig, 
szo: 9–12 óráig.
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar-
to no zás, lambé riázás, filagóriák, elő-
tetők, kerítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Ve lux ablakok 
beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgozni tudó 
ácsot és korábban ács mellett dolgo-
zó segédmunkást keresek Miskolc és 
környékére, nem csak tetőn végzen-
dő munkákra. Tel.: 06-20/460-6775.

Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja 
(TOP-6.8.2-15-MI1-2016-00001)

Állást keresel? Találd meg velünk!
Gyere, lépjünk be a munka kapuján! 
Hol: Görgey ház, Miskolc, Görgey Artúr u. 4.
Mikor: 2018. február 28., 10.00-13.00 óra

Amit ajánlunk:  álláslehetőségek fizikai, szellemi és gyakornoki pozíciókra, 
segítség az önéletrajzírásban, 
tanácsadás interjúra történő felkészülésben.

Gyere el, a jelenlévők között értékes nyereményeket sorsolunk ki! 
Hozz magaddal önéletrajzod! 

Résztvevő cégek: 
•  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
• BPI Group Hungary Kft. 
• Callfactory Kft.
•  Eastjob Bt.
• Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai
• Patec Precision Kft. 
•  Robert Bosch  

Power Tool Kft. 
•  SEG Automotive  

Hungary Kft. 
•  Shinwa Magyarország  

Precíziós Kft. 
•  TAKATA Safety System  

Hungary Kft. 

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvez-
ményes áron a Miskolci Naplóban 
hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200, Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu
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Február 24-én ismét megren-
dezik a Tradicionális Miskolci 
Jogászbált az egyetemen. Itt 
avatják fel a miskolci jogi kar 
elődjének, az Eperjesi-Miskol-
ci Evangélikus Jogakadémia 
zászlajának másolatát.

Egy egyetemnek a tudás át-
adása mellett feladata a közös-
ségépítés is – ebben fontos sze-
repe van a bálnak Szilágyi János 
Ede egyetemi docens, a Tradici-
onális Miskolci Jogászbál egyik 
főszervezője szerint. Itt ugyan-
is – mutatott rá a Miskolci Jo-
gásztradíciók Megőrzéséért 
Egyesület elnöke – a hallga-
tók megismerkedhetnek a már 
évek óta dolgozó és sikereket 
elérő felnőttekkel, vagyis a jo-
gász hivatásrendek (ügyvédek, 
ügyészek, bírák, közjegyzők...) 
gyakorlóival. Ezt a „nyitást” 
már az első miskolci jogászbá-
lok szervezői, a jogakadémis-
ták is tudták, amikor azonban 
1949-ben megszüntették a jo-
gászképzést Miskolcon, a ha-
gyományt a hivatásukat már 
gyakorlók vitték tovább.

– 2017-ben szerveztük meg 
az első jogászbált, ami egy, a 
tradíciókra épülő rendezvény 
volt. 2016-ban ugyanis az Or-
szágos Evangélikus Egyház el-
ismerte, hogy a Miskolci Egye-
tem jogi kara, a jelen jogászbál 

fő támogatója hitelesen vihe-
ti tovább a szellemi örökséget. 
Erről megállapodást is kötöt-
tünk – ismertette Szilágyi Já-
nos Ede. – Tavaly a tradíciót 
a régi korokban szabadidős 
tevékenységként funkcioná-
ló szablyavívás jelentette. Ez a 
bemutató a 2017-es bálon mel-
lékprogram volt, idén azon-
ban a kiemelt programok kö-
zött kap helyet. A fő attrakció 
a zászlóavatás lesz.

A zászlóról eredetileg csak 
néhány fotót ismertek, kutat-
tak utána, több eredeti részét 
meg is találták az Országos 
Evangélikus Múzeumban. A 
mintegy110 éves zászló rend-
kívül igényes ruhaanyaga na-
gyon sérülékeny, fotók és leírás 
alapján tudják, pontosan ho-
gyan nézett ki. Egy másolatot 
készítettek, amit a jogászbálon, 
február 24-én fognak felavatni.

– A miskolci jogi kar előd-
je, az Eperjesi-Miskolci Evan-
gélikus Jogakadémia zászlaja 
a vallási összetartozást jelké-
pezte, valamint a tudást és a 
hazaszeretetet – fogalmazott 
az egyetemi docens. – A jo-
gászbálon felavatott miskolci 
zászló üzenete, hogy van egy 
országosan is elismert vidéki 
egyetem, aminek kiemelt cél-
ja, hogy a helyi értelmiségi kö-
zösséget szervezze, és e köré 

a zászló köré vagy inkább alá 
gyűlhetnek a tagok. 

Farkas Ákos, a Miskolci 
Egyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Karának dékánja szerint 
a zászló a kar egyik szimbólu-
ma is lehet, hiszen az evangé-
likus egyházzal aláírt nyilatko-
zat szerint szellemi örökösei az 
Eperjesi Jogakadémiának – ezt 
igyekeznek a lobogó felmuta-
tásával is demonstrálni.

– A kétoldalas lobogó egyik 
felére azt írták fel készítői, 
hogy békeidőben utódjaiknak 
miért érdemes élni: jogért, tör-
vényért, igazságért. A másik 
oldalára pedig azok a szavak 
kerültek, amikért harcban ér-
demes élni: Istenért, hazáért és 
szabadságért. Az eredeti máso-
lata a dékáni hivatal egyik fa-
lát díszíti – fűzte hozzá Farkas 
Ákos.

A zászló másolatának el-
készültét a Miskolci Egyetem 
egykori jogászhallgatója, Szi-
nay Attila is támogatta. A he-
lyettes államtitkár érdeklő-
désünkre úgy fogalmazott: 
„szimpatikusnak találtam a 
kezdeményezést, hogy a régi 
Evangélikus Jogakadémiához, 
annak hagyományaihoz kap-
csolódva szervezik meg a mos-
tani jogászbálokat”.

– A szellemi folytonosságot 
megalapozva, Miskolcnak ko-

moly hagyománya van a jo-
gászképzésben, a helyi jogász 
értelmiség megteremtésében. 
Ezért támogatom a jogászbál 
létrejöttét, és ezért támogattam 
anyagilag az 1906-os zászló 
másolatának elkészítését – tet-
te hozzá.

– Az, hogy Trócsányi Lász-
ló igazságügyi miniszter foga-
dott bennünket, amikor sze-
mélyesen meghívtuk, komoly 
visszajelzés arról, hogy nem-
csak nekünk fontos, hogy ilyen 
körben találkozzunk – ezt már 
Csemáné Váradi Erika dékán-
helyettes mondta. – Mindany-
nyian, akik ehhez az ügyhöz 
kapcsolódunk, úgy gondoljuk, 
nagyon fontos az, hogy az em-
ber tisztában legyen a gyöke-
reivel. Ez egy olyan alapot tud 
adni mindannyiunk számára, 
amely a mai időkben is segít-
het bizonyos döntések megho-
zatalában.

Fodor Kinga, a Tradicionális 
Miskolci Jogászbál Rendezőbi-

zottságának tagja tavaly még 
joghallgatóként vett részt a bá-
lon, most viszont már szerve-
zője is annak. – Az elmúlt év-
ben is sok fiatal mutatta meg 
magát, van erre igényük. Olyan 
középiskolásokat, első bálozó-
kat várunk, akik később esetleg 
itt szeretnék folytatni tanulmá-
nyaikat – mondta el.

Alkoda Enes joghallgató, a 
Miskolci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar Hallgatói 
Önkormányzatának elnöke, 
a Tradicionális Miskolci Jo-
gászbál Rendezőbizottságának 
tagja szerint is egyre nagyobb 
igény mutatkozik a hallga-
tók részéről az ilyen típusú 
rendezvények iránt, hiszen 
ilyenkor érzik, hogy tagjai va-
laminek, egy közösséghez tar-
toznak. A diákegyesület tagjai 
előzetesen oktatáson vesznek 
részt, majd selmeci szellem-
ben „megkeresztelkednek” egy 
záró ünnepségen, az úgyneve-
zett keresztelő szakestélyen.

Miskolctapolca a természe-
ti szépségekben bővelkedő 
Hejő patak völgyében, a 
Bükk hegység keleti részé-
ben helyezkedik el. 

Félszáz katasztrális hold-
nyi területen épült ki a XIX. 
század végétől. Üdülőterület-
té válása a XX. század első fe-
lében történt. A kis település 
legnagyobb értékét az itt fel-
törő gyógyforrások adják. Ta-
polca már az ősidőktől kezdve 
lakott hely volt. A település fo-
lyamatos lakottságára utal az 
őskori földvár, illetve annak 
napjainkban látható marad-
ványa is. A mai barlangfürdő 
felett a múlt század utolsó év-
tizedeiben bukkantak először 
a vár vagy sánc maradványa-
ira. A XX. század elején kő-
bányát nyitottak a közelben, s 
ez nemcsak a hegyoldalt, ha-
nem az őskori maradványokat 
is erősen károsította, pusztí-
totta. Tapolca már a XII-XIV. 
században összekapcsolódott 
Miskolc és a szomszédos ki-
sebb települések, egykori fal-
vak történetével. A Miskolcot 
alapító nemzetségnek itt volt 
a központja, itt alakította ki 
temetkezési helyét is. A mo-
nostor meglétére 1219-ból 

utal az első adat. Az apátságot 
a XVI. század elején, közepén 
többször is támadás érte, a tö-
rök időkben is pusztították. A 
rombolások eredményeként 
az épületek tönkrementek, a 
szerzetesek elmenekültek, a 
környezet elvadult, elmocsa-
rasodott. Az elpusztított, fel-
égetett, elmocsarasodott Ta-
polcáról nagyon hosszú időn 
keresztül nem szólnak a fel-
jegyzések. A XIX. század kö-
zepétől megszaporodtak az 
említések, de még ekkor sem 
nevezik településnek, lakott 
helynek. Görömbölyhöz tar-
tozó pusztaként nevezték, 
amelyről mindenki tudja, 
hogy vize soha sem fagy be. 
A leírások szerint a dombok 
különösen jó bort termeltek. 
Lakott hely ugyan nem volt, 
de a mai fürdő története visz-
szanyúlik a XVIII. század ele-
jére. 1743-ban már fürdőépü-
let is készült. Amikor a víz 
elnyűtte az épületeket, időről 

időre újraépítették. Az úgy-
nevezett fürdőházak folya-
matosan váltották egymást 
1934-ig, amikor Tapolcát hi-
vatalosan üdülőhellyé nyilvá-
nították. Az üdülőhellyé válás 
látványos következményeként 
megjelentek a vendéglátóhe-
lyek, fogadók, panziók, s roha-
mosan nőttek egymás mellett 
az új épületek, villák. A fejlő-
dés és a fejlesztés középpont-
jába a gyógyvíz került. En-
nek jegyében bontották le a 
régi fürdőépületet 1938-ban, 
s helyén még ebben az évben 
megnyitották az új tavifürdőt, 
impozáns fürdőházával. Ez 
1969-ig állt. Ekkor építették 
meg a barlangfürdőből szikla-
alagúton megközelíthető két 
kagyló alakú szabadtéri me-
dencét. Emellett helyezkedik 
el az ún. termálfürdő épülete, 
mögötte pedig a barlangfür-
dő. (Vége)

SOMORJAI LEHEL
FŐLEVÉLTÁROS

Ásatások az egykori apátság területén

Közélet Miskolci Napló8
EGY ZÁSZLÓ ALATT – ISMÉT MEGRENDEZIK  
A TRADICIONÁLIS MISKOLCI JOGÁSZBÁLT

Városi visszatekintő
Nagy-Miskolc településrészeinek 
története (4. rész)



A magyar női kosárlabda-válogatott 78-76-ra legyőzte Miskol-
con a litván csapatot szerdán az Európa-bajnoki selejtezősoro-
zat negyedik fordulójában, ezzel nagy lépést tett a kijutás felé.

Székely Norbert szövetségi 
kapitány együttese november-
ben Litvániát vendégként (73-
70), míg Albániát házigazda-
ként (137-48) győzte le, majd 
a harmadik fordulóban elszen-
vedte első vereségét: a továbbra 
is veretlen oroszok múlt szom-
baton 71-64-re nyertek Mis-
kolcon. A litvánok négy napja 
megszerezték első győzelmü-
ket azzal, hogy 119-61-re dia-
dalmaskodtak Albániában.

A szerdai csatát a csapatka-
pitány Raksányi Krisztina trip-
lája vezette be, ám a jól véde-
kező baltiak a nyitónegyed 
végére már előnyben voltak. A 
folytatásban Székely együttese 
öt vendégpontra 12-vel vála-
szolt, nyolc pontra nőtt a kü-
lönbség, a nagyszünetben pe-
dig 45-40 volt az állás.

Térfélcsere után a 208 centis 
Határ Bernadett is bekapcsoló-
dott a pontgyártásba, s 60-44-

nél megroppanni látszottak a 
baltiak, ám csakhamar rendez-
ték soraikat, és egy 12-0-s ro-
hammal felzárkóztak. Monika 
Grigalauskyte hármasa miatt 
az utolsó negyed már 61-59-ről 
indult, majd a vendégek átvet-
ték a vezetést. Ismét nyílt lett a 
meccs, óriási küzdelem zajlott 
a Generali Arénában, magyar 
részről ekkor újra Raksányi vit-
te a prímet. Székely Norbert 67-
72-nél időt kért, de ezt követő-
en is sorra maradtak ki a hazai 
dobások, míg az ellenfél alig hi-
bázott. Egy perccel a vége előtt 
74-74 állt a nagyórán, Határ 
elvesztette a labdát, de rögtön 
jóvá is tette a hibáját (76-76), 
a sorsdöntő kosarat pedig a 18 
pontig jutó Raksányi dobta be. 

-Sejtettük, hogy nehéz mecs-
cs lesz, bár a harmadik ne-
gyedben már nyerő helyzetben 
voltunk. Biztos vagyok benne, 
hogy ez a mérkőzés bevonul a 
magyar kosártörténelembe – 
nyilatkozta Székely Norbert a 
lefújás után. (Női kosárlabda 
Eb-selejtező, C csoport, 4. for-
duló: Magyarország – Litvánia 
78–76 (24–25, 21–15, 16–19)

A 2019-es Eb-nek Szerbia és 
Lettország ad otthont, a selej-
tezőből a nyolc csoportgyőztes 
és a hat legjobb második vesz 
részt a tornán. A 3/1-es győzel-
mi mérleggel csoportmásodik 
magyar válogatott november-
ben, az Albánia és Oroszország 
elleni idegenbeli találkozókkal 
zárja a selejtezősorozatot.

2018-ban is támogatja a 
DVTK-t, a Volkswagen. A 
hétfőn bejelentett együtt-
működési szerződés értel-
mében, újabb esztendővel 
meghosszabbította együtt-
működését a DVTK-val a 
német autómárka magyaror-
szági forgalmazója. Az eddig 
használtakat lecserélve, 32 új 
járművet kapnak a miskolci 
klub labdarúgói, stábtagjai.

Gyönyörű környezetben, a lil-
lafüredi Hotel Palota előtt mutat-
ták be hétfőn azokat a modern 
autókat, amelyeket az új együtt-
működés értelmében használ-
hatnak majd a DVTK labda-
rúgói, stábtagjai, alkalmazottai. 
Elsőként Bódog Tamás szakmai 
igazgató tesztelhette a jármű-
veket, majd a klub nevében jel-
képesen átvette a kulcsokat is, a 
magyarországi márkaigazgatótól. 
Ezt követően sajtótájékoztatón 
ismertették a részleteket. Német-

országban az anyacég már na-
gyon régóta támogatja a futballt 
– mint kiválasztott sportágat – ál-
talában gépkocsikkal. 

De hazánkban is több éves 
múltja van már ennek a tá-
mogatási formának, melynek 
részeként most 32 autót kap 
használatba a piros-fehér klub. 
A megújított támogatás oka, 
hogy mindkét fél elégedett, 
így pedig már három éve tart 

az együttműködés – mondta el 
Dalnoki Balázs márkaigazgató. 
Sántha Gergely, a Borsodsport 
Invest Kft. ügyvezetője kiemel-
te: külön büszkeség számuk-
ra, hogy sikerült a DVTK-ból, 
egy olyan marketing kommu-
nikációs értékkel bíró klubbot 
építeniük, hogy egy ilyen ko-
moly cégcsoport is lát fantá-
ziát a támogatásában. Nagyon 
jó érzés és ezt a meghosszabbí-

tott együttműködés is mutat-
ja, hogy jó irányba indult el a 
klub – fogalmazott a tájékozta-
tón Bódog Tamás. 

– Bízom benne, hogy azt a 
dinamikát, amit a Volkswagen 
képvisel, vissza tudjuk adni a 
pályán is! A sajtótájékoztatón 
elhangzott még, hogy a DVTK 
három szakosztálya, összesen 
44 autót használhat az együtt-
működésnek köszönhetően.
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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 teljesen nyitott ablakokkal, rövid ideig szellőztetünk, 
akkor lakásunk fala, padlója és berendezései nem hűl-
nek le, de a levegő felfrissül!

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

Környezetbarát energia  
a jövőnkért!

Újabb modern autókkal támogatják a DVTK-t 

Vasárnap este 6 órakor a 
DVTK Jegesmedvék csa-
patának vendége a MAC 
Budapest együttese volt az 
Erste Liga középszakaszá-
nak utolsó mérkőzésén. 

A kemény és jó iramú ösz-
szecsapás végül a vendégek 
győzelmével ért véget, így a 
középszakasz tabellájának 
második helyén végeztünk. 
(Erste Liga középszakasz, 
DVTK Jegesmedvék – MAC 
Budapest 2-5 (1-1, 1-3, 0-1))

Az Erste Liga hétfői ellen-
félválasztó sajtótájékoztató-

ján a DVTK Jegesmedvék 
csapata másodikként válasz-
tott, döntésük értelmében 
ellenfelünk a Fehérvári Titá-
nok jégkorongcsapata lesz. 

– Nem számítunk könnyű 
összecsapásra, az alapszakasz-
ban is szoros mérkőzéseket 
játszottunk egymással. A Fe-
hérvár egy fiatalokból álló, jó 
játékerőt képviselő csapat, akik 
tudják, hogy mit jelent a végső-
kig küzdeni, úgyhogy nekünk 
is készen kell állni az összecsa-
pásra – mondta el Nagy Ádám, 
a DVTK Jegesmedvék csapat-
menedzsere. (Forrás: dvtk.eu)

Múlt szombaton egy döntet-
lennel végződő edzőmérkő-
zéssel zárta a DVTK labda-
rúgócsapata a törökországi 
edzőtábort, amelyben egy-
aránt szerepeltek technikai, 
taktikai és erőnléti elemek. 

Február 9-én, pénteken, 
az edzőtábor 9. napján szo-
kás szerint két edzést vezé-
nyelt Bódog Tamás szakmai 
igazgató, a harmadik - elmé-
leti - foglalkozásra pedig a 
konferenciateremben került 

sor. Mindkét foglalkozáson 
a technikai, taktikai elemek 
kerültek előtérbe: a brazil kör 
még a felvezetést szolgálta, 
dekázás közben labdát cserél-
ni a társsal, anélkül, hogy az 
leesne - ez is sikerült a több-
ségnek, azonban ugyanez fe-
jelgetve már a gyakorlandó 
kategóriába tartozik.

A délelőtti és a délutáni 
edzést követően is megmár-
tóztak a labdarúgók a hideg 
tengerben a gyors regenerá-
ció érdekében. Vacsora után 

előbb Szabó Zsolt kluborvos 
tartott előadást a motivá-
cióról és a tanulásról, majd 
Bódog Tamás vetített le egy 
összeállítást a szélső és a tá-
madó középpályások felada-
tát elemezve.

Február 10-én szombaton 
délelőtt edzés várt a labdarú-
gókra, délután pedig a kazah 
Aktobe ellen lépett pályára a 
csapat az utolsó törökorszá-
gi felkészülési mérkőzésen. 
Szarka Ákos góljával sike-
rült megszerezni a vezetést, 

amit az ellenfél egy fejesből 
kiegyenlített, ez maradt a 
végeredmény. Vasárnap egy 
délelőtti edzést követően Ma-
gyarország felé vette az irányt 
a csapat és az Antalya–Isz-
tambul–Kassa–Miskolc útvo-
nalon, este érkezett haza. 

Bő két hónap szünet után, 
a 2018-as esztendő első tét-
mérkőzésén Mezőkövesden 
fogadja a DVTK labdarúgó 
csapata a Magyar Kupában a 
Vácot, február 20-án, kedden 
18 órától. 

Hirdetés„EZ A JÁTÉK BEVONUL A MAGYAR  
KOSÁRTÖRTÉNELEMBE!”

„Bízom benne, hogy ezt a dinamikát  
vissza tudjuk adni a pályán is!”

Véget ért az edzőtábor, február 20-án már tétmérkőzés 

A Fehérvár ellen kezdik 
a Macik a rájátszást



Miskolci Napló10 Hirdetés



Az MCH Rendezvényház 
Kft. (1075 Budapest, Károly 
körút 1. ½. sz.) kérelme alap-
ján, a Miskolc, Szent István 
tér 2413 hrsz.-ú ingatlanon 
megvalósítandó AVALON 
BUSINESS CENTER (4 eme-
letes iroda-üzletház komp-
lexum) létesítése kapcsán, 
a területi környezetvédelmi 
hatóságnál (B-A-Z. Megyei 
Kormányhivatal Miskolci 
Járási Hivatal Környezetvé-

delmi és Természetvédel-
mi Főosztály 3530 Miskolc, 
Mindszent tér 4.) előzetes 
vizsgálati eljárás van folya-
matban.

Az eljárással kapcsolatos 
kérelem, tervdokumentáció, 
valamint mellékletei – elő-
zetes egyeztetést követően – 
2018. március 10-ig megte-
kinthetők a B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Miskolci 
Járási Hivatal Környezet-

védelmi és Természetvédel-
mi Főosztályán (Miskolc, 
Mindszent tér 4. sz.), vala-
mint Miskolc Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal 
Építési és Környezetvédel-
mi Osztályán (3525 Miskolc, 
Városház tér 8.) – ügyfél-
fogadási időben, továbbá a 
http://emiktf.hu/Ugyfelinf/
engedelyek/lista.html in-
ternetes oldalon BO-08/
KT/1539/2018. sz. alatt. 
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Miskolci Nemzeti Színház
Február 20. 14 óra. MINDEN EGÉR SZE-

RETI A SAJTOT - zenés mesejáték két 
részben. KAMARA Bérletszünet. 19 
óra. BŰN ÉS BŰNHŐDÉS - dráma két 
részben. NAGYSZÍNHÁZ Egyetemi 
bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. A KAUKÁ-
ZUSI KRÉTAKÖR (16) színmű két rész-
ben 19:00 | JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Február 21. 19 óra. FURCSA PÁR – vígjá-
ték. NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet. Lá-
tás -és hallássérültek számára érzéke-
nyített előadás Jegyvásárlás. 19 óra. 
EMBEREK ALKONYA (16) - kortárs ma-
gyar színmű. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Február 22. 18 óra. CSONGOR ÉS TÜNDE - 
drámai költemény. KAMARA Herman 
ifj. „B” bérlet Jegyvásárlás. 18 óra. 
Cser Ádám és Zombola Péter Szer-
zői Estje. Festőtár (Bejárat a színház 
művészbejáróján) Ingyenes jegyek 
igényelhetők korlátozott számban 
a színház jegypénztárában! 19 óra. 
MARICA GRÓFNŐ - operett két rész-
ben. NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet 
Jegyvásárlás. 

Február 23. 14 óra. MINDEN EGÉR SZE-
RETI A SAJTOT - zenés mesejáték 
két részben. KAMARA Bérletszünet. 
19 óra. A VARÁZSFUVOLA – opera. 
NAGYSZÍNHÁZ Upor (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. A 
KAUKÁZUSI KRÉTAKÖR (16) - színmű 
két részben 19:00 | JÁTÉKSZÍN Jegy-
vásárlás. 

Február 24. 19 óra. MARICA GRÓFNŐ - 
operett két részben. NAGYSZÍNHÁZ 
Bérletszünet. Jegyvásárlás. 19 óra. 
„Ahogytetszik” (16) - vígjáték két 

részben. KAMARA Latinovits (Arany, 
Ezüst) bérlet Jegyvásárlás.

Rákóczi-ház
Február 17. 15 óra, február 20. 16 óra. 

Kondor, mint tanítvány - tárlatveze-
tés a Kondor-kiállításon. A tárlatveze-
tésen a kiállítás kurátora Madár Mária 
(Szépművészeti Múzeum – Magyar 
Nemzeti Galéria) és ifj. Koffán Károly 
festőművész, főiskolai docens ad tá-
jékoztatást.

Zenepalota
Február 18. 18 óra. Húsz éve a Mis-

kolci Egyetemen. Jubileumi kon-
certsorozat - fuvola hangverseny.

Február 21. 18 óra. Belvárosi Zenei 
Esték. Farsangi kavalkád a Walzer 
Szalonzenekarral. Johann Strauss, 
Joseph Lanner, Kálmán Imre, Le-
hár Ferenc, Vittorio Monti műve-
ivel és sok-sok szalonzenével vár-
ják az érdeklődőket.

Művészetek Háza
Február 19. 19 óra. Szezonbérlet 5. 

Közreműködik: a Miskolci Szimfo-
nikus Zenekar, Pasztircsák Polina 
– szoprán. Vezényel - Szabó Sipos 
Máté. Műsor Dukas: A bűvészinas 
Berlioz: Nuit d’été Debussy: Ber-
gamasque szvit, Ravel: Bolero. 

Február 23. 19 óra. Hangforrás III. 
Dvořák: Legendák, Op. 59 Muszor-
gszkij: A halál dalai és táncai Boro-
gyin: II. (h-moll) szimfónia Kassai 
Filharmonikus Zenekar Ének: Ro-
man Janál. Vezényel: Zbyněk Müller.

Február 24. 19 óra. Csík zenekar koncert. 
Február 25. 11 óra. Tompeti-Show. 

Tompeti és barátai zenekar.

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 naponta a zuhanyzást választja, 100 liter vízből is 
kijöhet. Sok kicsi sokra megy: 1 m3 meleg víz megtaka-
rításával közel 1000 forintot spórolhat.

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

Környezetbarát energia  
a jövőnkért!

Hirdetés

Március 10-ig megtekinthetők  
az Avalon Business Center dokumentációi

A miskolci nyugdíjasok kül-
dötteivel megalakult az Idősek 
Tanácsa. A Tanács azért fog 
dolgozni, hogy összegyűjtse 
a miskolci szépkorúak javas-
latait és ötleteit, és támogassa 

azok megvalósulását. A Taná-
csot Kiss János alpolgármes-
ter vezeti, öt tagot a nyugdíjas 
klubok és egyesületek dele-
gáltak, öt fő pedig különböző 
szakterületeket képvisel.

Miskolc számít  
az idősek tanácsaira

Hirdetés

A telepítés helyé-
vel kapcsolatos kizá-
ró okokra, továbbá a 
környezeti hatástanul-
mány szükségességére, 
annak tartalmára vo-
natkozóan 2018. már-
cius 7-ig közvetlenül a 
környezetvédelmi ható-
sághoz lehet észrevételt 
tenni.



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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Járműbe szorult embert 
mentettek a Lévayn!

Nagy baleset történt hétfőn kora este, a Lévay József utca 1. szám 
előtt, a Café du Boucher Belga söröző közelében. Janasóczki Attila, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtórefe-
rense érdeklődésünkre elmondta, eddigi információik szerint két 
gépjármű ütközött, személyi sérülés is történt. A forgalom sokáig 
rendőri irányítás mellett haladt, nagy torlódás alakult ki. Egy Nép-
kert irányából Miskolctapolca felé haladó Peugeot ütközött egy, az 
Avasról érkező Audival. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, 
a Lévay József utca és a Görgey Artúr utca kereszteződésénél történt 
ütközés erejét jelzi, hogy egy embert a miskolci hivatásos tűzoltók 
emeltek ki az egyik kocsiból. Az úttestre került törmelék miatt a köz-
útkezelő szakembereit is értesítették.

Lerohanták a kommandósok a dílereket Miskolcon! 
A Szondy György, a Ma-

lomszög és az Andrássy 
úton is lecsaptak a speciális 
rendőri egységek a drogdí-
lerekre az elmúlt napokban 
Miskolcon. A rendőrség tá-
jékoztatása szerint, febru-
ár 5-én a Szondy György 
úton csaptak le, az akcióban 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság „Bükk” 
Közterületi Támogató Alosztályának munkatársai is közreműköd-
tek. Rajtaütés közben a – házban zajló eseményekről mit sem sejtő – 
vásárló egy titkos ablakon keresztül adta le „rendelését”' a már bent 
lévő rendőröknek. A Malomszög utcában is elfogtak a rendőrök egy 
kereskedőt, aki fiatalkorú gyerekeknek is adott el az új pszichoak-
tív anyagból. A harmadik csapást az Andrássy úton hajtották vég-

re a Felderítő Alosztály 
munkatársai. A rajtaütések 
eredményeként három ke-
reskedővel szemben új pszi-
choaktív anyaggal vissza-

élés miatt folytat eljárást a rendőrség, míg a fogyasztókkal szemben 
szabálysértési eljárás indult.

Súlyos borsodi vonatbaleset 
Egy vasúti átkelőben ütközött össze február 11-én dél körül egy 

vonat és egy személyautó Ináncson. A mentőket is a helyszínre ri-
asztották, az utasokat vonatpótló autóbuszok szállították. A Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletére 12.30 
körül érkezett bejelentés, hogy Ináncson, a Kossuth úton a vasúti át-
kelőnél egy vonat nekiment egy személyautónak. Az eddigi infor-
mációk szerint, a személygépjármű sofőrje sérült meg. A helyszínelés 
ideje alatt a vonatközlekedés szünetelt, a szerelvényen utazó utasokat 
a MÁV pótlóbusszal szállította tovább. A sérült embert Miskolcra, a 
baleseti sebészetre szállították. 

Előzetes letartóztatásban a dövényi gyilkosság gyanúsítottjai 
Február 8-án előzetes le-

tartóztatásba helyezték a 
dövényi gyilkosság gyanúsí-
tottjait. Február 4-én az esti 
órákban, Dövényben egy 
helyi vendéglátóhelyen vita 
alakult ki a sértett és a két 
férfi gyanúsított között. Ezt 
követően látszólag kibékül-
tek, majd a három férfi, az egyik elkövető élettársa valamint a sértett 
élettársa autóba ültek és elindultak egy közeli településre. Az utazás 
során aztán a két férfi többször megszúrta az áldozatot, aki a sérü-
lések következtében életét vesztette. Élettársát életveszélyesen meg-
fenyegették, majd elrejtették a holttestet. A sértett élettársa február 
5-én felkereste a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságot és bejelentést 
tett a gyilkosságról. A rendőrök azonnal elfogtak három gyanúsí-
tottat. A negyediket február 7-én vették bűnügyi őrizetbe. A Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűn-
tett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást 
egy 40 éves dövényi férfival és 35 éves élettársával, valamint egy 29 
éves putnoki férfival szemben. Negyedik társukat, a 39 éves putnoki 
nőt bűnpártolással gyanúsítják. A gyanúsítottakat február 8-án elő-
zetes letartóztatásba helyezték.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Mindent eltervezett, de az utol-
só pillanatban másképpen alakulhatnak a dolgok. Ne csügged-
jen, mert ebből a helyzetből is megtalálja a kivezető utat. Szo-

ros határidőket tartogathat ez a hónap, tartsa be, ha lehet. 

Bika (április 21 – május 20) Becsülje meg azt, amit már meg-
szerzett, mert ez vezetheti el ahhoz, hogy a további sikereidre is 
rátaláljon. Egy kis pihenésre vágyik, ez a hét erre is jó lehet. Ne 

dőljön teljesen hátra, de próbáljon lazítani. 

Ikrek (május 21 – június 21) Minél előbb sikerül túlesnie vala-
min, annál hamarabb megkönnyebbülhet ezen a héten. Ne ha-
logassa sokáig az elintéznivalókat, főleg akkor ne, ha az egész-

ségéről van szó. Mindig tudnia kell, mit miért tesz. 

Rák (június 22 – július 22) Nem tud szó nélkül elmenni a hi-
bák mellett, még akkor sem, ha tudja, hogy nem jelentősek. 
Maximalista, de ez végül az eredményein is meglátszik majd. 

Fontos, hogy jól megtervezze ezt a hetét!

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Ne feledje, néha má-
sokra is gondolnia kell, nem csak mindig önmagára. Lehet, 
hogy a héten egy barátság kedvéért ki kell lépnie a komfortzó-

nájából. Menjen tovább ezen az úton, legyen belátó és egyenes. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Szeretné a saját ke-
zében tartani a dolgokat, de valaki most mindig megpróbál be-
leszólni a terveibe. Semmiképpen ne hagyja, hogy kicsússzon a 

kezei közül az irányítás, mindig a saját terveit tartsa szem előtt.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Ne hagyjon elszalad-
ni egy kivételes lehetőséget csak azért, mert más dolgok is fog-
lalkoztatják. Ragadja meg a kínálkozó alkalmat, akkor is, ha jól 

érzi magát a jelen helyzetben, és egyelőre nem akar változtatni.

Skorpió (október 24 – november 22) Jobban alakulnak a 
dolgok, mint ahogy azt remélte, de még nincs itt az ideje, hogy 
kényelmesen hátradőljön. Először pontot kell tennie ezeknek az 

ügyeknek a végére. Döntse el, melyik irányba indul.

Nyilas (november 23 – december 21) Nehéz megtalálni a 
megfelelő ritmust, amikor együtt kell működnie valakivel. Vé-
gül sikerrel jár majd, és ez abban is segít, hogy megnőjön kicsit 

az önbizalma a sikerei mellé. Ne ijedjen meg a kemény munkától.

Bak (december 22 – január 20) Szeretne valakinek bebizo-
nyítani valamit, de lehet, hogy közben annyira erősen próbál-
kozik, hogy elveszíti a siker ízének örömét. Ne feledje, hogy mit 

miért tesz valójában, hagyjon időt magának, ha szükséges. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Izgalmas dolgok foglal-
koztatják mostanában, amiknek meg is próbál a végére járni. 
Arra vigyázzon, hogy közben ezek ne tereljék el a figyelmét 

más, talán sokkal fontosabb dolgokról. KI kell mondania, mit szeretne.

Halak (február 20 – március 20) Nehéz dolog lemondani 
egy fontos dologról, még akkor is, ha ezt egy még fontosabbért 
teszi. Viszont készen áll arra, hogy nagyobb téttel is bizonyít-

son, sokat gyakorolt, és nem ijed meg a nagy feladatoktól.

FORRÓ NYOMON

Hatalmas játékdömpinggel készültek a szervezők – a Diósgyő-
rért Közhasznú Alapítvány, és a Légvár Team Miskolc – a Mis-
kolci Egyetem körcsarnokában. Több mint 1200 négyzetméteren 
felfújható izgalmas játékok, Cash-boxok, légvárak, ugrálók, óriás 
csúszdák, akadálypálya, óriás domb, rodeo szörf, euro bungee, 
ügyességi BOXELO pálya rollerek, forgó henger, focikapu és még 
sok más izgalmas eszköz várta a gyerekeket.

A hét fotója
VÉGH CSABA      
FELVÉTELE

A B-Dance Mozgásstúdió 2017. augusztusában nyitotta meg kapuit Miskolcon a táncolni vágyók számára. Szűcs Boglár-
ka stúdióvezető szerint a B-Dance nem csak egy tánciskola, hanem közösség tér is, amely színvonalas kikapcsolódást nyújt, 
a folyamatos fejlődés mellett. Ők ismertették meg Miskolccal a Beautyrobicot, a kifejezetten nők számára kifejlesztett moz-
gásformát, mely hölgyek alakjára és kisugárzására egyaránt hatással van. A mozgásstúdió szombat este gálaestet rendezett a 
Csodamalom Bábszínházban, a tánciskola diákjai egy rendkívül színes és színvonalas rendezvényen mutatták be tudásukat, a 
hastánctól kezdve, a kubai salsán át, egészen a társastáncokig.                                                                                     FOTÓ: VÉGH CSABA

B-DANCE GÁLA

Játékfesztivál 

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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