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A miskolci gazdaság 2017-ben kiemelkedően jó évet zárt, a nö-
vekedés elérte a 7 százalékot, a stabilizálás mellett nőtt a bizton-
ság, és 27 év után tavaly nem csökkent először a város lakossága 
– mondta el hagyományos évértékelő beszédében Kriza Ákos 
polgármester. A szerdai eseményen részt vett Tállai András, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és adóügyekért fe-
lelős államtitkára is, aki gratulált a miskolciaknak ahhoz, hogy 
egy alvó, elbátortalanodott városból egy dinamikusan fejlődő 
közösség jött itt létre az utóbbi években.

Béremelés, adócsökkentés, 
javuló megélhetés

A Művészetek Háza nagyter-
mében elsőként Tállai András 
köszöntötte a közönséget. Az or-
szág eredményeiről beszámolva 
kiemelte, a magyar gazdaság jó 
irányba halad, ezt ma már hi-
telminősítők, nagy nemzetközi 
gazdasági szervezetek is elisme-
rik. Nőtt az ország tőkevonzó- 
és versenyképessége, javult az 
adósságfinanszírozás.

– 2010 óta hazánk gazdasága 
kiegyensúlyozott és dinamikus 
növekedési pályára állt, 
eredményes volt tehát a 
béremelésre és adócsök-
kentésre épülő gazda-
ságpolitika – húzta alá az 
államtitkár, hozzátéve: 
a magyar gazdaság 4,2 
százalékkal nőtt tavaly, 
ami több mint 10 éve 
nem látott mértékű nö-
vekedés.

A legnagyobb jelentő-
ségű kormányzati dön-
tésnek Tállai András azt 
nevezte, hogy hatéves 
adó- és bérmegállapo-
dást kötött a kormány a munka-
vállalókkal és a gazdaság szerep-
lőivel. Ennek köszönhető többek 
között, hogy jelentősen nőtt a 
minimálbér és a szakképzettsé-
get igénylő munkakörökben a 
garantált bérminimum össze-
ge, de jelentősen nőtt a piacon 
a munkajövedelem mértéke is – 
csak tavaly több mint 10 százalé-
kot meghaladó mértékben.

2010 óta több mint 720 ezerrel 
nőtt a foglalkoztatottak száma, 
és a korábbi 11-12 százalékos 
szintről 4 százalék alá csökkent 
a munkanélküliségi ráta. Tál-
lai András kiemelte, a korábbi 
kormányok nem hittek az adó-
csökkentés politikájában, a Fi-
desz-KDNP vezetés azonban 
bízik benne, mert aktivizálja a 
gazdaságot, befektetéseket hoz 
és a kis- és középvállalkozásokat 
is munkahelyek teremtésére és 
termelésre ösztönzi.

– Tovább kell vinni, tovább 
kell erősíteni ezeket az eredmé-
nyeket. De az első és legfonto-
sabb az, hogy megvédjük az or-
szágot és az eredményeinket. 
Biztosítani kell, hogy mindenki 
– a gyermek, a család, a vállal-
kozás – egyaránt biztonságban 
érezze magát – hangoztatta az 
államtitkár. – Tovább kell nö-
velni a béreket, javítani a meg-
élhetést, jobbá tenni az emberek 
életét és további munkahelyeket 

kell létesíteni. És hazavárjuk a 
külföldön dolgozókat is – hang-
súlyozta Tállai András, aki be-
széde végén gratulált a miskol-
ciaknak. Mint mondta, egy alvó, 
elbátortalanodott városból egy 
dinamikusan fejlődő közösség 
jött itt létre az utóbbi években.

„Miskolcon csak az nem  
dolgozik, aki nem akar”

Stabilitás, biztonság, kiszá-
míthatóság – ez volt a mottója az 
évértékelőnek, ezek a városve-
zetés politikájának kulcsszavai. 

Kriza Ákos polgármester évérté-
kelő beszédének elején kihang-
súlyozta: a biztonságérzetet adó 
stabilitás nélkül nem tud jól mű-
ködni egy város és közössége; ez 
ad alapot ahhoz, hogy az itt élők 
merjenek vállalkozni, fejleszteni, 
hogy gyarapodásra törekedje-
nek. Kriza Ákos egy közel hang-
sebességgel száguldó repülőhöz 
hasonlította a várost. Elmondta, 
ha jól tervezték meg a járművet, 
akkor a benne utazók észre sem 
veszik, mennyi hatásnak van ki-
téve a gép, csak élvezik az utazást 
és a repülőn nyújtott szolgálta-

tásokat. A tervezők, építők elé-
gedettek, a pilóták pedig biztos 
kézzel vezetik a gépet. 

A polgármester úgy fogalma-
zott: Miskolc 2010-ben egy zu-
hanásba kezdett repülőhöz ha-
sonlított. – Mindent újra kellett 
tervezni, meg kellett javítani, 
hogy aztán biztos kézzel ki le-
hessen kormányozni, és vala-
hogy újra stabil, emelkedő pá-
lyára lehessen állítani a várost. 
Kriza Ákos elmondta, a korábbi 
szocialista városvezetés 35 mil-
liárdos adósságot halmozott fel 
2010-re, miközben 12 százalékra 
nőtt a munkanélküliség a város-
ban. – Romokban hevert a vá-
ros gazdasága, nyomornegyedek 
jöttek létre, a bűnözés elképesztő 
méreteket öltött, „fészekrakók” 
dúlták fel a lakótelepeket. Rezig-
náltság, kishitűség és elkesere-
dettség uralkodott akkor a vá-
rosban.

Ma a megyei jogú 
városok között Mis-
kolc a 4. helyen áll a 
gazdasági erőt tekint-
ve, sorra települnek le 
a nagyvállalatok, és 
ma már elmondhat-
juk: Miskolcon csak az 
nem dolgozik, aki nem 
akar. Ez az igazi stabili-
tás - hangoztatta Kriza 
Ákos, aki szerint a sta-
bilitás biztonságot te-
remtett.

2002 és 2010 között 
inkább köz- és létbi-

zonytalanságról lehetett be-
szélni Miskolc kapcsán, csupán 
2006-ban közel 13 ezer bűncse-
lekmény történt a városban. Ez 
10 évvel később közel harma-
dára, 5 ezer alá csökkent. 2010 
előtt gombamód szaporodtak 
a nyomornegyedek, amelyeket 
elleptek a bűnözők, az együtt-
élés normáit betartani képte-
len elemek, valamint a nyomor 
vámszedői: uzsorások és drog-
üzérek. Az Avason pedig megje-
lentek a „fészekrakók”.

– A balliberális városvezetés 
jóvoltából az avasiak és a Di-

ósgyőrben élők már 2010 előtt 
megtapasztalhatták, hogy mi az 
a betelepítés – mutatott rá a pol-
gármester, hozzátéve: a fideszes 
vezetés a közbiztonságot kiemel-
ten kezeli, nincs még egy vidé-
ki nagyváros, ami annyit költe-
ne rendészeti feladatokra, mint 
Miskolc.

Miskolc legyen az ország  
legbiztonságosabb városa!

Miskolcon 2016-ban önálló 
Rendészeti Bizottság alakult. A 
szervezet elnöke, Hubay György 
az évértékelőn a rendészeti terü-
let eredményeiről szá-
molt be. – Az a célunk 
Kriza Ákos polgármes-
terrel, hogy Miskolcot a 
legbiztonságosabb ma-
gyar várossá tegyük! – 
szögezte le.

Mint elmondta, a „fé-
szekrakó-ügyet” óriá-
si anyagi áldozattal és 
munkaerő-befektetéssel 
gyakorlatilag lezárták, 
173 lakáshoz kapcsoló-
dó követelést vásárol-
tak meg, 12 lakás pedig 
végrehajtói szakaszban 
van. A nyomortelepek felszámo-
lásával is jól haladtak, a program 
mellett 35 ezer miskolci állt ki az 
aláírásával. Az Álmos utcában 
például 38 lakást bontottak el, a 
Béke szállón 30-at, de bontottak 

a Bábonyibércen, a Szonditele-
pen, a Hidegsoron, és a számo-
zott utcákban. A Rendészeti Bi-
zottság elnöke bejelentette, hogy 
jövő héten újabb nyomortelepet 
bontanak el.

Hubay György arról is szólt, 
tavaly már több mint 1 milli-
árd forintot szánt a város arra, 
hogy garantálni tudják a mis-
kolciak biztonságát. Növelték a 
rendészek számát, a rendőrség-
gel vegyes járőrpárok rendsze-
rét dolgozták ki. Megkettőzték 
a közterületi jelenlétet, a kör-
zeti serif-rendszer bevezetése 

országosan is példaértékű kez-
deményezés lett. A hamarosan 
800 kamerával bővülő térfigye-
lő-rendszer ugyancsak nagyban 
hozzájárul majd, hogy Miskolc 
valóban a legbiztonságosabb 
magyar város legyen.

Országos átlagot meghaladó 
növekedés, beruházások

Ezt követően Kriza Ákos ar-
ról szólt, 2010 óta mindent meg-
tettek azért, hogy valamennyi 
miskolcinak javuljon az életszín-
vonala és mindenki léphessen 
egyet előre. Tavaly az országos 
átlagot meghaladó béremelést 
hajtottak végre a városi alkal-
mazottak körében, amelynek 
köszönhetően 6 ezer miskolci 
család létbiztonsága erősödött.

A városvezető méltatta a Sal-
kaházi-közösséget is, amely Ma-
gyarországon egyedülálló nyug-
díjas közösség, 35 ezer fővel. 
Emlékeztetett, 2014-től minden 
évben kifizették a 10 ezer forin-
tos hozzájárulásokat, a prog-

ramkínálatot pedig évről évre 
bővítik. A város teljes adóbevé-
tele évente mintegy 1 milliárd 
forinttal emelkedik, meghalad-
ja a 14,4 milliárd forintot. Az 
iparűzési adón keresztül csak a 
miskolci vállalkozások közel 10 
milliárddal járultak hozzá a vá-
ros költségvetéséhez. A kiszá-
míthatósághoz hozzá tartozik 
a városi szolgáltatások zavarta-
lan biztosítása is, 2010 óta több 
mint 1 milliárdot fordítottak az 
orvosi szolgáltatások fejleszté-
sére. Folytatódik a rendelők fel-
újítása, 2020-ig valamennyi ön-

kormányzati tulajdonú 
rendelő megújul. Tavaly 
kormányzati forrásból 1 
milliárdot fordíthatott a 
város utak felújítására.

Idén folytatódik a 
Diósgyőri vár rekonst-
rukciója, 30 kilométer-
nyi kerékpárút épül a 
városban, hamarosan 
elkezdődik a Miskolc-
tapolcai Strandfürdő 
bővítése, megújul a fő-
tér, a történelmi Avas, 
de Diósgyőrben és az 
avasi lakótelepen is több 

milliárdos fejlesztések valósul-
nak meg. A stadionon pedig már 
az utolsó simításokat végzik.

– Elmondhatjuk, hogy a mis-
kolci gazdaság 2017-ben kiemel-
kedően jó évet zárt, a növekedés 
elérte a 7 százalékot, ami a ma-
gyar GDP növekedésének nagy-
jából a kétszerese. Ez a növeke-
dési dinamika idén is megmarad 
előzetes számításaink szerint, 
köszönhetően annak is, hogy 3 
új cég települ le városunkban – 
mutatott rá Kriza Ákos, megem-
lítve a Ten Pao, a Spinto és a GS 
Yuasa vállalatokat, melyek mint-
egy 800 új munkahelyet hoznak 
létre. A beruházások összértéke 
megközelíti a 20 milliárd forin-
tot. A polgármester örömének 
adott hangot, hogy Miskolcon 
2017-ben demográfiai fordulat 
következett be: ez volt az első 
olyan év, amikor nem volt elván-
dorlási vesztesége a városnak. – 
Ez arra ösztönöz minket, hogy 
még vonzóbbá tegyük Miskol-
cot – hangoztatta Kriza Ákos.

STABILITÁS, BIZTONSÁG, KISZÁMÍTHATÓSÁG  
– ÉVET ÉRTÉKELT MISKOLC POLGÁRMESTERE



„Jelentős ipari, infrastrukturális és idegenforgalmi fejlesztések”
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Mint arról beszámoltunk, az 
elmúlt héten országos médi-
umok újságírói jártak Mis-
kolcon, akiknek bemutatták 
a város gazdasági eredmé-
nyeit, fejlődését. 

A különböző gazdasági, tu-
risztikai portáloktól érkezett 
szakírók előbb a városházán 
hallhattak tájékoztatót Kriza 
Ákos polgármestertől és Szé-
lyes Domokos vezérigazgató-
tól. A beszélgetésen elsősorban 
az eddig megvalósult beruhá-
zásokról és a jövőbeni tervek-
ről kérdezték a város polgár-

mesterét és a Miskolc Holding 
Zrt. gazdaságfejlesztési, ingat-
langazdálkodási, beruházási és 
műszaki vezérigazgatóját. Te-
rítékre került a Smart&Green 
City koncepció, a turisztikai fej-
lesztések köre, valamint a mun-
kaerőhelyzet és a járműipari 
beruházások is. A vendégek egy 
körúton személyesen is megy-
győződhettek arról, milyen 
gazdasági és turisztikai értékei 
vannak a borsodi megyeszék-
helynek. A látogatás kapcsán 
számos újságcikk született, 
alább a Privátbankár és a Port-
fólió írásaiból idézünk. 

Már nincs olyan jármű a 
miskolci közösségi közleke-
désben, amelyen ne lehetne 
ingyen használni az inter-
netet. A Skoda villamosok 
és CNG buszok mellett most 
már a régebbi autóbuszokon 
is van wifi. Miskolc közleke-
dési társasága teljes lefedett-
séget szeretett volna nyújta-
ni az utasoknak – ez hétfőn 
megvalósult.

A régi dízeles buszok ajtaján 
matrica hívja fel a figyelmet, 
hogy ezeken a járműveken is 
elérhető már a wifi-szolgálta-
tás. Ez pedig azt jelenti, hogy 
Miskolcon immár a városi 
közlekedés összes járművén 
ingyen lehet használni az in-
ternetet. 

– 2014-től az összes forga-
lomban lévő villamosunkon 
elérhető volt a free wifi. 2016-
ban álltak forgalomba az új 
CNG típusú autóbuszaink, 
amelyeken szintén igénybe ve-
hető volt a szolgáltatás. Hét-
főtől pedig a régi, dízeles bu-
szokon is rendelkezésre áll az 
ingyenes internet – nyilatkoz-

ta Juhász János, az MVK Zrt. 
üzemgazdálkodási és szolgál-
tatási igazgatója. – Az MVK 
több olyan alkalmazást is biz-
tosít az utasok számára, ame-
lyek kapcsolódnak az ingyen 
wifi szolgáltatáshoz. Ilyen pél-
dául az androidos applikáció, 
ami pontos képet ad arról, hol 
járnak éppen a buszok, s azt is 
megmutatja, mikor érkeznek 
be a megállókba – tette hozzá. 

Az utasok nagyon örülnek az 
újabb fejlesztésnek, különösen 
a fiatalok. Egyikük, Fridel Dá-
niel érdeklődésünkre elmond-
ta, korábban külön figyelte, 
hogy olyan buszra szálljon fel, 
amelyen van wifi-elérhetőség. 
– Rendszeresen használom a 
villamoson és a buszon is és 
tudjuk, hogy ma már nagyon 
sokan így vannak ezzel – nyi-
latkozta. 

MINDEN BUSZON VAN 
MÁR WIFI!

A miskolci Admatis Kft. az egyetlen kisvállalkozás Ke-
let-Európában, amelytől a NASA kísérleti eszközt vásárolt, 
így az USA kormányának katonai beszállítójává vált – szá-
molt be a portfolio.hu. 

Csupa olyan technológi-
át használunk a mindenna-
pok során, amelyre az űripar 
nélkül nem, vagy csak korlá-
tozottan volna lehetőségünk. 
Gondoljunk csak a szélessávú 
internetre, a tv-adásra, a GPS-
re, vagy a Google Maps-re. 
Bárczy Pál, a többek között űr-
technikával foglalkozó Adma-
tis Kft. ügyvezetője a gazdasá-
gi portálnak elmondta: fontos 
különbséget tenni űrkutatás 
és űripar között. Az utóbbi 
egy dinamikusan, évi 4 száza-
lékkal növekvő iparág, amely 
nemcsak viszi a pénzt, hanem 
bevételt is generál a piaci sze-
replőknek. „Ez egy 330 milli-
árdos üzlet, amiből mi a 16,6 
milliárdos műhold iparágban 
gyártunk alkatrészeket” – tet-
te hozzá az ügyvezető, a Mis-
kolci Egyetem anyagtudomá-
nyi professzora. 

A tavaly tavasszal fellőtt Sen-
tinel 2B-be – amely nagyon 

leegyszerűsítve egy hatalmas 
fényképezőgép – például 70 
eszközt gyártottak Miskolcon 
az Airbus megrendelésére, töb-
bek között három radiátort, tá-
volságtartó elemeket, ernyőt, 

fényrekeszt, kalibrálórészt is. 
Ezeknek a látszólag hagyomá-
nyos fémelemeknek az űrben 
lévő viszonyoknak is meg kell 
felelniük, még a csavaroknak 
is. „Fent ugye nincs levegő, 
ezért a vákuumban az atomok 
elkezdenek kiválni, s mivel 

nincs szél, így ott le-
begnének az objek-
tív előtt és ettől egyre 
homályosabb lenne 
a kép. Ezért a csavart 
vákuumba tettük és 
mínusz hetven fok-
tól plusz hetven fokig 
melegítettük, hűtöt-
tük, úgynevezett ter-
mikus ciklikus vizs-

gálattal teszteltük. Ezeket a 
teszteket beküldtük a megren-
delőnek” – mondta el Bárczy 
Pál.

Az Európai Unió a föld-
megfigyelési feladatokat célzó 
Copernicus program végre-
hajtásával az Európai Űrügy-

nökséget (ESA) bízta meg. A 
programban négy Sentinel 
2-es műholdat állítanak pá-
lyára, amelyek többek között 
környezetvédelmi elemzések-
hez készítenek felvételeket a 
Föld felszínéről. A műholdcsa-
lád első példánya már 2015 óta 
működik, a másodikat tavaly 
lőtték fel, a harmadik és negye-
dik építése folyamatban van. 
A másfél tonnás egységek ösz-
szeállítása legalább 5 évig tart, 
amiben közvetve – az Adma-
tishoz hasonlóan – több száz 
cég vesz részt. 

A NASA és az Airbus is Miskolcról rendel 
űralkatrészeket

Jelentős ipari, infrastrukturá-
lis és idegenforgalmi fejleszté-
sek voltak az utóbbi években 
a borsodi megyeszékhelyen. 
Ezzel párhuzamosan 7 szá-
zalékkal csökkent a munka-
nélküliség, újabb vállalatok 
települtek a városba, sorra 
épülnek az új lakások – írja a 
Privátbankár.hu.  

A portál cikke szerint 2010 
körül 12 százalék felett volt a 
munkanélküliség Miskolcon, 
ez mára 5 százalékra csökkent. 
Mostanra alig találni közmun-
kában foglalkoztatottakat, a 
többség már a „szabad piacon” 
helyezkedik el, a városban beru-
házó cégeknél dolgoznak.

De mégis hogyan stabilizá-
lódott a város gazdasága? 8 év-
vel ezelőtt 3,5 milliárddal töb-
bet költött a város, mint lehetett 
volna. Két lehetőségünk volt 
– mondta el Kriza Ákos polgár-
mester. Az egyik út az lehetett 

volna, hogy megvonják a for-
rásokat a kultúrától, sporttól és 
az egyéb városi fejlesztésektől, 
és így hozzák egyensúlyba a vá-
ros gazdálkodását. Másik útként 
viszont megpróbálják megtalál-
ni azokat a megoldásokat, ame-
lyek a gazdaságot fejlesztik. Nem 
nehéz kitalálni, a második meg-
oldás bizonyult hasznosnak, 
amelynek köszönhetően 6 mil-
liárd forintról 9 milliárd forintra 
nőtt az iparűzési adóbevétel, né-
hány év alatt. 

A legnagyobb munkáltatónak 
számító Bosch a városban az el-

múlt években jelentősen fejlesz-
tett. A japán autóipari beszállí-
tó, a Takata 2014-ben telepedett 
meg Miskolcon, mára mintegy 
1700 embert foglalkoztat. Nem-
régiben három további vállalat 
(az elektronikai berendezése-
ket és alkatrészeket gyártó kínai 
Ten Pao cégcsoport, az autóipa-
ri szerszámgyártással foglalko-
zó Spinto Hungária Kft. és az 
akkumulátorokat gyártó japán 
GS Yuasa) települt a városba. A 
Green City program első lépése-
ként lecserélték a városban futó 
dízel autóbuszokat, helyükre 70 

gázüzemű buszt vásároltak. Bio-
gáz és biomassza üzeme van a 
városnak, geotermiával fűtik a 
település felét. Tíz-tizenöt év-
vel ezelőtt szinte nagyítóval 
kellett keresni a jó éttermeket, 
azóta sorra nyíltak a különféle 
gasztronómiai műhelyek (csak 
néhány: az Avalon Park Étte-
rem, a Dűlő Étterem, a Végál-
lomás Bisztró, a Drót Bisztró 
vagy a Desszertem). A felújí-
tott Diósgyőri vár látogatóinak 
száma megháromszorozódott, 
évente 140 ezren látogatják. 
Miskolctapolcán megépítették 
a strandfürdő első ütemét, a 
kormány előtt van a második 
ütem terve. Folytatják a belvá-
ros rehabilitációját is. Ugyan-
csak turistavonzó lehetősége 
lehet a városnak az Avas domb 
oldalában található több száz 
borospince.

A GAZDASÁG FEJLESZTÉSÉT HELYEZTÉK ELŐTÉRBE



Stabilitás a fejlesztésekben, kiszámítható források mentén 
fejlődik tovább a város és erősödik a lét- és közbiztonság - 
így értékelték Miskolc gazdasági helyzetét fideszes politiku-
sok a városi közgyűlés márciusi, rendes ülésén. 

A borsodi megyeszékhely 
idei költségvetésének elfoga-
dása mellett tárgyaltak még a 
városatyák mások mellett in-
gatlanértékesítésről, vis maior 
támogatással kapcsolatos dön-
tés meghozataláról, kitüntető 
címek és díjak odaítéléséről, 
szavazatszámláló bizottságok 
tagjainak és póttagjainak meg-
választásáról.

Napirend előtt
Kriza Ákos polgármesteri ex-

pozéjában kifejtette, amikor 
2010-ben elkezdték a mun-
kát, átvették a város vezeté-
sét, készítettek egy mérleget, 
megnézték a város gazdasági 
helyzetét. – Nem nagyon volt 
mire támaszkodni; a város ak-
kor több mint 3,5 milliárddal 
költött többet, mint ameny-
nyi bevétele volt. Ha akkor a 
kormány nem dob mentőö-
vet Miskolcnak, nem vállal-
ja át a 35 millárdos felhalmo-
zott adósságot, a város már rég 
csődbe ment volna - mutatott 
rá a városvezető.

Hozzátette, a kormány se-
gítette a városvezetést, de ők 
maguk is rengeteget dolgoztak 
azon, hogy kihúzzák a várost a 
bajból. Stabilizálódott a város 
gazdasága; a kiszámítható gaz-
daságpolitika, az ipari parkok 
kialakítása. A gazdasági intéz-
kedések olyan eredményesek 
voltak, hogy két év romeltaka-
rítás után, 2012-ben elkezdett 
a város gazdasága fejlődni, fo-
lyamatosan nőnek az iparűzé-
si adóbevételek. Most, nyolc 
év megfeszített munka után 
elmondhatjuk, hogy Miskolc 
egy stabilan fejlődő, gazdasá-
gilag erősödő vidéki nagyvá-
ros, ahol nemcsak kopogtat-
nak, hanem le is telepednek a 
befektetők. Az iparűzési adó-
bevétel, csaknem kétszerese a 
2010-esnek. Az idegenforgal-
mi adóbevételek is megduplá-
zódtak az elmúlt években. És 
ezek a bevételek csak nőni fog-
nak, hiszen három nemzetkö-
zi konszern települt Miskolc-
ra csak az elmúlt hónapokban, 
nyolcszáz munkahelyet te-
remtve ezzel. Az országos 
GDP tavaly 4 százalék fölött 
növekedett, Miskolcé 7 száza-
lék fölött van. Hétezer-ötszá-
zan dolgoznak csak autóipari 
cégeknél Miskolcon, a mun-
kanélküliség 5 százalék alatt 
van a régi 12 helyett – sorolta a 
számokat Kriza Ákos. – Újabb 
befektetők keresik a várost, ez 
pedig az egész régió gazdasá-
gi stabilitását meghatározza. – 
A napokban nyolc gazdasági 
szakújságíróval beszélgettünk, 
volt köztük kormánypárti, el-
lenzéki és függetlennek mon-
dott szakember is. Meg lehet 

nézni a szaklapokat, hogy mi-
ket írtak Miskolcról: egy erős 
gazdasággal rendelkező város 
jellemzését adták. A hazai és 
külföldi gazdasági szereplők 
ezeket olvasva megtudhatják, 
hogy a régióban egy nagyvá-
ros van, amit érdemes keres-
ni, és az Miskolc – összegzett a 
polgármester.

Költségvetés
Az ülés legfontosabb napi-

rendi pontja az önkormányzat 
idei költségvetésének elfoga-
dása volt. Mint az előterjesz-
tésekből kiderül, hogy az idei 
évi költségvetés egyensúly-
ban van Miskolcon, a mintegy 
39,7 milliárd forintos tervezett 

bevétel mellett ugyanekkora 
mértékű költségekkel számol-
nak előzetesen. Jelentős ösz-
szegű tartalékot – mintegy 
300 millió forintot – is képzett 
a város az előre nem látható 
feladatok elvégzésére. Az idei 
költségvetés elkészítésekor 
meghatározó jelentősége volt 
az önkormányzat ipar űzési 
adóbevételeinek. Ezen adó-
nemnél az elmúlt években ko-
moly, pozitív irányú változá-
sok következtek be Miskolcon: 
2010 óta folyamatosan, 2014-
től pedig jelentős mértékben 
növekedett a befolyt adó ösz-
szege. A város a növekvő ipa-
rűzési adóbevételek miatt, már 
korábban is kevesebb központi 
támogatásban részesült, tavaly 
aztán fordulóponthoz érkez-
tünk. Miskolc önkormányzat 
ilyen jogcímen már nem ré-
szesült támogatásban, hanem 
a szolidaritás elvének érvénye-
sítésével befizetővé vált a köz-
ponti költségvetésbe. Idén már 
a korábbi 5 helyett 24 millió 
forinttal finanszírozza közve-
tett módon az elmaradottabb 
gazdasági erővel rendelkező 
településeket.

Idén is az a város költség-
vetési filozófiája, hogy el-
sősorban saját forrásaiból, 
többletbevételeiből biztosít-
ja a fejlesztésekhez szükséges 
önerőt. A források várhatóan 
nemcsak a város működési ki-
adásaira, az intézményháló-
zat zavartalan működtetésére, 
egyes gazdasági társaságok 

működési támogatására biz-
tosítanak fedezetet, hanem a 
különböző uniós és hazai tá-
mogatásokkal finanszírozott 
fejlesztések önerejét is finan-
szírozzák, ezen túlmenően 
pedig az önkormányzati saját 
erőből lévő fejlesztések meg-
valósítását is biztosítják.

Tízmilliárdok fejlesztésekre
Miskolc számára mintegy 

35 milliárd forintos forrás áll 
rendelkezésére a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program keretein belül, ebből 
jut többek között utak és ke-
rékpárutak fejlesztésére, csa-
padékvíz-elvezetésre, számos 
óvoda, önkormányzati épület 
energetikai fejlesztésére, de je-
lentős beruházások várhatóak 
a diósgyőri városközpontban, 
a belvárosban és a történel-
mi Avason, valamint Miskolc-
tapolcán. Hamarosan orvo-
si rendelők is megújulnak. A 
Modern Városok Programban 
tovább fejlesztik a Miskolcta-
polcai Strandfürdőt, új, mint-
egy egyezer hektáros ipari par-
kot alakítanak ki, folytatódik a 
Diósgyőri vár rekonstrukciója 
és kiépül egy intelligens térfi-
gyelőkamera-rendszer is.

A költségvetés fősoraiból 
megtudhatjuk, hogy városüze-
meltetési, -működési felada-
tokra összességében több mint 
5,2 milliárd forint felhasználá-
sa tervezett – ez közel fél mil-
liárd forinttal haladja meg az 
előző évi előirányzatot. Ez azt 
jelenti, hogy több jut a Város-
gazdának és az MVK-nak is. 
Folytatódik továbbá a Salkahá-
zi Sára Program, és a kulturá-
lis, közművelődési, művésze-
ti feladatokra, illetve sporttal 
kapcsolatos feladatokra, ren-
dezvényekre, támogatásokra 
az előző évhez viszonyítva ma-
gasabb összegek állnak rendel-

kezésre, hasonló feladattarta-
lommal. 

Idén komoly források jutnak 
a költségvetésben a közbizton-
sággal összefüggő feladatokra. 
Folytatódik a közterület-fel-
ügyelőkből és rendőrökből 
álló párosok járőrözése, a Mis-
kolci Önkormányzati Rendé-
szet költségvetési kiadásaira 
pedig továbbra is jelentős ösz-
szeg áll rendelkezésre. A 2018-
as költségvetés összességében 
közel 39,8 milliárd forint for-
ráslehetőséggel számol, ebből 
a működési bevételek összege 
33,7 milliárd, a felhalmozási 
bevételek nagyságrendje 4,1 
milliárd, míg a finanszírozási 
bevételek összege csaknem 2 
milliárd forint.

A kiadások tervezett 
előirányzata a bevételekkel 
egyezően 39,8 milliárd forint, 
ebből a működési kiadásokra 
32,2 milliárd jut.

Stabilitás a fejlesztésekben, 
kiszámíthatóság a minden-
napokban

Soós Attila, a Fidesz frakció-
vezetője a napirend vitájában 
elmondta, 2011-ben válság-
menedzselést kellett folytatni, 
azóta azonban messzire kerül-
tünk attól: ma stabilitás van a 
fejlesztésekben, kiszámítható-
ság a mindennapokban, biz-
tonság a családok életében. - 
Amit annak idején ígértünk, 
2010-ben és 2014-ben, azok a 
feladatok folyamatosan való-
sulnak meg, és egyre újabb fej-
lesztések jönnek. Folytatódik a 
vár továbbépítése, újabb forrá-
sok vannak a nyomortelepek 
végleges megszüntetésére, szó 

van a Kemény Dénes Uszoda 
és a Selyemrét bővítéséről, a 
vízilabda további támogatásá-
ról, továbbá arról, hogy végre 
révbe érhet a Leánykollégium 
esete. De szól arról is a költ-
ségvetés, hogy művészeti is-
kolát alakítanak ki a belváros-
ban. Az adóbevételek jelentős 
emelkedése miatt nem csekély 
mértékben növelik a működé-
si kiadásokat is. További pén-
zeket kap a Miskolci Szimfo-
nikus Zenekar, a színház és a 
turisztika. Több tízmillióval nő 
a szünidei étkeztetés kasszája. 
Olyan sportágak is erősödhet-
nek, mint például a vívás.

– Látható, hogy milyen ér-
ték fejlődik és teremtődik Mis-
kolcon, annak köszönhetően, 
hogy él a bizalom a város iránt 
– hangoztatta Soós Attila.

Hubay György (Fidesz-KD-
NP) képviselő felhívta a figyel-
met, érdemes visszagondolni, 
honnan indultunk, hol tar-
tunk most és hová kell meg-
érkeznünk” – Tegnap minisz-
terelnök úrral beszéltünk a 
fejlesztésekről, emlékezett rá, 
hogy 35 milliárdos adósság át-
vállalásával segített a kormány 
annak idején. Egy olyan ter-
het vett le ezzel a vállunkról, 
amit még talán ma is cipel-
nénk. A mostani városvezetés 
nem a forrásokat vonta meg 
a kultúrától, a közbiztonság-
tól, a sporttól, nem így akar-
ta egyensúlyba hozni a város 
gazdálkodását, inkább a bevé-
teleket stabilizálta. A gazdaság 
növekedésének üteme jócskán 
meghaladja az országos átla-
got. A bevételek összege 6,2 
milliárddal magasabb, mint a 

korábbi években – mondta el 
a politikus. Hubay György a 
Salkaházi Programról is szólt. 
Elmondta, természetesen a 
megszokott tízezer forintos 
juttatásara, illetve a nyugdí-
jasoknak szóló programok 
folytatására is jut a költségve-
tésből. Ugyancsak biztosítva 
lesznek a közbiztonsági prog-
ram anyagi és személyi feltéte-
lei, ebben új szakasz a kamera-
rendszer bővítése. Arendészet 
kiadásaira továbbra is jelentős 
összeg áll rendelkezésre.

Molnár Péter, a KDNP frak-
cióvezetője arról szólt, hogy a 
költségvetés látkép a városról, 
s azt is megmutatja, mi a prio-
ritás. Emlékeztetett rá, hogy ő 
már 2010 előtt is testületi tag 
volt. – A kormányváltás előtti 
időkben minden évben hitel-
felvételről kellett döntenünk, 
volt, hogy működési hitelt is 
fel kellett venni és minden 
évben emelkedtek a közüze-
mi díjak. 2010-től pár évig a 
romokat kellett takarítani, de 
addig nyújtózkodott a város, 
amíg a takarója ért. Így tudtuk 
stabilizálni a gazdaságot. Ma 
egyensúlyi költségvetése van 
a városnak, beruházások erő-
sítik Miskolcot. Közintézmé-
nyek újulnak meg, bölcsődék, 
óvodák, lassan minden orvo-
si rendelő. A Vörösmarty vá-
rosrészben gyakorlatilag min-
den ilyen intézmény megújult. 
Egyértelműen a beruházások 
költségvetése az idei. Tény, 
hogy az adóbevételek nőnek, 
ez megkérdőjelezhetetlenül 
azt mutatja, hogy a város jó 
gazdasági pályán áll – összeg-
zett a képviselő.
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Miskolcra látogatott csütör-
tökön Orbán Viktor, Ma-
gyarország miniszterelnöke. 
Látogatása során találkozott 
Kriza Ákos polgármesterrel, 
a Fidesz-KDNP helyi képvi-
selőjelöltjeivel, majd exklu-
zív interjút adott a Miskolc 
Televíziónak.

2016-ban, szinte majdnem 
napra pontosan ekkor járt 
itt utoljára. Milyen helyszí-
nekre sikerült eljutnia, mos-
tani látogatása alkalmával?

– Jöhetnék gyakrabban is, 
Miskolc Magyarország egyik 
meghatározó városa. Kété-
vente illik eljutni önökhöz. 
Annak is van előnye, ha csak 
kétévente jön az ember, és 
nem gyakrabban, mert akkor 
jobban látja a távlatot, a vál-
tozásokat, ami ebben az eset-
ben komoly fejlődést jelent. 
Először a városházán beszél-
tem Kriza Ákos polgármester 
úrral és a két képviselő jelöl-
tünkkel, Csöbör Katalinnal, 
illetve Hubay Györggyel, utá-
na pedig elmentem a Rendé-
szeti Központba. Én még ah-
hoz a nemzedékhez tartozom, 
amelyik úgy emlékszik Mis-
kolcra, hogy sokat küzd a köz-
biztonság és a bűnözés prob-
lémájával. Az a véleményem, 
hogy a helyzet mára nagy-
ban megváltozott! Az, hogy 
ma már azt mondhatják ma-
gukról, hogy Miskolc Európa 
egyik legbiztonságosabb váro-
sa – és ezt nyugodtan mond-
hatják – nagy fejlődést mutat.

Utána kimentem a stadion-
hoz. Részben, mert két évvel 
ezelőtt jártam már ott, rész-
ben, mert szívügyem, s nagy 
tisztelője vagyok a városuk 
futballcsapatának is. Meg-
néztem, hogy áll az építke-
zés, találkoztam ott néhány 
szurkolóval, tervezővel, mun-
kásokkal. Nagy élmény volt 
megmondom őszintén. A vá-
rosnak ez a beruházás nem 
csak egy sportlétesítményt 
jelent, hanem egy egész vá-
ros-rehabilitációs programot. 
Egy egész környéket, város-
részt tesz majd rendbe. Szerin-
tem ez a stadion olyan, mint a 
város: lendületes, erős, férfias 
– egy acélváros sportlétesít-
ménye. 

– Miskolc is részese a Mo-
dern Városok Program-
nak, a vidéki Magyarország 
egyik legnagyobb fejlesztési 
programjának.

– Átfutottuk a polgármes-
terrel, végignéztük tételről 
tételre. A legnagyobb öröm 
számomra az, hogy úgy em-
lékszem, hogy valamikor 
2010 környékén 12 százalé-
kos, vagy talán még afölötti 
munkanélküliség volt Mis-
kolcon, amely most 5 száza-
lék alá esett. Tehát azt látom, 
hogy a városvezetésnek, és a 
képviselőinknek köszönhe-
tően itt komoly fejlesztések, 
beruházások történtek. Csak 
a legutóbbi három nagy be-

ruházás több száz munkahe-
lyet eredményezett. Azt lehet 
mondani, hogy Miskolc egy 
modern iparváros lett. Nem 
rozsdaövezet, nem egy volt 
szocialista iparváros, hanem 
egy modern város, amit én 
becsületbeli ügynek is tar-
tok. Nem azokban a városok-
ban kell nagy sikereket elérni, 
ahol egyébként a hagyomá-
nyok is erre predesztinálnak, 
hanem ott, ahol nagyon mély-
re estek vissza a rendszervál-
tás után. Kicsúszott a lábuk 
alól a talaj és nagy erőfeszítés 
kell ahhoz, hogy újra megfele-
lő színvonalra tudjuk juttatni 
az életet. Ez itt sikerült! Nyu-

gat-európai mércével mérve 
is azt mondom, Miskolc egy 
olyan város lett, amely szép 
jövő előtt áll. Én még az Edda 
együttesen nőttem fel, tehát 
nyugodtan mondhatom, hogy 
Pataki Attila lassan megír-
hatja a visszatérek Miskolcra 
című slágerét.

– Tegnap hangzott el a Pol-
gármester Úr évértékelőjé-
ben, hogy 27 év után tavaly 
először nem volt elvándor-
lási vesztesége Miskolcnak, 
és amit ön is mondott: ma 
már van elegendő munkale-
hetőség.

– Ebből pedig az követ-
kezik, hogy a figyelmünket 
most egyre inkább az életmi-
nőség javítás felé tudjuk for-
dítani. A közlekedés például 
egy fontos életminőség-elem, 
faktor egy városban. Régóta 
húzódik, és a következő négy 
év nagyberuházása szerintem 
az Y híd megépítése lesz, hogy 
a vasút által kettévágott vá-
rost össze tudjuk kötni. Erre a 
pénz megvan, korábban dön-
töttünk már erről a polgár-
mesterrel, szerintem konkrét 
kijelölő döntés is lesz majd va-
lamikor márciusban, a soron 
következő kormányülésen. 
Ez egy 10 milliárd forint fö-
lötti beruházás, tehát komoly 
tétel. Látom, hogy haladnak a 
turisztikai fejlesztések: a Di-
ósgyőri vár már most is jól 
néz ki, de a második üteme 
egészen káprázatos lesz. Lá-
tom a strandfürdő fejleszté-
si programot is, amelynek az 
első üteme megvolt, a máso-
dik ütemének pedig valahol a 
derekán vagyunk. A kevésbé 
látványos részén már túlju-
tottunk, megvannak a terve-
zések, most már csak a mun-
kálatokat kell megkezdeni és 

aztán befejezni. Úgy érzem, 
hogy a város most már az élet-
minőség felé tudja fordítani a 
figyelmét, hiszen az alapok – 
elsősorban a munkahelyek és 
a közbiztonság – megvannak.

– Említette a fejlesztéseket, 
viszont ne kerüljük meg, 
hogy ebben vannak uni-
ós források is. Brüsszelben 
egyre erősebbek azok a han-
gok, hogy ezt a kvótákhoz 
kellene kötni.

– Mindig meglepődöm 
azon, hogy amikor az ország 
végre fölegyenesedhetne, van 
teljesítmény, amire büszkék 
lehetünk, akkor egyesek azt 
mondják, hogy ez nem is ne-

künk, a saját teljesítményünk-
nek köszönhető, hanem pél-
dául az uniós forrásoknak. 
Ugyan már! Az uniós forrá-
sok egy évben 4, azaz négy 
milliárd eurót jelentenek. Ma-
gyarország teljes gazdasági 
teljesítménye egy évben több 
mint 110 milliárd euró. Az 
uniós források nem lényegte-
lenek, de az ország teljesítmé-
nyéhez képest máshol helyez-
kednek el. Az unióból jövő 
forrásokat nyilván beiktattuk 
a költségvetésbe és ami pénz 
így fölszabadult, azt másra 
tudtuk költeni. De azt mon-
dani, hogy az uniós források 
nélkül nem fejlődne ugyani-
lyen dinamikusan az ország, 
egy félreértés. Tehát mond-
juk ki: Magyarország a ma-
gyar emberek munkájának 
köszönheti a sikereit. Annak, 
hogy korábban Magyarorszá-
gon hárommillió-hatszázezer 
ember dolgozott, most pedig 
már négymillió-négyszázezer 
dolgozik. Annak, hogy koráb-
ban egymillió-nyolcszázezer 
ember fizetett adót, most pe-
dig négymillió-négyszázezer 
fizet. Azért a sikerért, fejlődé-
sér, ami Magyarországon lát-
ható, a magyar emberek meg-
dolgoztak. Ne engedjük, hogy 
bárkik is arról győzködjenek 

bennünket, hogy a siker nem 
is nekünk magyaroknak, ha-
nem valaki másnak, Brüsszel-
nek, vagy Európai Uniós pén-
zeknek köszönhető. 

Az pedig, hogy esetleg a 
kvóták elfogadásához akarják 
kötni a támogatást – hát majd 
meglátjuk. Először is ennek 
nincs jogszabályi alapja, má-
sodsorban mi is ott leszünk, 
az Európai Unió hét évre szó-
ló költségvetését egyhangú-
lag kell elfogadniuk a tagál-
lamoknak. Következésképpen 
akaratunk ellenére itt költ-
ségvetés nem születhet. Min-
denkit megnyugtatok, állni 
fogjuk a sarat Brüsszelben, a 
magyar érdekekért.

– Ahhoz viszont, hogy önök 
Brüsszelben küzdeni tud-
janak, április 8-án nyerni 
kell.

– Fontos pillanat előtt áll 
Magyarország. Ha megnéz-
zük az Európában megtar-
tott legutóbbi néhány válasz-
tást: Németország, Ausztria, 
Csehország – s most a hét-
végén Olaszország – minden 
választás egyetlen kérdésről 
szól: a migránsokról, illetve a 
bevándorlásról. Tehát a par-
lamenti választások az Euró-
pai Unió országaiban arról 
szólnak, bevándorló országgá 
alakulnak-e, ki tudják-e vinni 
a már bejött migránsokat az 
ország területéről, vagy nem? 

Meg tudják-e akadályozni, 
hogy újak érkezzenek, vagy 
nem? Minden ekörül forog, s 
ez így van Magyarországon is. 
Azt tapasztalom és ezt is tar-
tom helyesnek, hogy a legfon-
tosabb kérdésről beszéljünk, 
gondolkodjunk a legtöbbet – 
ez pedig most a migráció kér-
dése. 

Magyarország előtt két út 
áll, ezek közül lehet válasz-
tani: vagy nemzeti kormánya 
lesz, és akkor nem leszünk 
bevándorló ország, vagy So-
ros György emberei alakí-
tanak kormányt és akkor 
Magyarország bevándorló 
országgá válik. Nem akarok 
erről hosszan beszélni, mert 
szerintem Miskolcon erre 
nincs szükség. Itt az emberek 
tudják mi az a bevándorlás, 
volt, hogy tömegesen vándo-

roltak be ide a városon kívül-
ről. Látták mi lett belőle, ezt 
a miskolci emberek pontosan 
megtapasztalták. Pedig azok 
az emberek, akik akkor ide 
bejöttek, Magyarország te-
rületéről jöttek be Miskolc-
ra. Most képzeljék el, amikor 
az országhatáron kívülről ér-
keznek, kultúrájukban, szo-
kásaikban, életfelfogásukban 
tőlünk teljesen különböző 
emberek. A miskolciaknak 
érdemes tudniuk, hogy a 
migránsok mindig a nagy-
városokba mennek, a gettók 
is ott alakulnak ki, a no go 
zónák is ott jönnek létre. A 
párhuzamos társadalmak, az 
együttélés minden nehézsége, 
a közbiztonság romlása ott 
jelenik meg. Magyarorszá-
gon két város veszélyeztetett 
igazából, hogy ha olyan kor-
mány alakul, ami migránsba-
rát lesz és beengedi a beván-
dorlókat: ezek Budapest és 
Miskolc. A miskolciak helyé-
ben elsősorban erre a témára 
összpontosítanék.

– Sokan lehet, hogy meg-
ijedtek Hódmezővásárhely 
kapcsán.

– Nézze, ettől nem megijed-
ni kell. Azt gondolom, az élet-
ben történnek olyan dolgok, 
amelyeket az ember nem sze-
retne látni. Például veszít egy 
választáson, egy önkormány-
zati választáson, de attól nem 
megijedni kell, hanem meg 
kell érteni, hogy mit jelent. Ez 
egy riasztócsengő, az én fel-
fogásom szerint. Tartottunk 
egy önkormányzati kampányt 
Hódmezővásárhelyen, szerin-
tem jó jelöltünk volt, férfia-
san küzdöttünk és becsüle-
tesen harcoltunk. Tehát mi a 
munkánkat elvégeztük. Azt 
javasoltuk, a vásárhelyiek-
nek, hogy az alpolgármestert 
válasszák meg. Ők másképp 
döntöttek, ezt tudomásul kell 
vennünk, a győztesnek gra-
tulálni illik, ezt meg is tettük. 
Egyébként pedig együtt kell 
működnünk a jövő érdekében, 
mert nekünk minden magyar 
ember számít és fontos. 

Úgyhogy mi együtt aka-
runk működni a jövőben is 
Hódmezővásárhely polgárai-
val, beleértbe a polgármestert 
is. Politikailag pedig azt kell 
megértenünk, hogy paktu-
mokat kötnek a háttérben, és 
ez folytatódni fog. Azzal szá-
molok, hogy mindenhol az a 
helyzet lesz, mint ami Hód-
mezővásárhelyen kialakult. A 
végén megtalálják azt az egy 
embert, aki az ellenzék részé-
ről majd elindul a választá-
sokon, és akivel már megkö-
tötték a paktumot arra nézve, 
hogy a Soros-tervnek megfele-
lően, megszavazza a Brüsszel 
által kért törvényjavaslatokat, 
módosításokat. Ha kell alkot-
mányt, ha kell, jogszabályokat 
módosítanak, és be fogják en-
gedni ide a migránsokat, Ma-
gyarországot bevándorló or-
szággá fogják tenni. Szerintem 
azok az emberek, akik erre 
hajlandóak, már jelöltették 
magukat. Ezek körül a szemé-
lyek körül előbb vagy utóbb az 
ellenzék megállapodásokat fog 
létrehozni és a végén két lehe-
tőségünk marad: bevándorló 
ellenes, vagy bevándorlópár-
ti jelöltből választhatunk. Ezt 
a döntést kell meghozniuk az 
embereknek. Bölcsességet kí-
vánok Magyarország minden 
polgárának – ideértve Miskolc 
város lakóit is – hogy jó dön-
tést hozzunk.
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Kedden tartották a Magyar Nemzeti Múzeum Seuso-kincs 
vándorkiállításának megnyitóját Miskolcon, a Herman Ottó 
Múzeum képtárában. 

Rétvári Bence, az Emberi Erő-
források Minisztériumának 
parlamenti államtitkára az ün-
nepségen úgy fogalmazott: bár 
hazánk összes kincsének felku-
tatásához, megtekintéséhez egy 
emberélet is kevés lenne, van-
nak olyan egyedi, és valóban vi-
lágszínvonalú kincseink, ame-
lyeket látni kell az életben. S a 
Seuso-kincsek ilyenek. 

Rétvári Bence elmondta, a ta-
valy októberben indult ország-
járás keretében, eddig mint-
egy 93 ezren látták a páratlan, 
római kori ezüstleletet.  – Ez a 
kiállítás a világ bármely váro-
sának bármely múzeumában 
nagy siker lenne, hiszen olyan 
értéket és egyediséget képvisel, 
amely párját ritkítja – hangoz-
tatta. Éppen ezért volt fontos a 
kormány számára, hogy visz-
szaszerezze és kiállítsa a Seu-
so-kincseket.

Egy nemzeti kormány szá-
mára ugyanis mindig fontos, 
hogy a nemzet, a Kárpát-me-
dence nagy teljesítményeit mi-

nél többen megcsodálhassák 
– ez is része a nemzeti büszke-
ségnek, az identitástudatnak. 
– Fontos, hogy megbecsüljük, 
ami a miénk, hogy lássuk az ér-
tékeinket – fogalmazott az ál-
lamtitkár.

Rétvári Bence elmondta, or-
szágosan is egyre többen kere-
sik fel a különböző kiállításo-
kat, tárlatokat: tavaly már a 10 
milliót is meghaladta az éves 
látogatói szám a hazai múzeu-
mokban. – Bízunk abban, hogy 
a nemzeti kultúra erősödésével 
még tovább nő a múzeumláto-
gatók száma - zárta köszöntőjét 
az államtitkár

Kriza Ákos polgármester be-
szédében úgy fogalmazott: 
Miskolc értékteremtő és befo-
gadó szerepét jelzi, hogy helyt 
adhat a tárlatnak, a Seuso-kin-
csek bemutatásának. Nem vé-
letlenül választották ki az egyik 
helyszínnek Miskolcot, hiszen 
nem egyszer bizonyítottuk már, 
mennyire komoly városformáló 
erő Miskolcon a kulturális élet. 

– Ez a kiállítás is bizonyít-
ja, hogy Miskolc egy kulturális 
élettel teli város, része az ország-
imázsnak. Olyan programokat 
kínál, mint például a CineFest 
és az Operafesztivál és olyan 
kiállításoknak adott már ott-
hont, mint a Kövesi-gyűjtemény 
– hangoztatta Kriza Ákos. – A 
kultúra akkor él, ha gondot for-
dítunk továbbéltetésére. Ezt tet-

tük, amikor támogattuk ennek a 
kiállításnak a megrendezését és 
ezt tesszük, amikor támogatjuk 
fesztiváljaink, színházunk, kul-
turális intézményeink fejlődését 
– emelte ki. – A Seuso-kincs is 

igazolása annak, hogy Miskolc 
kiérdemelte a világ figyelmét, 
felkészült arra, hogy a jövőben 
további kulturális kuriózumok 
érkezzenek a városunkba – zárta 
szavait a polgármester. 

A kiállítást Varga Benedek, 
a Magyar Nemzeti Múzeum 
főigazgatója nyitotta meg. Ki-
emelte, ez a tárlat Párizsban, 
New Yorkban vagy Londonban 
is szenzációt keltene. Régészeti-
leg, muzeológiailag egyaránt a 
világ élvonalába tartozik. 

A minden előzetes várako-
zást felülmúló érdeklődés miatt, 
a Herman Ottó Múzeum újabb 
regisztrációs helyekkel növel-
te a félóránként induló turnu-
sok látogatószámát, hogy mi-
nél többen megtekinthessék a 

páratlan római kori műtárgy-
együttest. Akik szeretnék meg-
tervezni látogatásuk idejét, ke-
ressék fel a www.seusomiskolc.
hu honlapot, ahol korlátozott 
számban foglalhatók újabb idő-
pontok. Akik nem tudnak idő-
pontot foglalni, naponta 9 és 21 
óra között bármikor felkeres-
hetik a múzeumot, rövid vára-
kozás után biztosan meg tudják 
nézni a műkincseket. Bővebb 
felvilágosítás a 46/560-178-as te-
lefonszámon, vagy a seusomis-
kolc@gmail.com e-mail címen.

„A Miskolci Geotermia 
Zrt. (3530 Miskolc, 33831/58 
hrsz.) és a Kuala Ingatlan-
hasznosító Kft. (1117 Bu-
dapest, Budafoki u. 56. sz.) 
közös kérelme alapján a 
miskolci geotermikus fűtő-
rendszer (felszín alatti vizek 
igénybevétele, vízbesajtolás 
felszín alatti vízbe, geoter-
mikus energiát hasznosító 
létesítmény) emelt kapaci-
tású üzemeltetése kapcsán 
a területi környezetvédel-
mi hatóság (B-A-Z. Megyei 
Kormányhivatal Miskolci 
Járási Hivatal Környezetvé-
delmi és Természetvédelmi 
Főosztály- 3530 Miskolc, 
Mindszent tér 4.) a nála fo-

lyamatban volt környezeti 
hatásvizsgálati eljárást le-
zárta és a környezetvédelmi 
engedélyt megadta.

A határozat teljes szö-
vege – előzetes egyeztetést 
követően – 2018. márci-
us 19-ig megtekinthető a  
B.-A.-Z. Megyei Kormány-
hivatal Miskolc Járási Hi-
vatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztá-
lyán (Miskolc, Mindszent 
tér 4. sz.), valamint Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának Építési 
és Környezetvédelmi Osz-
tályán (Miskolc, Városház 
tér 8. sz.) ügyfélfogadási 
időben.

Március 4-én, 16.30 órai 
kezdettel, a Miskolc Televí-
zió HívőSzó című műsorá-
ban a Deszkatemplomból 
közvetítenek Istentiszteletet. 
Igét hirdet: Almási Ferenc 
református lelkész.

Március 5-én, hétfőn 18.30 
órától „Szabadíts meg a go-
nosztól (A gonosz lélek mű-
ködése)” címmel tart előa-
dást Szabó József atya, az Egri 
Szeminárium spirituálisa a 
Szent Anna Kolping-házban. 
A jövő héten 
megkezdődnek 
a nagyböjti lel-
kigyakorlatok. 
Március 8–9–
10-én a 17.30 
órai szentmi-
séken a diós-

győri plébániatemplomban 
Füleczki István egri káplán, 
egyetemi lelkész, ugyan-
ezeken a napokon a 18 órai 
szentmiséken a Martin-kert-
városi plébániatemplom-
ban Szarvas István szikszói 
plébános, az Egri Katolikus 
Rádió igazgatója tart lelki-
gyakorlatos szentbeszédeket. 
Március 11-én, vasárnap 15 
órától rendez a mindszenti 
plébánia ifjúsági keresztutat 
a Kálvária-kápolnánál.

Megint megmondta a tutit 
az Európai Unió bírálóbizott-
sága. Székesfehérvár bemutat-
kozó filmjét - amelyet a város 
az Európa Kulturális Fővárosa 
2023 pályázatra nyújtott be - 
azzal az indokkal meszelték el, 
hogy a filmben túl sok a boldog 
fehér ember és a kereszt illetve 
a templom. Külön kifogásolták, 
hogy ráadásul minderre a város 
„értékként tekint” (Nem vicc!) 
Kevesellték viszont a filmben a 
migránsokat illetve a szegénye-
ket, valamint azon véleményük-
nek adtak hangot, hogy ez tulaj-
donképpen a „fehér keresztény 
Európa propagandafilmje”

Hát ja! És ez baj? Úgy látszik, 
ma már igen. Tényleg szám-
talan szebbnél szebb gondolat 
eszébe jut az embernek, amikor 
ilyeneket olvas, akárcsak Petőfi-
nek az ökrös szekéren. Ahogy én 
tudom, elég sokan vannak vi-
szont, akik - ellentétben a költő-
vel - „egész úton hazafelé” nem 
azon gondolkodtak a történ-
tek kapcsán, hogyan köszöntik 
majd rég nem látott mamáju-
kat. Inkább mások édesanyját 
emlegették, illetve a brüsszeli és 
hazai balliberálisokat, akik sze-
rint ugye 1. pont: Soros terv pe-
dig nem létezik. 2. pont: ha meg 
mégis létezik, automatikusan 
életbe lép az első pont. 

Pedig a Soros-terv csak ne-
kik jó. Ugyanis ha beismernék, 
hogy ezt hajtják végre, lega-
lább nem mondhatnák rájuk, 
hogy saját maguktól ment el a 
józan eszük. 

Tételezzük fel, hogy az uniós 
bírálóbizottság nem készült fel 
megfelelően Magyarországból, 
a pályázó városok történeté-
ből. Nem tudták, mit jelent 

számunkra Székesfehérvár, az 
ősi királyi székhely, a koro-
názó-város, a középkori Ma-
gyar Királyság királyi, világi 
és szakrális központja. Szóval, 
ha mindezt nem tudták az 
uniós ítészek, akkor azért bü-
dös bunkók. Ha meg tudták, s 
így mondtak olyanokat, szán-
dékos provokációként, hogy 
Székesfehérváron túl sok a 
templom és kevés a migráns – 
akkor meg azért. 

Valahol, valakik halálra 
ítélték a fehér, keresztény Eu-
rópát, és ezt most már egyre 
kevésbé titkolják. Jó ideje, fo-
kozatosan tesztelik az euró-
paiak tűréshatárát, s meg van-
nak elégedve az eredménnyel. 
Úgy tűnik, az európai fehér 
ember hajlandó engedelme-
sen kihalni, illetve hellyel-köz-
zel még örül is neki, hogy ezt 
ilyen boldog, szervezett formá-
ban teszik lehetővé a számára. 
Tisztelet persze azon kivéte-
leknek, amelyeknek most Ma-
gyarország az élharcosa. 

Mindezek fényében különö-
sen rossz érzés fogja el az em-
bert a hódmezővásárhelyi pol-
gármester-választás kapcsán. 
Mint már annyiszor a törté-
nelmünkben, most is jó ma-
gyar emberek álltak egymás-
sal szemben, egyik keresztény 
a másikkal, a (természetesen 
csak az összeesküvés-elméle-
tekben létező) háttérhatalom 
pedig közben fülig érő száj-
jal ropta körülöttük Mephisto 
rondóját. 

Kezdjük ott: rengeteg elem-
zést lehetett olvasni ezzel a 
választással kapcsolatban, de 
olyat talán egyet sem, amely 
magát a lényeget érintette. 
Volt egy választás és az a je-
lölt nyert, amelyik több vok-
sot kapott. Ahogy annak egy 
népképviseleti demokráci-
ában működnie kell. Tehát 
akár abba is lehetne hagyni 
a kül- és belföldi hangulat-
keltést, amivel az ellenzék jó 

ideje mentegeti magát - hogy 
itt olyan „diktatúra” műkö-
dik, ahol ilyen-olyan okokból, 
csakis a kormánypárt nyerhet. 
Megint kiderült, hogy ennek a 
visszája sem igaz: az nyer, aki-
re többen szavaznak. 

A másik meg: akár tetszik ez 
az ellenzéknek – vagy magá-
nak a győztesnek - akár nem, 
Hódmezővásárhelyen bizony 
ezúttal mind a két polgármes-
terjelölt kormánypárti volt. Aki 
egy olyan jelöltre adja a vok-
sát, mint Márki-Zay Péter, aki 
a mai európai valóságban hét 
gyermeket nevel tisztességgel, 
keresztény szellemben (Isten 
tartsa meg őket sokáig) az bi-
zony a kormány politikájára 
szavaz. A magyar családokra, a 
keresztény megmaradásra. Te-
hát nem a drogliberalizációra 
– amelyről az MSZP-vel szoros 
szövetségben politizáló Liberá-
lisok párt folyamatosan nép-
szavazást akar kezdeményez-
ni – nem a migránskvótára, s 
nem is a szakállas nőkre, illetve 
a genderőrület elmebeteg kép-

viselőire, akik lassan már saját 
magukról sem tudják eldönte-
ni, fiúk-e vagy lányok. 

Aki egy hétgyermekes, ke-
resztény családapára szavaz, 
az valószínűleg nem is a libe-
rális elitképző CEU működését 
tartja a legfőbb problémájá-
nak, ahol egyebek mellett olyan 
diplomamunkák születnek, 
mint pl. (a Spíler blog szem-
lézte): „Játék az identitással: 
tanulmány a budapesti sza-
do-mazo közösségről”; „Létre-
jönni és létezni: fiatal feminista 
férfiak tapasztalatai Izlandon”; 
„A queer elmélet és a Korán: 
hogyan artikulálják a nem he-
teroszexuális londoni muszlim 
férfiak a szexuális narratíváju-
kat”– és így tovább. 

Persze bizonyos fokig érthető, 
hogy a kósza hazai ellenzék jelen 
helyzetben A-zól Z-ig megpróbál 
besorolni Márki-Zay Péter ár-
nyékába. Viszont abban is biz-
tosak lehetünk, hogy ettől még 
nem válnak mind egy csapásra 
a hétgyermekes, keresztény eu-
rópai családmodell pártfogóivá. 

Létezünk viszont a hazában 
pár millióan, akik remekül el-
vagyunk anélkül, hogy közvet-
len vagy közvetett tapasztala-
tokat szereznénk a budapesti 
szado-mazo közösségről, vagy 
a „nem heteroszexuális lon-
doni muszlim férfiak szexu-
ális narratívájáról”.  Teljesen 
világos, mi forog kockán: nem 
lehet még a keresztény-nemze-
ti oldalon belül is testvérharc, 
nem szabad hagyni, hogy mint 
már annyiszor, ismét egymás 
ellen játsszák ki a magyaro-
kat. Csakis kéz a kézben van 
esélyünk a megmaradásra. 

SZEPESI SÁNDOR

TESTVÉRHARC

A szerkesztőtől EGYHÁZI HÍREK

Megnyílt a Seuso-kiállítás Miskolcon!

MEGTEKINTHETŐ A HATÁROZAT

„Ez a tárlat Párizsban, New Yorkban vagy Londonban is szenzációt keltene!”
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Nagy port vert fel Miskol-
con, hogy Fodor Zoltán, az 
MSZP egyik legismertebb – 
mondhatni emblematikus – 
önkormányzati képviselője 
bejelentette: a párt hivatalos 
jelöltjével szemben, függet-
lenként elindul az országgyű-
lési választáson, Miskolc 1. 
sz. választókerületében. Véle-
ménye szerint az MSZP veze-
tése feladta a korábbi elveit. 

Hogyan jutott arra az elha-
tározásra, hogy független-
ként indul az országgyűlési 
választáson?

Nem tudtam azonosulni a 
pártelnököm és a DK elnöké-
nek a megállapodásával. 2017. 
december 13-án Miskolcon a 
Vígadóban tartották az MSZP 
megyei kampánynyitóját, ahol 
bejelentették, hogy az 1. számú 
választókerültben Simon Gá-
bort, az MSZP városi elnökét 
indítják. Két nap múlva a saj-
tóból tudtam meg, hogy Simon 
Gábor jelölését visszavonták, 
helyette Debreczeni Józsefet, a 
DK (Demokratikus Koalíció) 
jelöltjét indítják. 2016-ban és 
2017-ben folyamatosan azt 
mondták, azt a személyt fogják 
majd indítani, akinek a legna-
gyobb esélye van a győzelemre. 
Véleményem szerint, valamint 
a párttagokkal történt elbeszél-
getés alapján is úgy gondolom, 
erre nem a DK jelöltje a legal-
kalmasabb. Simon Gábornak 
sokkal nagyobb az ismertsége. 

A DK már a 2014-es helyha-
tósági választáson is keresztbe 

tett az MSZP-nek, miután ka-
tegorikusan kijelentették: ha 
Simon Gábort indítjuk polgár-
mesternek, akkor nem lépnek 
velünk választási szövetségre. 
Mint az köztudott, ekkor lett 
az MSZP-DK közös jelöltje 
Pásztor Albert Miskolc koráb-
bi rendőrkapitánya. 

Mit szóltak az ismerősei, ba-
rátai az elhatározásához?

Nagyon sokan támogatnak. 
Döntően ők is úgy értékelik, 
hogy azt a jelöltet kellett vol-
na indítani, aki a legesélyesebb. 
Volt egy közvélemény-kuta-
tás a decemberi kampánynyi-
tó előtt, ahol Simon Gábor 
ismertsége a kétszerese volt 
Debreczeni Józsefének. Ter-
mészetesen vannak, akik azt 
mondják, az indulásommal a 
FIDESZ malmára hajtom a vi-
zet, megosztom a szavazókat. 
Ők is tudják, hogy ez nem igaz, 
csupán önámítás. 

A válaszaiból az derül ki, 
hogy ha Simon Gábor ma-
rad a jelölt, akkor Ön nem 
indult volna el.

Igen ez így van. Illetve ha Si-
mon Gábor helyett olyan közös 
jelöltet talál a két párt, aki még 
nála is esélyesebb, akkor termé-
szetesen beálltam volna mögé. 
Mivel azonban nem ez történt, 
sokkal inkább a korábbi elvek 
feladása, úgy döntöttem, elindu-
lok. Természetesen le szeretném 
győzni a FIDESZ jelenlegi or-
szággyűlési képviselőjét, Csöbör 
Katalint, akinek a választóke-
rületben élő több tízezer ember 
csak négyévenként, a választás 

alkalmával jut eszébe. Azt gon-
dolom az a jó képviselő, aki az 
első perctől az utolsó percig kép-
viseli a választókat, nemcsak az 
utolsó 3-4 hónapban.

Számos témában egymás-
nak feszülnek a jelöltek a 
kampányban. Mi a vélemé-
nye például az oktatás és az 
egészségügy helyzetéről?

Mindkét területen óriá-
si problémák vannak, de ezek 
megoldása szakmai kérdés. Az 
oktatásban meg kell kérdezni 
a pedagógusokat, diákokat, az 
egészségügyben pedig az or-
vosokat, nővéreket, hiszen ne-
kik van a legnagyobb rálátásuk 
a problémákra. Úgy gondolom, 
nem a kórházak számával van 
a baj, hanem azok állapotával, 
műszerezettségével. Sokat kell 

várni műté-
tekre, speciális 
vizsgálatokra, és 
a napi alapellá-
tásban is súlyos 
gondok vannak. 
Egyszer kelle-
ne rendbe tenni 
ezeket a terüle-
teket, onnantól 
egy jól működő 
rendszert már 
könnyű fenn-
tartani. Mind a 
tanulás, mind 
az egészségügy 
nagyon fontos, 
hiszen a fej-
lett társadalom 
alapja az okos 
és egészséges 
ember. 

Az ön körzetében is dolgoz-
nak közmunkások, mi a vé-
leménye a helyzetükről?

A munkabérekkel alapvető 
problémák vannak, s ez nem 
kizárólag a közmunkásokat 
érinti. 2011-ben megszüntet-
ték az adójóváírást, ami ak-
kor havi 12.500.-Ft-ot jelen-
tett. Ennyivel csökkent akkor 
a nettó kereset. Hiába nőtt az-
óta a minimálbér jelentősen, 
ha a borítékba alig kerül több. 
Bár behozták a családi adó-
kedvezményt, azt csak azok 
tudják igénybe venni, akik-
nek iskolás korú gyermekeik 
vannak. Megjegyzem, hogy a 
családi pótlékot 2008-tól nem 
emelték. Ha a minimálbér és 
a garantált szakmunkás bér-
minimum szintjéig adómen-

tes lenne a bruttó jövedelem, 
akkor közel 21.000 és 27.000 
forinttal több maradna a dol-
gozóknál. Ha rajtam múlna, 
visszaállítanám a közmunká-
sok esetében is az adómentes-
séget, így ők is több pénzt tud-
nának hazavinni. 

Az embereknek a közmun-
kásokról általában a közterü-
let fenntartók jutnak eszükbe, 
pedig nagyon sok egyéb szak-
mát váltanak ki közcélú dol-
gozókkal. Hivatalokban, álla-
mi vállalatoknál, egészségügyi 
és szociális intézményeknél. 
Ugyanazt a felelősségteljes 
munkát végzik – feleannyiért, 
mint az alkalmazottak. Sze-
rintem nem kivitelezető a 
kormánynak az a terve, hogy 
mindenki visszaterelhető a 
versenyszférába. Mi van, ha 
nincs versenyképes végzettsé-
ge, vagy esetleg nem található 
a közelében olyan munkahely, 
ahová a közlekedés lehetővé 
tenné a munkavállalást? Mun-
kásszállások híján a mobilitás 
is nagyon korlátozott. Lehetne 
a közmunkának értelmet adni, 
fontos lenne, hogy értékterem-
tő munkavégzés legyen. 

Ön köztudottan tiszteli a 
nyugdíjas társadalmat. Ve-
lük kapcsolatban is lát prob-
lémákat?

Sajnálatos dolog, hogy na-
gyon sok idősnek kevés a nyug-
díja. Sokan elvesztették társukat, 
egyedül élnek. Egy nyugdíjból 
a mindennapi megélhetés na-
gyon keserves. A társadalom 
szégyene, hogy a legkisebb öreg-

ségi nyugdíjminimum tíz éve 
28.500.-Ft. Mire lehet ez elég? 
Hát semmire! Az éhenhaláshoz 
sok, a megélhetéshez kevés. Ezt 
az összeget legalább a duplájára 
kellene emelni.

Az évenkénti nyugdíjemelés-
nek sem százalékos arányban 
kellene történnie, hanem diffe-
renciáltan. Ha minden nyugdíjas 
egyforma százalékot kap ezután 
is, akkor a társadalmi olló tovább 
nyílik, a nyugdíjas társadalom 
alsó rétege teljesen leszakad. Ezt 
pedig meg kellene állítani. 

Talán nem mindenki ért 
egyet a véleményemmel, de én 
úgy gondolom, hogy a nyug-
díj összegének megállapítása-
kor jogos figyelembe venni a 
befizetett járulékot és szolgá-
lati időt. Azonban nyugdíjas 
korban már egyformán inak-
tív az aki takarítónőként, vagy 
gyárigazgatóként vonult nyug-
díjba. Az átlagnyugdíjhoz vi-
szonyított differenciált emelés 
csökkentené a nyugdíjak közt 
kialakult feszültséget. 

Végezetül hogyan foglalná 
össze képviselőjelölti célki-
tűzéseit és mi a véleménye 
a nagy vitákat kiváltó Soros 
tervről?

Aki ismer engem, az tud-
ja, hogy a jelszavam változat-
lan: becsülettel az utolsó per-
cig! Szakembereket szeretnék 
a kormányba, tisztességes em-
bereket a parlamentbe. A Soros 
terv pedig számomra olyan, 
mint a filmbéli Columbo had-
nagy felesége: mindenki beszél 
róla, de még senki sem látta. 

Függetlenként méreti meg magát – a 2-es választókerületben – 
a miskolci szocialisták másik ismert személyisége, Cseh László 
is, aki korábban két cikluson át volt a városi közgyűlés tagja az 
MSZP színeiben. Mint mondta, a jelenlegi szocialista párt már 
nem az, mint aminek indult, ezért szakított velük 2010-ben. 

Cseh László a 80-as évektől 
aktív a közéletben, számos in-
tézkedés fűződik a nevéhez, 
elsősorban városrendezési és 
közbiztonsági területeken. Volt 
városi és megyei tanácstag, 
majd a rendszerváltozást követő 
pezsgő politikai életből maga is 
kivette a részét. 1998-2002. kö-
zött külsős tagja volt az önkor-
mányzati bizottságnak, majd 
két cikluson át, 2002 és 2010. 
között MSZP-s önkormányzati 
képviselőként dolgozott.

– Húsz éve vagyok a me-
gye és a város közbiztonságá-
nak egyik élharcosa – mond-
ta el beszélgetésünkkor a ma 
is a megyei polgárőr szövetség 
alelnökeként tevékenykedő 
képviselőjelölt, akivel a Nagy-
váthy-Gyár utcai Rendészeti 
Alközpontban találkoztunk. 
Első kérdésünk természetesen 
arra vonatkozott: egy ilyen 
múlttal rendelkező politikus 
miért nem baloldali színekben 
indul a választásokon?

– Az MSZP tagja voltam, 
egészen 2010-ig. Ekkor azon-

ban lemondtam a tisztsége-
imről, mert olyan dolgok tör-
téntek a pártban, amit egy 
komoly ember már szégyell 
– válaszolta Cseh László, akit 
elmondása szerint a 2-es vá-
lasztókerületben élő vállalko-
zók, egykori DIGÉP-es mun-
katársai és más helyiek kértek 
fel arra, hogy függetlenként 
méresse meg magát.

– A jelenlegi szocialista párt 
már nem az, mint aminek indult. 
Hol van már az az egymásért 
való kiállás, ami például Horn 
Gyula idején megvolt? Amikor 
láttam párttagokat rabláncon ve-
zetve, és a párt illetve a vezetése 
nem állt ki mellettük, feltettem a 
kérdést: nem hiányzik senkinek a 
szolidaritás az MSZP-ben? Cseh 
Lászlót bevallása szerint nagyon 
megbántották azzal is, hogy a 
pártban 2010-ben úgy határoz-
tak: „meg kell szabadulni az idő-
sebb generációtól”

– Márpedig én nem éreztem 
magam „dinoszaurusznak”, 
aktív voltam mindig, dolgoz-
tam becsülettel, és erre azzal 

kellett szembesülnöm, hogy 
még a saját idősebb tagjait 
sem becsüli meg az MSZP. Ezt 
sértőnek találtam. És most is 
úgy érzem, ahogy akkor: akár 
a fiatalabb kollégák munkáját 
is túl tudom teljesíteni! Hi-
szen tudjuk, hogy sok közöt-
tük a nem túl dolgos ember… 
– hangoztatta a képviselője-
lölt, aki szerint a 2010-es kor-
mányváltástól kezdett zuha-
nórepülésbe az MSZP.

– Azt látom, hogy ma nincs 
olyan erő, amely hitelesen 
képviselné a munkásokat, én 
azonban a régi szakik között 
szocializálódtam. Akkor és ott 
még számított a tisztesség és 
a becsület, a mostaniak azon-
ban már nem állnak ki egymá-
sért, nincs meg a szolidaritás. 
Láthattuk, hogy a saját pártja 
puccsolta meg Medgyessy Pé-
tert és Gyurcsány Ferencet is – 
fűzte hozzá.

Cseh László szerint nem-
csak országos, de helyi szinten 
sincs olyan szocialista vezető, 
aki szószólója lenne az egy-
szerű munkásoknak, a két-
kezi dolgozóknak. – Nézzék 
meg, a párt megyei és városi 
vezetője is a jogtudományok 
doktora, távol állnak a dolgo-
zó emberektől. A nagyüzemi 

munkások között a legfőbb 
érték a tisztesség és a becsü-
let volt, csak azt fogadta be a 
kollektíva, aki ezek szerint élt 
– hangoztatta

A migrácó kérdésével kap-
csolatban a képviselőjelölt an-
nak a véleményének adott han-
got, hogy az Afrikából és az 
arab országokból indult beván-
dorlási hullámot mestersége-
sen szervezik. Fel akarják hígí-
tani a nemzetállamokat, meg 
akarják szüntetni az országok, 
az egyének, a gazdálkodók ön-
ellátását. Azt akarják ezek a 
hatalmak, hogy az emberek a 
globális ellátási rendszereket 
vegyék igénybe, a multicégek 
függésébe kerüljenek a nemze-
tek és a közösségek.

Az illegális migráció okozta 
helyzet véleménye szerint ha-
sonlít ahhoz, mint amit Magyar-
ország nyögött a 15. században, 
amikor az Oszmán Birodalom 
hadai elérték a déli határainkat. 
– Mi pontosan tudjuk most is, 
hogy mi ellen kell védekeznünk! 
A török támadásoknál is mi véd-
tük Európát, a muszlimok elleni 
harcban akkor elveszítettük a la-
kosság színe-javát és jelentős te-
rületekről kellett elmenekülniük 
a magyaroknak. 150 év kellett 
ahhoz, hogy Európa megmoz-

duljon, és segítsen kiűzni a törö-
köket a hazánkból. A keresztény 
világnak illene tudnia, hogy a 
nándorfehérvári győzelem em-
lékére szól délben a harang! Azt 
mondom tehát, hogy őrizzük 
meg a határaink biztonságát! A 
déli határzár most olyan, mint 
annak idején a végvárrendszer 
volt – hangsúlyozta Cseh László.

Programjáról úgy fogalma-
zott, mottója, hogy a Győri 
kapu, Diósgyőr, Lyukóvölgy 
és Pereces többet érdemel, a 
választásnak a fejlődésről kel-
lene szólnia. Kérdésünkre el-
mondta, február utolsó napján 
mintegy 800 ajánló aláírást 
adott le a választási bizottság-
nál. – Én nem csupán hallo-

másból ismerem a választóke-
rület gondjait, hiszen itt élek, 
és van tapasztalatom a képvi-
selői munka végzésében. Sze-
retném megmutatni, hogyan 
kell jól végezni a képviselői 
munkát – mondta el. 

– Ha úgy alakul, és nyerek, 
akkor elsőként azért dolgoz-
nék, hogy kulturált városköz-
pontokat, közösségi tereket 
alakítsunk itt ki. Növelni kell 
a városrész vonzerejét, például 
Várfürdő kialakításával, vagy 
a Csanyik illetve Lillafüred 
fejlesztésével. Továbbra is azt 
mondom, munkahelyek kelle-
nek Diósgyőrbe, hiszen koráb-
ban itt rengetegen dolgoztak – 
zárta szavait Cseh László.

Fodor Zoltán függetlenként méreti meg magát a választáson

Cseh László szerint nincs hiteles képviselete a munkásoknak

„AZ MSZP VEZETÉSE FELADTA A KORÁBBI ELVEIT”

„OLYAN DOLGOK TÖRTÉNTEK A PÁRTBAN, AMIT EGY KOMOLY EMBER MÁR SZÉGYELL”
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Miskolc

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!
HUBAY GYÖRGY programigazgató

Az előadás miskolci nyugdíjasoknak ingyenes, de belépés csak regisztrációs jeggyel lehetséges.  
Jegyek készlet erejéig átvehetők személyi igazolvány és miskolci lakcímkártya bemutatásával  

a Művészetek Házában (Rákóczi utca 5.) az alábbi időpontban:  
2018. március 5., hétfő: 7.30-tól 17.00 óráig, március 6., kedd: 7.30-tól  10.00 óráig,  

március 7., szerda: 7.30-tól 14.00 óráig. Egy személynek legfeljebb két jegyet tudunk  
biztosítani, de a személyi azonosságot a második jegy esetében is ugyanúgy igazolni kell!

2018. március 7-8., szerda-csütörtök 

MARICA GRÓFNŐ  
Miskolci Nemzeti Színház

Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz csatolásával és a pályázni kívánt  
munkakör megjelölésével a mhhrpalyazat@miskolcholding.hu e-mail címre vagy  

a 3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3. címre várunk 2018. március 15-ig.

A Miskolc Holding Zrt. munkatársat keres  
a MIHŐ Kft.-hez az alábbi munkakörbe:

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI 
ELŐADÓ

A leendő munkatárs feladatai:
•   felhasználók/díjfizetők személyében bekövetkezett változások kezelése
•  díjfizetés átütemezése: részletfizetés, halasztás megkötése
•  számlareklamáció fogadása, kivizsgálása 
•  felhasználók által történő befizetések kezelése
•  e-mailek, levelek határidőben történő megválaszolása

A pályázókkal szemben támasztott elvárások:
•  középfokú végzettség
•  ügyfélközpontúság
•  jó kommunikációs képesség
•  kiváló problémamegoldó képesség
•  pontos munkavégzés önállóan és csapatban
•  felhasználói szintű számítógépes ismeretek

Ajánlatunk:
•  stabil háttér, szakmai fejlődési lehetőség
•  kellemes munkahelyi környezet
•  béren kívüli juttatások

Munkavégzés helye: 
3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 5. szám 

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

Az akció érvényes: 2018. 03. 03-tól 2018. 03. 09-ig 
Signal fogkrém, 75 ml, 3720 Ft/l   279 Ft
Discreet Tampax Pearl, 18 db-os   999 Ft
Gilette blue II., eldobható borotva, 2 db-os  499 Ft 
Cif folyékony súroló, 500 ml, 998 Ft/l  499 Ft
Pur mosogató, 450 ml, 597 Ft/l   269 Ft
Perwol folyékony mosószer, 1 l  849 Ft
Lenor öblítő, Duo Pack, 2 x 1,36 l  1399 Ft
Tomi mosópor, 4,2 kg, 595 Ft/kg  2499 Ft
Bonux mosópor, 1,5 kg, 666 Ft/kg   999 Ft
Bref WC-tisztító gél, 750 ml, 585 Ft/l   439 Ft
Dosia pumpás konyhai zsíroldó, 500 ml, 798 Ft/l 399 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
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ELÉRHETŐSÉGEINK: 
BMH Nonprofit Kft.  
3527 Miskolc, Besenyői u. 26. , Postacím: 3510 Miskolc, Pf. 583.
web: www.bmhnonprofit.hu , 
Miskolci ügyfélszolgálat címe: 3527 Miskolc, József Attila u. 53.
ügyfélszolgálat telefonszáma:  +36 21 3500 111
ügyfélszolgálat e-mail címe:ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

MÁRCIUSBAN INDUL A HÁZHOZ 
MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
A BMH Nonprofit Kft. 

2018. március 5-től indít-
ja a házhoz menő zöld-
hulladék gyűjtését.

A zöldhulladékot kizáró-
lag a BMH Nonprofit Kft. 
logójával ellátott ZÖLD-
HULLADÉK GYŰJTŐZSÁK 
feliratú zsákokban szállítjuk 
el, illetve azokon a telepü-
léseken, ahol korábban volt 
erre a célra rendszeresített 
gyűjtőedény, úgy termé-
szetesen a továbbiakban 
ezen edények is rendelke-
zésre állnak zöldhulladék 
gyűjtés céljára.

A korábbi évek gyakorla-
tának megfelelően a ZÖLD-
HULLADÉK feliratú gyűjtőz-
sák térítésmentesen áll a 
lakosság részére.

Az első gyűjtéshez szük-
séges zsákokat – febru-
ár utolsó két hetében – a 
megszokott módon a pos-

taládákba helyezik el a 
BMH Nonprofit Kft. mun-
katársai.

További zsákok kérhetők 
majd a gyűjtést végző gép-
jármű személyzetétől, a 
miskolci hulladékudvarok-
ban, valamint a BMH Non-
profit Kft. ügyfélszolgálata-
in szintén térítésmentesen.

A zsákokba, illetve gyűj-
tőedénybe helyezhető 
falevél, ágnyesedék, vágott 
fű, gyom, stb. A közterüle-
tet nem szennyező módon 
a nagyobb méretű faágak 
legfeljebb 2 cm átmérőig 
és 1 méter hosszúságúra 
darabolva, kötegelve he-
lyezhetők el a zsákok mel-
lett.

A BMH Nonprofit Kft. 
munkatársai a nem köte-
gelt ágakat nem szállítják 
el!

Kérjük, ügyeljenek arra, 
hogy a zsákokba és gyűjtő-

edényekbe kizárólag zöld-
hulladék kerüljön! Ameny-
nyiben munkatársaink a 
zöldhulladékos zsákokban 
és edényekben háztartá-
si vagy egyéb nem odava-
ló anyagot találnak, akkor 
azokat nem szállítják el.

Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy a tavalyi évhez hason-
lóan, a zöldhulladék elszál-
lítása kéthetente történik. 
Kérjük, a megtelt zsákokat 
és edényeket a gyűjtési 
időpontoknak megfelelő-
en reggel 6 óráig helyezzék 
ki az ingatlan elé.

A zöldhulladék elszál-
lításának időpontjairól 
a lakóingatlannál elhe-
lyezett szórólapról, va-
lamint honlapunkon, a 
www.bmhnonprofit.hu 
oldalon saját települé-
süket kiválasztva a 2018. 
évi   hulladéknaptárból 
tájékozódhatnak.
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Apróhirdetés
Azonnali készpénzfizetéssel megvásáro-
lom lakását, házát. Adóssággal terhelt, felújí-
tandó is érdekel. Saját részre. Tel.: 06-30/188-
5118.

Ingyenes számítógépes tanfolyam in-
dul  kezdőknek, hét köznap délutánonként 
Mis  kolcon. Korhatár 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, alumí-

nium), garázskapuk cseréje óriási kedvezmény-
nyel, 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, filagóriák, elő tetők, kerítések, ker-
ti házak és egyéb famunkák készítése; Ve lux ab-
lakok beépítése, cseréje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.

Nem italozó, önállóan dolgozni tudó ácsot és 
korábban ács mellett dolgozó segédmunkást ke-
resek Miskolc és környékére, nem csak tetőn vég-
zendő munkákra. Tel.: 06-20/460-6775.

A Miskolc Holding Zrt. tagvállalata

VÁLTOZIK A MIHŐ KFT.  
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT NYITVATARTÁSA

2018. március 8-án, csütörtökön
a MIHŐ Kft. ügyfélszolgálata 8:00 órától 13:00 óráig,

a pénztár 8.00 órától 12.45 óráig tart nyitva.

ÜGYINTÉZÉS EGYENLŐ ESÉLLYEL
A MIHŐ Kft. ügyfélszolgálata 2018. március 8-án, csütörtökön 13 órától zárva 
tart, mert munkatársaink a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Egyesülete által szervezett ügyintézés egyenlő eséllyel programban vesz-
nek részt. A MIHŐ Kft. ügyfélszolgálati munkatársai eddig is kiemelt figyelem-
mel segítették azokat az ügyfeleket, akik ezt igényelték. – Most is természetes, 
hogy részt veszünk a programban, így ha egy látássérült felkeresi majd ügy-
félszolgálatunkat, hatékonyabb segítséget tudunk nyújtani neki ügyintézése 
során. Ennek a szemléletformáló programnak célja az is, hogy munkatársa-
ink még jobban megismerjék a fogyatékossággal élők ügyintézéskor előfor-
duló problémáit, ezekre hatékony, eredményes és mindkét fél elégedettségé-
re szolgáló válaszokat adjanak – mondta a rendhagyó munkarend okán Nyíri 
László, a MIHŐ Kft. ügyvezetője.

3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 5. szám
Telefon:  46/501-740 (csak ügyfélfogadási időben)

Fax: 46/501-755 l E-mail: ugyfel@miho.hu l www.miho.hu

A Miskolc Holding Zrt. tagvállalata

TISZTELT ÜGYFELÜNK!
A MIHŐ Kft. ügyfélszolgálata és pénztára

a nemzeti és a húsvéti ünnepek miatt 

2018. MÁRCIUS 10-én (szombaton)  
8.00-tól 12.00 óráig  

NYITVA TART.

2018. MÁRCIUS 15-én (csütörtökön)  
és MÁRCIUS 16-án (pénteken), 

2018. MÁRCIUS 30-án (pénteken), 
2018. ÁPRILIS 2-án (hétfőn) 

ZÁRVA TART.
3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 5. szám

Telefon:  46/501-740 (csak ügyfélfogadási időben)
Fax: 46/501-755 l E-mail: ugyfel@miho.hu l www.miho.hu

MISKOLCI ELADÓ  
INGATLANOK

A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési 
eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgya-
lás) útján történő értékesítésre meghirdeti 2018. 

március 14-i beadási határidővel az alábbi miskol-
ci ingatlanokat:

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon,  

a Miskolc, Széchenyi u. 60. sz. alatt található ügyfélszolgálati  
irodában, valamint a 70/466-4399 és az 516-243-as  

miskolci telefonszámokon kérhető. 

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Boldva u. (beépítetlen  
terület) 12720/1 hrsz 9676 62 700 000

Corvin u. 17. alagsor (iroda) 
3700/39/A/67 hrsz 42 6 000 000

Legyen német  
nemzetiségi képviselő  

a magyar Parlamentben!
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

A nemzetiségek, így a német is, évszázadok óta 
békében együtt élnek itt a Kárpát-medencében 
jóban-rosszban sorsközösséget vállalva a többi 
nemzetiséggel és a magyar honfitársainkkal. 

A jogalkotói mechanizmusnak köszönhetően 2018 
április 8-án most reális lehetőség van arra, hogy pár-
toktól függetlenül a Parlamentnek legyen német 
nemzetiségi tagja is, aki az országban élő német 
nemzetiségen túl mind a 13 nemzetiség jogos és re-
ális érdekeiért szál majd síkra. Cél a nemzetiségi ér-
dekek hatékony érvényesülése, amelynek meg kell 
jelenni a gyermekkortól az idős korig a nyelv a ha-
gyományok a kultúrák a népszokások ápolásában a 
nemzeti identitás megőrzésében, fejlesztésében. 

REGISZTRÁLJ ÉS SZAVAZZ  
A NÉMET LISTÁRA!  

Miskolci Német Nemzetiségi Önkormányzat



Életének 58. évében elhunyt Hidvégi Attila, a Miskolci 
Öttusa Szakosztály vezetője, akinek több évtizedes, ki-
magasló sportedző tevékenységét Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2016-ban Nívódíjjal jutalmazta. 

Megyünk Attila Bácsihoz? 
Kérdezte a gyermekünk, 
amikor közeledett a hétvégi 
úszóedzés. Persze, hogy me-
gyünk, Attila Bácsi vár téged 
szeretetettel, feleltük. És Attila 
olyan szeretettel várta, ahogy 
csak az képes, aki őszinte, aki 
egész életében gyermekekkel 
volt körülvéve. Nagyhangú 
ember volt, zengett az a csepp 
uszoda, de kellett. A csobogó 
víz zajában csak így hallották 
őt. Emlékszem, hogy segített 
felszerelni a gyerekek hátá-
ra a hevederekhez rögzített 
műanyag palackokat, ami 
biztonságban tartotta őket 
a vízen. Egyik alkalommal a 
gyermekünk hátán a flaska 
kupakja letekeredett, és per-
sze a palack azonnal meg-
telt vízzel. Attila már csak jó 
néhány hossz után vette ész-
re, és büszkén, mosolyogva 
mondta nekünk „látjátok, így 
is megcsinálta, vízzel teli fla-
konnal a hátán, mert akarja”. 
Benedeknek ő adta az úszás, 
a sport szeretetét. A kisfiunk 
végül a vízilabdát választotta, 
de Attila sosem vetette a sze-
mére. Mindig csak azt kér-
dezte: jól vagy? jól megy a 
póló? Az igenlő válasz pedig 
őszinte örömmel töltötte el.

Hosszú évekkel ezelőtt, kis-
lányként ismertem meg őt, 
amikor megjelent lányaival, 
Ginával és Dórival a vívóte-
remben. Kecske Bácsi. Vívós 
berkekben ez volt a becene-
ve. Elképesztő humorával 
csodás hangulatot varázsolt 
a versenyeken, zengett a csar-
nok, amikor a pást mellett 
szurkolt. Sokszor velünk volt. 
Néha csak figyelve az edzők 
intelmeit, néha maga is jó ta-
nácsokkal segítve a csapatot. 
Értett a víváshoz, a párbajtőr-
víváshoz. Gina lánya sikerei-
hez, egész biztosan ő maga is 
hozzájárult. 

Felnőtt fejjel, a saját gyer-
mekemet írathattam hozzá, 
hogy megtanítsa úszni. Tud-
tam, Benedek jó helyen lesz 
vele és mellette, szeretni és 
tisztelni fogja őt, ahogy én is 
szerettem és tiszteltem. Nem 
tévedtem. Ő csodálatos em-
ber volt, így ismertem. 

Szeretném tőle most én is 
megkérdezni: jól vagy? jól 
megy a kicsik tanítgatása? 
Ezzel már elkéstem. 

Sokan, nagyon sokan va-
gyunk, akiknek hiányzik!

Drága emléke szívünk-
ben örökké él. Nyugodjon 
békében!             KÁDAS ANIKÓ

A kommunista diktatúrák 
áldozatainak emléknapja 
alkalmából rendezték meg 
a MINTHA zenekar „Mi 
Atyánk, Úr Isten segíts haza 
minket” CD bemutató kon-
certjét a miskolci városhá-
za dísztermében. A koncert 
után a „málenkíj robot”, 
avagy ártatlanul, ítélet nél-
kül kényszermunkán a Szov-
jetunióban című kiállítást 
tekinthették meg az érdek-
lődők.

A Magyar Cserkészszö-
vetség és a Gulágkutatók 
Nemzetközi Társasága ren-
dezvényén Pfliegler Péter al-
polgármester mondott kö-
szöntőt. 

Magyarországon 2016. feb-
ruár 25-től 2017. február 25-
ig tartott a málenkíj robot-
ra és GULÁG-ra hurcoltak 
emlékéve. A Közép- és Ke-
let-Európát megszálló sztá-
lini Szovjetunió által elköve-
tett történelmi bűntettekről 
a hosszú évek után szeren-

csésen hazakerült sok száz-
ezer érintettnek évtizedeken 
át beszélnie sem volt szabad. 
Az emlékévvel az érintettek, 
a sok tízezer áldozat és az 
életben maradt, de egész éle-
tére megnyomorított honfi-
társaink előtt kívántak tisz-
telegni.

A miskolci MINTHA Ze-
nekar kapta a felkérést, hogy 
az emlékévhez kapcsolódó-
an készítsen zenei anyagot a 
sztálini önkény áldozatainak 
emlékére. Ebből a felkérésből 

született meg a „Mi Atyánk, 
Úristen segíts haza minket!” 
című CD. Ezen az albumon 
többek között Málenkíj robo-
tot, GULÁG-ot megjárt, egy-
kori áldozatok verseit dolgoz-
ták fel kiegészítve az általuk a 
témához kapcsolódónak gon-
dolt Kárpát-medencei dalla-
mokkal. 

A CD-n hallható zeneszá-
mokat összekötő szövegek vá-
lasztják el, az előadók ezzel 
is szeretnék közelebb hozni a 
hallgatóhoz a történéseket. A 

CD-n és a bemutató koncerten 
közreműködtek: Feledy-Ba-
csik Ágnes – ének, dobok, Ve-
ress Kinga – Furulyák, ének 
dobok, Kis József – basszus-
gitár, Somorjai Lehel – gitár, 
Szabó Péter – Hangmérnök. 
Liebmann Katalin - narratív 
szövegek. 

A CD budapesti bemutató-
ját 2017. november 20-án tar-
tották, a Párbeszéd Házában. 
Az albumon található egyik 
dalról animációs videoklip is 
készült.

Márciusban a Miskolci Csodamalom bábszínház feleleve-
níti felnőtteknek szóló előadás-sorozatát, amellyel szélesí-
teni és gazdagítani szeretné műfaji és nézői palettáját.

Ez a sorozat Nyirő József 
„Halhatatlan élet” című regé-
nyéből készült „egyszemélyes 
népi vígjátékkal” indul útjára 
a 2017-18. jubileumi évadban.

Hogyan veszi rá egy apa 
furfanggal a korosodó, vénle-
gény fiát a nősülésre? Milyen 

volt azokban az időkben, ami-
kor udvarolni még guzsalyos-
ba kellett járni, amikor akár egy 
hold földön múlhatott egy há-
zasság, amikor az apa kérte meg 
a lány kezét, és az egész falu ki-
vette a részét a mátkaságból, a 
vőlegénységből, az esküvőből 

és a lakodalomból? Hogyan él-
tek falun az emberek, amikor a 
mezőn „az elemózsia-elővétel 
olyan volt, mint a gyónás, egész 
életét leplezte vele az ember”, 
amikor még a hozományos lá-
dát perefernumos ládának ne-
vezték, a házhoz tartozó udvart 
pedig életnek?

A regény alapján készült egy-
személyes népi vígjáték –  Kul-
csár – Székely Attila, a Miskol-

ci Csodamalom Bábszínház 
színművésze szerkesztésében 
és előadásában – többek között 
ezt a már-már letűnt kor vilá-
gát, történeteit igyekszik újra 
megteremteni, eredeti népies 
humorral fűszerezve, felhőt-
len, igényes szórakozást nyújt-
va, március 9-én, pénteken, 18 
órától a Csodamalom Bábszín-
ház (Kossuth Lajos u. 11. szám) 
színháztermében.
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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! 

Mi ezt tesszük, és köszönjük, hogy a távfűtést válasz-
tották. Az elmúlt években kisvárosnyi új fogyasztóval 
bővültünk, ez közös sikerünk.

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

Környezetbarát energia  
a jövőnkért!

Hirdetés

Ha fűtés a kérdés, távfűtés a válasz! 
A távfűtés környezetbarát és az egyik 
legolcsóbb! 
Vigyázzunk Miskolc levegőjére, és spóroljunk együtt még 
több energiát! 

Mi ezt tesszük, amikor évente 26 millió m3 földgáz helyett 
megújuló energiát használunk, így 49 000 tonnával keve-
sebb CO2 terheli Miskolc levegőjét.

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

Környezetbarát energia  
a jövőnkért!

Koncert és kiállítás  
az elhurcoltak emlékére 

Elhunyt  
Hidvégi  
Attila

Felnőtteknek szóló előadás a Csodamalomban

„ÁRTATLANUL, ÍTÉLET NÉLKÜL KÉNYSZERMUNKÁN” 



Az ország legjobb grundbir-
kózó leány- és fiúcsapatai 
mérték össze tudásukat az 
elmúlt hétvégén, a Diákolim-
pia Grundbirkózás Országos 
Döntőjében, Miskolcon. Az 
I. és a II. korcsoport nemen-
kénti fináléjában a legjobb 
csapatok küzdöttek meg a 
„Magyarország diákolimpi-
ai bajnoka” címért a Városi 
Szabadidőközpont, Generali 
Arénában. 

A hétvégi eseményt a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Diáksport és Szabadidő Egye-
sület szervezte a Magyar Diák-
sport Szövetség megbízásából. 
Idén összesen 180 csapat ne-
vezett a bajnokságba, közülük 

kerültek ki a miskolci országos 
döntő résztvevői, a két napon 
összesen közel 350 fő.

A verseny megnyitóján részt 
vett Németh Szilárd ország-
gyűlési képviselő, a Magyar 
Birkózó Szövetség elnöke, Tö-
rök Dezső, a megyei közgyűlés 

elnöke, Rakaczki Zoltán spor-
tért felelős polgármesteri biz-
tos és Balogh Gábor, a Magyar 
Diáksport Szövetség elnöke. 
Az ünnepi köszöntőket köve-
tően a versenyző fiatalok diák-
olimpiai esküt tettek, majd el-
kezdődtek a csapatküzdelmek. 

A versenyek végén két korcso-
portban a három legjobb lány- 
és fiúcsapat részesült díjazás-
ban. A megmérettetésre több 
neves és sikeres sportoló is ki-
látogatott, itt volt Varga János 
olimpiai bajnok, kétszeres vi-
lágbajnok birkózó, Majoros 
István olimpiai bajnok birkó-
zó, Komáromi Tibor három-
szoros világbajnok, olimpiai 
ezüstérmes birkózó, egyben 
a Magyar Birkózó Szövetség 
(MBSZ) alelnöke, Kovács Ist-
ván birkózó világbajnok, az 
MBSZ alelnöke. A versenybí-
róság elnöki teendőit egy le-
gendás birkózó, Deák Bárdos 
Mihály egykori Európa-baj-
nok, ötszörös vb-ezüstérmes, 
négyszeres olimpikon látta el.

ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIAI DÖNTŐ 
MISKOLCON
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Egy győzelem és egy vereség 
a DVTK két legutóbbi mér-
kőzésének mérlege. Az OTP 
Bank Liga 20. fordulójában, 
egy balszerencsés, lefújás 
előtt kapott góllal veresé-
get szenvedett a Diósgyőr, 
a Magyar Kupa 9. forduló-
jának második mérkőzésén 
azonban biztosította helyét a 
legjobb nyolc között. 

Az OTP Bank Liga 20. for-
dulójában, a Paks ellen ját-
szott mérkőzésen az első fél-
időben hátrányba került a 
DVTK. A 24. percben Szakály 
Dénes kapott nagyszerű ki-
ugratást a védők között, a 16-
oson belül még megcsinált egy 
visszacselt is, majd közelről a 
hálóba emelte a labdát, (1-0).  
A 60. percben jött a válasz: 
Lipták előreívelését Szarka 
Ákos vette át a 16-oson belül, 
majd a bal felső sarokba emelt, 
(1-1). Sokan már elkönyvelték 
a döntetlent, amikor a 90+1. 
percben Haraszti Zsolt tekerte 
el 16 méterről a labdát balról a 

diósgyőri kapu bal felső sarká-
ba (2-1). 

– Vereség után sosem örül 
az ember. Megérdemelt a pak-
si győzelem, van még mit javí-
tanunk. Nem csak a nyitány, 
minden mérkőzés fontos, de 
az biztos, hogy ez a mérkőzés 
nem sikerült. Az eltervezett 
játék, az eltervezett hozzáállás 
nem jött és a tervezett gólok 
sem. Ha a párharcokat nem 
nyered meg és akaratban nem 
vagy ott százszázalékosan, ak-
kor így járunk – mondta el 
Bódog Tamás szakmai vezető 
a mérkőzés után. 

Pár nap múlva aztán jött a 
szépségflastrom: február 28-
án, a Magyar Kupa 9. fordu-
lójának második mérkőzésén, 
Budapesten volt a Vác FC ven-
dége a DVTK. A piros-fehérek 
az első mérkőzéshez hasonló-
an ezúttal is végig kezükben 
tartották a találkozót és végül 
magabiztosan, két győzelem-
mel jutottak be a legjobb nyolc 
közé. (MK: Vác FC – DVTK 
0-1 (0-1)

Komoly sérüléshullám ne-
hezíti az NB I/B Piros cso-
portjában szereplő MEAFC 
kosárlabda csapatának sze-
zonját. Galló, Orosz, Béres 
és Szögi személyében meg-
határozó játékosok dőltek 
ki hosszabb időre a sorból. 

A folyamatos átszervezést 
igénylő helyzet nem könnyíti 
meg a szakmai munkát, ám 
mindezek ellenére sem áll 
rosszul Walke Károly gárdá-
ja a tabellán. A szakmai veze-
tés úgy döntött, hogy a keret 

előnyére válhat egy új játé-
kos érkezése. Több kiszemelt 
közül végül az ICT Europe 

Agency játékosára, Patrick 
Cole-ra esett a választás. Az 
1-es, 2-es, 3-as poszton is 

bevethető 24 éves (196 cm, 
95 kg) amerikai játékos az 
egyetemen három NCAA di-
vízió 1-es csapatban is sze-
repelt (Coppin State, Siena, 
North Carolina Central). A 
2016-17-es szezonban, a saját 
konferenciájában (MEAC) 
az év játékosának választot-
ták. Európában játszott a ko-
szovói Pristina színeiben és 
Boszniában, a Mostar csapa-
tánál is. A miskolci közönség 
előtt március 9-én, a Veszp-
rém elleni rangadón mutat-
kozik majd be.

A Fehérvári Titánok vendége 
volt kedden este a DVTK Je-
gesmedvék jégkorongcsapata 
az Erste Liga negyeddöntő-
jének negyedik mérkőzésén. 
A Macik 6-0-s győzelem-
mel zárták a találkozót, így 
söpréssel jutottak tovább az 
elődöntőbe.

A DVTK Jegesmedvék szá-
mára nagy volt a tétje a mér-
kőzésnek, hiszen a győzelem a 
továbbjutás biztosítéka volt, A 
piros-fehérek tempós játékkal, 
ismét magabiztos fölénnyel 
hozták a mérkőzést, biztosít-
va helyüket az elődöntőben. – 
Meg vagyok elégedve a ma esti 
teljesítménnyel. Talán kicsit 
döcögőse indult be számunk-
ra a mérkőzés, de az idő előre-
haladtával sikerült egyre job-
ban és fókuszáltabban játszani. 
Az emberelőnyös szituáció-

kat is sikerült értékesíteni, jól 
működött a védelem, amihez 
nagyszerű kapusteljesítmény 
is társult és a támadásokban 

is sikerült keményen fellép-
ni. Megérdemelten jutottunk 
tovább, most pár nap pihenő 
következik, de péntektől teljes 

erővel az elődöntőre készülünk 
– értékelt a mérkőzést követő-
en a klub hivatalos honlapjá-
nak Mikael Tisell vezetőedző. 

Grundbirkózás

Szerdán este a miskolci 
Kemény Dénes Sportuszo-
da adott otthont a második 
legnagyobb nemzetközi 
kupasorozat, az Euro Kupa 
elődöntő visszavágójának. 
Az összecsapást a címvé-
dő Ferencváros négygólos 
előnyből várhatta, amelyet 
– bár mindent megtett – 
nem sikerült lefaragnia a 
végig becsületesen küzdő 
Miskolcnak.

Nem behozhatatlan hát-
rányból várhatta tehát az Euro 
Kupa visszavágóját a nemzet-
közi porondon újonc Miskolc 
együttese. A borsodiak meste-
re, Sike József a mérkőzés fel-
vezetőjében elmondta, céljuk 
minél közelebb kerülni cím-
védő ellenfelünkhöz – mind 

játékban, mind eredményben 
–, miközben csapata meg-
próbálja a lehetetlent. Ez így 
is volt, az első három játék-
részben a Miskolc becsület-
tel tartotta magát. A bravúr 
azonban mégsem jött össze, 
a negyedik negyedben Szirá-
nyi Balázs, Vámos Márton, 
Pohl Zoltán és Sedlmayer Ta-
más góljaival eldőlt a mérkő-
zés és a döntőbe jutás sorsa: 
noha a Miskolc becsületesen 
küzdött a klasszisokkal tele-
tűzdelt fővárosiakkal szem-
ben a Ferencváros 2017 után 
2018-ban újra ott van a má-
sodik legnagyobb nemzetközi 
kupasorozat döntőjében! (Eu-
rokupa, elődöntő, visszavágó: 
PannErgy-Miskolci VC – FTC-
PQS Waterpolo 8-13 (3-3, 2-2, 
3-4, 0-4) 

Euro Kupa: nem  
sikerült a bravúr

Amerikai kosarassal erősített a MEAFC!

ELŐDÖNTŐBEN A JEGESMEDVÉK!

EGY GYŐZELEM,  
EGY VERESÉG
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