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Zene és játék egész nap a Szent István téren
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Idén is egész napos családi 
programokkal, dallal, tánc-
cal, huszárpróbákkal várják 
az érdeklődőket március 15-
én Miskolcon, a Szent István 
téren, 11-től egészen 16 óráig!

Az elmaradhatatlan hu-
szártábor mellett a gyermekek 
ügyességi versenyeken, kéz-
műves foglalkozásokon ve-
hetnek részt. Lesz tánctanítás 
és népzenei koncert, megkós-
tolhatjuk a kihagyhatatlan 
hagyományos magyar gaszt-
ronómiai finomságokat. 
Mindehhez népdalokat, ’48-as 
indulókat lehet tanulni, de lesz 
kisdobos képzés is.

A téren hagyományőrzők 
mutatják be, milyen lehetett az 
1848-as huszárok, honvédek 
élete. 11 órától óránként be-
mutató (10 perces szóbeli tör-
ténelmi áttekintés, 15-20 perc 

alaki-, fegyver- és harcászati 
bemutató), mozsárágyú lövés, 
puska-pisztolylövés. A gyer-
mekek nyeregbe is pattanhat-
nak, a kézműves műhelyben 
huszárcsákókat, pártát, pálcás 
bábot készíthetnek. 

A 48-as toborzón, a katonai 
tábor területére a besorozott 
újoncok léphetnek csak be. A 
gyors kiképzés alatt a jelent-
kezők megtanulnak fegyver-
rel menetelni, sorakozni, kato-
nanótákat énekelni – végül az 
újoncok készen állnak majd, 
hogy Kossuth seregéhez csatla-
kozzanak.

A versenyvágta akadálypá-
lyáján egyszerre két játékos in-
dulhat majd, lovon, zászlóval a 
kezében. Átkelnek a hídon, át-
verekedik magukat az osztrák 
katonák sorfalán. A verseny-
ben az nyer, aki előbb tűzi ki 
a várra a nemzetiszínű lobo-

gót. Lesz őrség – a kiképzett 
katonák fegyvermásolatokkal, 
egyenruhában-őrségben áll-
nak az őrbódé előtt, miközben 
a szülőknek alkalmuk lesz em-
lékképet készíteni róluk.

Egy óriás-társasjáték kere-
tében az érdeklődők kvízjá-
tékban vehetnek részt, bizo-
nyíthatják felkészültségüket 
a forradalom eseményeiből, a 
történelmi Magyarország vá-
rosaiból. A tábori nyomdá-
ban dúcnyomással jelenítik 
meg a 12 pontot, az interaktív 
színház tagjai korhű ruhák-
ban vegyülnek el a tömegben, 
megelevenítve a korabeli han-
gulatot. A XIX. századi vásá-
rok forgatagát mesterség-be-
mutatókkal idézik meg. 

Kicsiket és nagyokat, min-
den táncolni vágyót szeretet-
tel vár a nap folyamán a Szin-
vavölgyi Néptáncműhely és a 

Tényleg Zenekar. A toborzó 
és palotás fergeteges hangu-
latáról ugyancsak fantaszti-
kus táncosok gondoskodnak. 
Délután 14-től 16 óráig réz-
fúvósok muzsikálnak, 13 és 
15 órától gólyalábas toborzó 
lesz haladóknak, a (to)boro-

zó keretében pedig igazi plat-
nin sült krumpli lángossal és 
más finomságokkal várják az 
ínyenceket.

Azon szervezetek, amelyek 
koszorúval, virággal kívánnak 
megemlékezni az évfordulón, 
március 13-án (kedden) 12 

óráig jelezhetik ezt a Miskol-
ci Kulturális Központ Ifjúsá-
gi Ház, Madácsi Ágnes kul-
turális menedzsernél. (3531 
Miskolc, Győri kapu 27/A.) 
Tel.: 46/411-747, 20/7799-151. 
E-mail: madacsi.agnes@ifi-
hazmiskolc.hu.

„KOSSUTH LAJOS AZT ÜZENTE…!” 1848-2018

Ökumenikus kápolnát avattak a napokban, a Semmelweis kór-
házban. Mint elhangzott, a betegségek elszenvedői nemcsak 
fizikai megpróbáltatáson mennek keresztül, lelki problémák is 
súlyosbíthatják a helyzetüket – ezen kell segíteniük a kórházlel-
készeknek. 

Kónya Ákos református kór-
házlelkész úgy fogalmazott: a 
lelkileg egészséges ember sok-
kal ellenállóbb a betegségekkel 
szemben, s ha mégis betegszik, 
gyorsabban felgyógyul. Pap 
Tibor orvosigazgató, a megyei 
központi kórház megbízott ve-
zetője az avatóünnepségen re-
ményét fejezte ki, hogy új ká-
polnájuk az a hely lesz, ahol 
egyfajta lelki erőforrást kapnak 
a betegek.

A kórházkápolnát Csomós 
József, a Tiszáninneni Refor-
mátus Egyházkerület püspö-
ke, Ternyák Csaba egri érsek, 
Gáncs Péter, a Déli Evangélikus 
Egyházkerület püspöke vala-
mint Papp András görög kato-
likus esperes avatta és szentelte 
fel.

Csomós József köszöntőjében 
rámutatott, Miskolcon a törté-
nelmi egyházak, valamint a vá-
ros és intézményeinek kapcso-
lata követésre méltó példa. Itt 
működik például egyedül öku-
menikus egyetemi lelkészség és 
az elsők között avattak kórház-
kápolnát a megyei kórházban. A 
református egyház kezdeménye-
zésére most a Semmelweisben is 

így tettek és egyházi beruházás-
ként, közel 10 millió forintból 
kápolnát alakítottak ki.

Az avató ünnepségen részt 
vett Rétvári Bence, az Embe-
ri erőforrások minisztériumá-
nak parlamenti államtitkára is, 
aki elmondta: a kormány nem-
csak az orvosok, ápolók lelki-
ismeretes munkáját ismeri el, 
hanem a lelket gyógyító papok 
szolgálatát is. Növelték a kór-
házlelkészek számára nyújtott 

támogatásokat; mintegy 444 
millió forintot fordítanak idén 
a fizetéseik fedezésére, hogy a 
kórházi szolgálatban a munká-
jukat díjazni tudják. A miskolci 
kórházak most már 4 milliárd 
forinttal többől gazdálkodhat-
nak, mint pár évvel ezelőtt. Or-
szágszerte közel 80 kórházat 
újítottak fel, a következő évek-
ben pedig több mint 200 mil-
liárd forintból folytatják ezt 
a programot. A Semmelweis 
kórház ökumenikus kápolnáját 
többfunkciósra tervezi a kór-
ház: ez azt jelenti, hogy más al-
kalmakra, akár hangversenyek 
rendezésére is alkalmassá te-
szik majd.

Nyolc újabb külhoni magyar tett állampolgársági esküt a na-
pokban a miskolci városházán. Voltak közöttük szlovák, ro-
mán, sőt olasz állampolgársággal rendelkező magyarok is.

Kiss János alpolgármester 
köszöntőjében kiemelte, a 

magyar nemzetnek közel száz 
éve nagy vágya és küldetése, 

hogy a szétszakított ország 
és nemzet minél erősebben, 
minél szorosabb kötelékben 
tudjon ismét egyesülni. – Na-
gyon büszkék vagyunk arra, 
hogy már több mint egymil-
lió magyar nemzetiségű test-
vérünk tartotta fontosnak, 
hogy az állampolgárságban 
is osztozzon velünk – han-
goztatta az alpolgármester, 
hozzátéve: bár országhatárok 
néha elválasztanak, összeköt 
minket a történelmünk, a ha-
gyományaink, a nyelvünk, a 
kultúránk. 

ÁLLAMPOLGÁRI ESKÜT TETTEK

Kórházkápolnát avattak  
a SemmelweisbenNőnap alkalmából köszön-

tötte Kriza Ákos polgármes-
ter és Alakszai Zoltán városi 
jegyző a polgármesteri hiva-
tal hölgy dolgozóit március 
8-án, megköszönve egész 
éves munkájukat, odaadá-
sukat. 

Alakszai Zoltán egyebek 
mellett arról szólt, az ünnep-
ségre összegyűlt hölgyek je-
lentős számából is látszik, 
milyen fontos szerepük van 
a nőknek a város működteté-
sében. – Azért jöttünk, hogy 
megköszönjük önöknek az év 
365 napját: a gondoskodást, 
az anyai támogatást, a szor-
galmat, melyet egész évben 

nyújtanak – ezt Kriza Ákos 
polgármester mondta köszön-
tőjében. Mint fogalmazott, a 
hölgyek tökéletesen kiegészí-
tik a férfiak képességeit, lehe-
tőségeit. – Mindannyian úgy 
érezzük a hivatalban, hogy a 
munka dandárját önök vég-

zik – hangsúlyozta a polgár-
mester. Kiemelte, nem csu-
pán azért mondja ezt, mert a 
hölgyek „létszámfölényben” 
vannak a hivatalban, hanem 
azért, mert a női alaposság 
mindig megelőzi a férfiúi ala-
posságot.

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ A VÁROSHÁZÁN

Rétvári Bence: „A lélek gyógyulása is fontos”



Március 11-én, 16.30 órai 
kezdettel, a Miskolc Televízió 
HívőSzó című műsorában a 
Szent Anna templomból köz-
vetítenek szentmisét, felvétel-
ről. A szentmisét bemutatja: 
Szarvas Péter esperes. 

Március 11-én, vasárnap 
15 órától rendez a mindszen-
ti plébánia ifjúsági keresztutat 
a Kálvária-kápolnánál. A jövő 
héten folytatódnak a város-
ban a nagyböjti lelkigyakor-
latok. Március 16–17–18-án 
a mindszenti templomban a 
18.30 órai szentmiséken Liga 
Konrád újmisés, ugyaneze-
ken a napokon a 17 órai szent-

miséken a selyemréti Szent 
István templomban Kővá-
ri Dávid ferences kistestvér 
mond lelkigyakorlatos szent-
beszédeket. A Selyemréten 
18-án, vasárnap a szentmi-
se keretében szolgáltatják ki 
a betegek szentségét. Az idei 
esztendőben elmarad a városi 
keresztút, 18-án, vasárnap 15 
órától a Szent Anna templom-
ban lesz vetítettképes keresz-
tút valamennyi plébániakö-
zösség számára. Ezen a napon 
a Millenniumi teremben 16 
órától lesz mocorgós szent-
mise a kisgyermekes családok 
számára.
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A Kilencedik utcában folytatódott kedden a nyomortelep-felszá-
molás. Hubay György, a Rendészeti Bizottság elnöke a helyszínen 
úgy fogalmazott: Miskolcon nemzeti, polgári, ugyanakkor való-
di radikális politikát követnek a rendteremtésben. Ennek pedig 
elengedhetetlen része a nyomortelepek felszámolása.

Újabb négy kiürített épületet 
bontottak el a Számozott utcák-
ban. – A négy évvel ezelőtt meg-
hirdetett várospolitikai program 
a tervek szerint halad. Annak 
idején a Fidesz-KDNP-s város-

vezetés kikérte a miskolciak vé-
leményét, s több mint harminc-
ötezren aláírásukkal támogatták 
a nyomortelepek megszünte-
tését – nyilatkozta a helyszínen 
Hubay György, a városi Rendé-

szeti Bizottság elnöke. Mint el-
mondta, az Álmos utcán har-
mincnyolc lakást, a Békeszállón 
harmincat, a Bábonyi bércen 
harminckettőt, a Szondi telepen 
tizenkettőt bontottak már el, s el-
tüntették a Hideg sor romos há-
zait is. – A Számozott utcákban 
lévő kettőszázhetven lakásból is 
elbontottunk már százhatot, to-
vábbi ötvenkettő üres, áprilistól 
pedig újabb tizenegy lakásból 
kezdődnek meg a kilakoltatások. 
Tavaly tizenhat épületet bon-
tottak el többek között a Lövei 

soron, a Tetemváron, a Dráva 
utcán, a Szondi utcán és a Sza-
badság utcán – sorolta az elnök, 
aki a közeljövő terveiről is szólt. 
Mint mondta, áprilisban három 
lakást bontanak el a Kabar utcá-
ban, májusban a Hunyadin szin-
tén hármat, júniusban a Tetem-
váron kettőt, majd júliusban a 
Balaton utcán szintén kettőt.

– A nyomortelepek eltűné-
sével megszűnnek a szeméthe-
gyek, visszaszorul a bűnözés, ér-
tékesebbé válnak a környékbeli 
lakások. Telkek szabadulnak fel, 

ahol tisztességes családok épít-
kezhetnek. Felszámoltuk a te-
lepeket annak ellenére, hogy 
sokan támadtak bennünket a 
város határain túlról és a város 
határain belülről is. Végrehajt-
juk a programot, mert ez a mis-
kolciak kérése. Lehet, hogy a ci-
vil jogvédők, a liberális baloldali 
pártok és szervezetetek, vagy az 
EBESZ ellenzi, a miskolci em-
berek azonban üdvözlik és el-
várják. A nyomortelepek felszá-
molása a modern város lételeme 
– hangsúlyozta Hubay György.

„A Miskolci Geotermia Zrt. 
(3530 Miskolc, 33831/58 hrsz.) 
és a Kuala Ingatlanhasznosí-
tó Kft. (1117 Budapest, Buda-
foki u. 56. sz.) közös kérelme 
alapján a miskolci geotermikus 
fűtőrendszer (felszín alatti vi-
zek igénybevétele, vízbesajtolás 
felszín alatti vízbe, geotermikus 
energiát hasznosító létesítmény) 
emelt kapacitású üzemeltetése 
kapcsán a területi környezetvé-
delmi hatóság (B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járá-
si Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály- 
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) 

a nála folyamatban volt környe-
zeti hatásvizsgálati eljárást lezár-
ta és a környezetvédelmi enge-
délyt megadta.

A határozat teljes szövege 
– előzetes egyeztetést követő-
en – 2018. március 19-ig meg-
tekinthető a B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Miskolc Járá-
si Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztályán 
(Miskolc, Mindszent tér 4. sz.), 
valamint Miskolc Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalá-
nak Építési és Környezetvédelmi 
Osztályán (Miskolc, Városház 
tér 8. sz.) ügyfélfogadási időben.”

Szinte már ijesztő, mennyi-
re kiszámítható pályán mozog 
hazai, távvezérelt ellenzékünk, 
és a mögöttük állók gondol-
kodása. Bő egy hónapja írtuk 
ezeken a hasábokon, hogy a 
balliberális mainstream soha, 
egyetlen percig sem gondolta 
komolyan, hogy a tarka hazai 
ellenzék választási győzelme 
esetén, itt valami működőké-
pes kormányzat jöhet létre. Az-
zal is tisztában vannak viszont, 
hogy demokratikus választások 
útján, a globális pénzügyi kö-
rök „megbízható”, megszorító 
helytartói – Bokros, Bajnai, stb. 
– már soha nem fognak vissza-
kerülni a hatalomba. Ezért a 
Jobbik bevonásával próbálnak 
valahogy anarchiát előidéz-
ni, leváltani a jelenlegi, stabil 
kormányt. Ha győznének, egy 
ideig menne a marakodás, az 
ország sodródna a kormányoz-
hatatlanság felé, aztán pedig 
beállna a csődhelyzet. Jöhetne 
az IMF „segíteni”. Adnák a ke-
mény hiteleket megint, persze 
még keményebb feltételekkel - 
ezen feltételek egyike lenne egy 
általuk „szakértőinek” nevezett 
kormány felállítása. S akkor 
jönne az IMF számára meg-
bízható Bokros, Bajnai, meg az, 
amihez a legjobban értenek: a 
„csomagok”, a megszorítások.

Szóval ezt írtuk néhány 
hete, s lőn: pár napja Gyur-
csány Ferenc a Civil Rádióban 
egy kérdésre – mi várható az 
ellenzék választási győzelme 
esetén – azt válaszolta: „el-
húzódó koalíciós tárgyalá-
sok, aminek a végén én in-
kább azt feltételezem, hogy 
új választás!” A műsorvezető 
megkérdezte, mégis, mekkora 
instabil időszak jönne így lét-
re? Gyurcsány szerint ez nem 

lenne különösebb probléma, 
mert Németországban sincs 
stabil kormány hónapok óta. 
Erre a műsorvezető megje-
gyezte, hogy Magyarországot 
azért ez súlyosan megviselné. 
Gyurcsány úgy reagált: csak 
sötétben lehet tapogatózni, de 
az biztos, hogy „átmeneti kor-
mányzás jönne”.

Az bizony! S az egyértel-
műség kedvéért közben Baj-
nai Gordon is bejelentkezett, 
amint az várható volt. A na-
pokban Facebook-bejegyzés-

ben látta el a magyarságot vá-
lasztási jótanácsokkal. 

Ahogy én tudom, a háttér-
hatalom belső zsargonjában 
„raptoroknak” nevezik a Baj-
naihoz hasonló, nemzetközi 
„menedzsereket”. (Ami ugye-
bár egyfajta ragadozót jelent) 
Mint ismert, Bajnai Gordont 
Gyurcsány Ferenc megbukta-
tása után, 2009 márciusában 
választották meg „válság-me-
nedzselő” miniszterelnöknek, 
az IMF és Brüsszel nyomásá-
ra. Na, ő aztán meg is valósí-
totta „az Európai Unió egyik 
legfegyelmezettebb gazdálko-
dását”, hogy attól koldultunk. 
Megkaptuk a Bajnai-csoma-
got, s a megszorítások közben 
a balliberális média ütemezet-
ten, szuggesztíven mantrázta, 
hogy most sem jó ugyan, de 
lehetne még sokkal rosszabb 
is! (Mint amikor a krokodil le-
harapja valakinek a fél lábát, 
aztán a műtét közben folya-
matosan azzal vigasztalják, 
milyen jó neki, hogy a fél lába 
még megvan.) A kormányvál-

tás után, 2012-ben bukkant fel 
ismét idehaza, a Millával, Szo-
lidaritással, stb. létrehozták 
az Együtt – a Korszakváltók 
Pártja nevű alakulatot, amely 
aztán a baloldali Összefogás 
részeként vett rész a 2014-es 
választáson, igen mérsékelt 
sikerrel. A vereség után, 2014 
nyarán visszalépett az aktív 
politizálástól, és szeptember 
1-től ügyvezető igazgató lett 
a Meridiam-csoportnál, egy 
francia hátterű infrastruktu-
rális befektetésre szakosodott 

multinacionális cégnél. 2014. 
májusában – egyedüli ma-
gyarként – ő kapott meghívást 
a globális háttérhatalom fél-
legális kirakataként működő 
Bilderberg-csoport zártkörű 
találkozójára. 

Azért soroltam fel ezt a né-
hány életrajzi adatot, mert 
tipikusnak mondható és né-
mileg rávilágít a választások 
tétjére is. A nemzetközi pénz-
világ raptorai ugrásra készen 
állnak, alig várják, hogy újra 
eljöjjön az ő idejük, újra „vál-
ságot menedzselhessenek” Ma-
gyarországon. Hogy újra teret 
nyerjenek a multinacionális 
szolgáltatók, újra eladósod-
junk, s újra az IMF végrehaj-
tói mondhassák meg, mennyit 
költhetünk szociális, és egyéb 
kiadásokra. Bánják is ők, mi-
vel világítanak a magyarok – 
LED-izzóval, mécsessel vagy 
akár szurkos fáklyával – felté-
ve, ha tőlük vesszük hozzá a 
szurkot! Ha viszont hazai vál-
lalkozó kapja a megrendelést, 
mindjárt veszélyben a demok-

ratikus, átlátható piacgazda-
ság, nyakunkon az OLAF! Ez 
az igazi problémájuk Mészáros 
Lőrinccel, Tiborcz Istvánnal és 
a többi hazai befektetővel – s 
ezért támadják a zsoldosok 
szinte már meghökkentő arcát-
lansággal és hazugságáradat-
tal a rezsicsökkentést. Azzal, 
hogy a kormány visszafizette 
az IMF-hitelt (kiszabadította 
az országot az adósságcsap-
dából) s állami ellenőrzés alá 
vonta a stratégiai energiaága-
zatokat, hatalmas érdeksérel-
met okozott a multinacionális 
pénzügyi körök hagyományos, 
emblematikus célkitűzéseinek, 
amelyeknek könyvtárnyi iro-
dalma van. 

Ezzel függ össze minden kül- 
és belföldi fröcsögés, gyaláz-
kodás, lódítás. Hallgatom pél-
dául, hogy most ugyanazok a 
balliberális jóarcok féltik a Fi-
desztől az önkormányzatokat, 
akik nyolcéves kormányzásuk 
után, 2010-ben százmilliárdos 
adósságokkal, a működéskép-
telenség határán hagyták ma-
guk mögött az önkormányzati 
szektort. A Fidesz-KDNP kor-
mány országosan 1350 mil-
liárd adósságot vállalt át az 
önkormányzatoktól, hogy le-
vegőhöz jussanak. Borsodban 
252 településtől több, mint 92 
milliárdot. Miskolc 36 milliár-
dos adósságtól (évi 3,5-5 mil-
liárdos törlesztéstől) szabadult 
meg a kormánynak köszön-
hetően. 2002-ben mindössze 3 
milliárd volt a forráshiány a 
városi költségvetésben, ezt sike-
rült nyolc év alatt tizenkétsze-
resére duzzasztania az MSZP-
SZDSZ vezetésnek. (Plusz a 
kötelezettségvállalások)

Szóval hagyjuk már…
SZEPESI SÁNDOR

RAPTOROK

A szerkesztőtől EGYHÁZI HÍREK

Hubay: „A nyomortelepek felszámolása  
a modern város lételeme”

Megtekinthető a határozat



Miskolcra is elhozta Kerítés-
bontók címen indított plakát-
kiállítását a Fidelitas. A meg-
nyitó sajtótájékoztatót a Bükk 
Áruház és az egykori Vasas 
Művelődési Központ közötti 
téren tartotta az ifjúsági szer-
vezet, március 6-án délután.

A kiállítás plakátjain bal-
oldali, illetve jobbikos poli-
tikusok azon kijelentései ol-
vashatók, melyeket az elmúlt 
években a magyar határzár-
ról, a kerítésről mondtak. A Fi-
delitas tagjai 11 ilyen plakátot 
készítettek el, amelyekkel az 
ország minden megyei jogú 
városába ellátogatnak. A kiál-
lítás Tatabánya, Salgótarján és 
Eger után érkezett Miskolcra.

– Úgy érezzük, kötelességünk 
felhívni a figyelmet arra, mi tör-
ténik, ha április 8-án ezek az el-
lenzéki politikusok kormányt 
tudnának alakítani – mondta 
el kedden, Miskolcon Böröcz 
László, a Fidelitas országos elnö-

ke. – Kijelentéseik alapján egyér-
telmű, hogy a számukra értel-
metlen határzárat lebontanák és 
beengednék a migránsokat or-
szágunkba!

Mint ismert, egy NATO je-
lentés szerint az elkövetkező 
5-10 évben 60 millió migráns 
kelhet útra Afrikából, túlnyomó 
többségük Európa irányába. 
Böröcz László kiemelte, amikor 
2015-ben a nagy migrációs hul-

lám volt, akkor pár ezren voltak 
a határainknál. – Gondoljunk 
bele, milyen nyomás lenne raj-
tunk, ha mondjuk 30 millió 
ember indulna meg – hangsú-
lyozta az elnök, hozzátéve: az 
ország jövője szempontjából 
létfontosságú, hogy megakadá-
lyozzuk az illegális migrációt.

A Fidelitas országos elnöke 
arról is szólt, ha az ellenzék ke-
rülne kormányra, minden bi-

zonnyal Magyarország is egy, 
a nyugat-európai országokhoz 
hasonló területté válna: „no go” 
zónák és olyan területek alakul-
nának ki, ahová a rendőrség sem 
merne bemenni. – Az álmainkat 
sem tudnánk megvalósítani, hi-
szen ha ilyen körülmények közé 
kerülne az ország, azokat a for-
rásokat, melyeket jelenleg isko-
la- és kórházfejlesztésekre, út-
fejlesztésekre és béremelésekre 
költenek, a migránsokra kellene 
fordítani – emelte ki.

Mint elhangzott, a kihelye-
zett plakátokkal a Fidelitas a 
miskolciak figyelmét is szeret-
né felhívni: nézzék meg, mit 
mondtak a határzárról és a 
migránskérdésről a baloldali és 
jobbikos politikusok. Böröcz 
László szerint mindent elárul, 
hogy Bangóné Borbély Ildikó 
– az MSZP elnökségi tagja – 
azt mondta egyik interjújában: 
majd április 8-a után ad választ 
arra a kérdésre, betelepítene-e 
az országba migránsokat.

Programot ismertettek és a 
nőket köszöntötték március 
8-án, Miskolc több helyszí-
nén is a Munkáspárt or szág-
gyű lési képviselőjelöltjei. 

A Munkáspárt színeiben a 
Miskolc 1-es egyéni választó-
kerületben Orosz Imre Tibor, 
a 2-esben pedig Fülöp József 
Istvánné indul az áprilisi vá-
lasztáson. – Félelem és ren-
detlenség helyett biztonságot 
és rendet akarunk; értelmet-

len hadakozás helyett alko-
tó munkát; egymás ócsárlá-
sa helyett közmegegyezést 
– hangsúlyozta Fülöp József 
Istvánné, hozzátéve: a dolgo-
zóknak a jogokból többet, a 
teherből kevesebbet ígérnek, 
a milliárdosoknak pedig for-
dítva: kevesebb jogot, és több 
terhet. Bevezetnék a 200 ezer 
forint adómentes minimál-
bért, a 35 órás munkahetet. A 
„szupergazdagokra” egysze-
ri, 45 százalékos vagyonadót 

szabnának ki. Alanyi jogon 
biztosítanák a lakhatást, az 
ingyenes és várólisták nélkü-
li orvosi ellátást. Ingyenessé 
tennék a gyógyszereket a 65 
éven felülieknek, a minimál-
nyugdíjat pedig 100 ezer fo-
rintra emelnék. Követelik to-
vábbá, hogy ne telepítsenek 
migránsokat az országba.

Országjáró kampánykör-
útjának keretében, Miskol-
con tartott kedden sajtó-
tájékoztatót Karácsony 
Gergely, az MSZP-Párbe-
széd Szövetség miniszter-
elnök-jelöltje, „Tegyünk 
igazságot” címmel.

Karácsony Gergely a rendez-
vényen úgy vélte, a választáson 
a kamupártok mellett sok he-
lyen indulnak kamujelöltek, 
majd kiemelte: az MSZP-Pár-
beszéd Szövetség a legerősebb 
kihívója a Fidesznek, ez abból 
is látszik, hogy ezt a szövetsé-
get támadják a leginkább. Mint 
mondta, ők az ország valódi 
problémáival szeretnének fog-
lalkozni, például az elvándor-
lással, amely véleménye szerint 
országos és regionális problé-
ma is. – Az én programom ar-
ról szól, hogyan tudunk per-
spektívát kínálni a fiataloknak, 
és a válságban lévő régióknak 
– hangsúlyozta. Megerősítenék 
például a kis- és közepes vállal-
kozásokat, az átlagnál keveseb-
bet keresők adóterheit ugyan-
akkor jelentősen csökkentenék.

Újságírói kérdésre – mi a 
véleménye azon korábbi nyi-

latkozatáról, hogy ő nem épí-
tett volna kerítést a déli ha-
társzakaszon – a politikus 
azt mondta, ez úgy hangzott 
el tőle: „amilyen butaság volt 
megépíteni, olyan butaság 
lenne lebontani”. Egy másik 
kérdésre – mi a véleménye 
Gyurcsány Ferenc DK-el-
nök szavairól - aki szerint, ha 
az ellenzék nyer, akkor nem 
tudnak kormányt alakítani, 
ezért új választásokat kellene 
kiírni – Karácsony Gergely 
azt mondta, véleménye sze-
rint Gyurcsány Ferenc téved, 
ami „emberi dolog”.

Varga László, az 
MSZP-Párbeszéd DK által is 
támogatott, helyi képviselője-

löltje a sajtótájékoztatón ki-
emelte: a megyében sok ez-
ren támogatják jelöltjeiket, 
nagyon sok aláírást gyűjtöt-
tek nagyon rövid idő alatt, és 
ez nagy erőt ad számukra – 
tette hozzá. 

Azon leszünk a következő 
hetekben, hogy a magyar de-
mokratákat szövetségbe hív-
juk, s leváltsuk a kormányt, 
hiszen változásra van szük-
ség az országban, miként a 
megyében is – hangoztatta 
Varga László. A problémák 
közül kiemelte, hogy a megye 
oktatási, egészségügyi hely-
zetének javítása elodázhatat-
lan, amiként megoldásra vár 
az elvándorlás kérdése is. 

Észak-Magyarország és a 
magyar vidék helyzete, vala-
mint a biztonság- és külpoli-
tika főbb kérdései is teríték-
re kerültek kedden azon a 
Citromfa Politikai Mű-
hely-beszélgetésen, melynek 
vendége ezúttal az LMP-s 
Demeter Márta, valamint 
Üveges Gábor, az Új Kezdet 
választmányi elnöke volt.

– Nem kínálunk tuti re-
ceptet, messiásokkal amúgy 
is tele leszünk a következő 
hetekben. Mi azt mondjuk, 

a prioritásokat kell jól áthan-
golni és behúzni a szakmát a 
döntéshozói térbe – fogalma-
zott Üveges Gábor. Demeter 

Márta, az LMP országgyűlé-
si képviselője szerint, a poli-
tikának nem az öncélúság-
ról, hanem a szolgálatról, a 
népképviseletről kell szólnia. 

Kiemelte, a hagyományos 
pártok visszaszorulóban van-
nak, új mozgalmak alakul-
nak, fiatalok, civilek próbál-
nak megalkotni egy teljesen új 
rendszert. Egy olyat, ami köze-
lebb áll az emberekhez. – Ne-
künk az is célunk, hogy vál-
toztassunk a kialakult politikai 
gyakorlaton és politikai kultú-
rán – hangoztatta a politikus.
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Miskolcon a Fidelitas "Kerítésbontók" című plakátkiállítása

MISKOLCON KAMPÁNYOLT 
KARÁCSONY GERGELY

„A prioritásokat kell jól áthangolni”

Munkáspárti programismertető 
Miskolcon
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Színházi előadásokkal foly-
tatódtak március 7-én és 
8-án a Salkaházi Sára Prog-
ram népszerű kulturális ren-
dezvényei. 

A Salkaházi-közösség tagjai 
ezúttal a Marica grófnő című 
előadást tekinthették meg a 
Miskolci Nemzeti Színházban, 
ezúttal is díjmentesen, csupán 
regisztrációs jegyet kellett vál-
taniuk. A telt házas előadást 
megelőzően Hubay György, 
a Salkaházi Program vezető-

je köszöntötte a jelenlévőket, 
örömét fejezve ki, hogy ismét 
találkozhatnak egy színvona-
las rendezvényen.  

Köszöntőjében rövid átte-
kintést adott az országosan is 
egyedülálló nyugdíjas-prog-
ram eddigi sikereiről, ered-
ményeiről, s jelezte, húsvét 
után újabb nívós, szórakoz-
tató programokat kínálnak 
majd a miskolci szépkorú-
ak számára, ezekről időben 
tájékoztatást adnak majd. – 
Reményeink szerint ezeken 

a programokon is legalább 
olyan jól fogják majd magu-
kat érezni a résztvevők, mint 
az eddigieken. 

Ezután is mindig kikérjük 
majd az Önök véleményét a 
program elemeivel kapcsolat-
ban, hogy közösen dönthes-
sük el, milyen rendezvényeken 
éreznék magukat legjobban 
– legyen szó kulturális vagy 
szórakoztató programokról – 
hangoztatta Hubay György, ki-
emelve, hogy ez valóban egy 

nagyon jó közösség, olyan, 
melynek a tagjai mindig na-
gyon jól érzik magukat egy-
mással.

A Sakaházi Program vezető-
je külön köszönetet mondott 
Eperjesi Erikának, a Miskol-
ci Nemzeti Színház színmű-
vészének, hogy részt vállalt a 
programban. Az előadás végén 
pedig – nőnap alkalmából – 
Hubay György egy-egy szál vi-
rággal köszöntötte a jelenlévő 
hölgyeket.

Marcona római legionári-
usokkal is találkozhattak 
mindazok, akik az elmúlt 
hétvégén keresték fel a mis-
kolci Seuso-kiállítást. Az ér-
deklődés hatalmas: vasárnap 
már az ötezredik miskolci, 
pár nappal később pedig 
országosan a százezredik 
látogatót köszönthették a 
Herman Ottó Múzeumban.

Az ötezredik szerencsés láto-
gató Bodogán János volt, akinek 
Szolyák Péter, a Herman Ottó 
Múzeum általános igazgatóhe-
lyettese nyújtotta át a múzeum 
és Miskolc város ajándékait. Az 
ünnepségen részt vettek a Co-
lonia Rostalló Kulturális és Ka-
tonai Hagyományőrző Alapít-
vány tagja is, akik a hétvégén 
korabeli életképekkel idézték 
meg az antik Rómát a múze-
umban. Március 8-án a vándor-
kiállítás országosan százezredik 
látogatóját is Miskolcon kö-

szönthették. Bátor Jánosné fér-
jével Nyékládházáról érkezett, 
hogy megtekintse a Seuso-ki-
állítást. A szerencsés látogatót 
Tomka Gábor, a Magyar Nem-
zeti Múzeum főigazgató-he-
lyettese ajándékozta meg egy 
egész évre szóló MNM-bérlet-
tel, valamint egy értékes régé-
szeti albummal. Tóth Arnold 
múzeumigazgató a miskol-
ci önkormányzat és a Herman 
Ottó Múzeum ajándékcsomag-
ját adta át a százezredik érdek-
lődőnek.

Tomka Gábor elmondta, 
a kiállítás következő állomá-
sa Nyíregyháza lesz, itt ér véget 
az országjárás. Ezt követően a 
Seuso-kincs a Magyar Nemzeti 
Múzeumban lesz majd látható 
egy bővített kiállítás részeként. 

A tárlat sikerének oka Tomka 
Gábor szerint egyrészt maga a 
kincs, amely értékében és mű-
vészi színvonalában is páratlan, 
sehol a világon nem lehet ilyet 
látni. Az érdeklődés másik oka 
pedig a kincshez kötődő számos 

legenda, és az a hosszas küz-
delem, amíg visszakerülhetett 
Magyarországra. A Seuso-tárlat 
arra is rámutat, mennyire gaz-
dag hazánk régészeti öröksé-
gében és hogy ezt az örökséget 
ápolni kell. Feltárni és megmu-
tatni a látogatóknak.

A látogatók 35 fős csopor-
tokban, félórát tölthetnek a 
kiállítótérben. A helyfoglalá-
sok március 18-ig – a kiállítás 
zárásáig – mind beteltek, de a 
regisztráció nélkül érkező lá-
togatók is megtekinthetik a 
kincset, bár kicsit várakozniuk 
kell.  A Herman Ottó Múzeum 
a tárlat népszerűsége miatt ter-
vezi, hogy bizonyos napokon 

meghosszabbítja a nyitvatar-
tást és új időpontok foglalására 
ad lehetőséget. Az előzetes fog-
lalások alapján úgy számolnak, 
hogy Miskolcon több mint 20 
ezer látogató tekinti meg a le-
letegyüttest.

Miskolc turisztikai kíná-
lata is bemutatkozott a 
március 1-jén kezdődött 
budapesti Utazás 2018 ki-
állításon. 

A Hungexpo „Itthon” nevű 
pavilonjában Észak-Magyar-
ország idegenforgalmilag 
fontos települései, látnivalói 
egy közös Mátra-Bükk stan-
don várták az érdeklődőket 
- kiadványokkal, friss infor-
mációkkal és kóstolókkal. 

A rendezvényen sok olyan 
találkozóra, megbeszélésre 
sor került a miskolci turisz-
tikai szakemberek és part-
nereik között, amelyekre 
sokszor csak az ilyen szak-
mai rendezvények kínálnak 
alkalmat. Városunkat Mis-
kolc turisztikai szervezete, a 
MIDMAR Nkft, valamint a 
fürdőkínálattal rendelkező 
Miskolci Turisztikai Kft. és 
a Diósgyőri vár szakembe-

rei mutatták be négy napon 
keresztül, s számos miskolci 
szolgáltató kiadványai is el-
érhetők voltak a helyszínen. 
A látogatók nyereményjáté-
kon is részt vehettek. 

Az Utazás kiállítás Buda-
pesten március 4-éig várta a 
vendégeket.  Most hétvégén, 
március 9-én és 10-én, pén-
teken és szombaton immár 
huszonötödik alkalommal 
rendezik meg Miskolcon a 
„Menjünk világgá!...” utazási 
kiállítást, a régió legnagyobb 
idegenforgalmi rendezvé-
nyét az ITC székházban. 
A kiállításra csaknem száz 
kiállítót és tízezer látoga-
tót várnak. Az idei külföldi 
dísz vendég Szlovákia, a bel-
földi pedig Kossuth Lajos 
szülőhazája: Monok. Szlová-
kia standján többek között 
Kassa, a kassai repülőtér, a 
Szlovák Paradicsom, Bettlér 
és Rozsnyó mutatkozik be. 

Ismét termelői napra vár-
ják az érdeklődőket az 
Erzsébet térre március 18-
án, délelőtt 9 órától. 

Az Ökológiai Intézet köz-
reműködésével rendezett 
Tavaszváró Termelői Nap 
kínálata már az ébredő ter-
mészetet idézi. Emellett ter-
mészetesen most sem lesz 
hiány szép kézműves por-
tékákból, finom falatokból 
sem, a márciusi hosszú hét-
vége vasárnapján.

Aki ellátogat a rendez-
vényre, részt vehet a városi 
magbörzén. A látogatók vi-
hetnek magukkal magva-
kat, dugványokat, szobanö-
vény-hajtásokat, a szervező 
Öko Kertész Klub Miskolc 
lehetőséget biztosít a cseré-
re. A magfogás tudományára 
és a tájfajták fontosságára a 

Magház Hálózat hívja fel a fi-
gyelmet. A Diósgyőri Kocsis 
Pál Kertbarát Kör ültetési és 
magvetési tanácsokkal látja 
el a kertészkedőket. A házi 
komposztálás ismeretébe és 
gyakorlatába a Zöld Kap-
csolat Egyesület vezeti majd 
be a kertbarátokat. Kom-
posztálj a természettel! cím-
mel ismeretterjesztő játéko-
kat is rendez családoknak az 
Ökológiai Intézet Alapítvány. 
Óriás társas, puzzle várja a 
kicsiket, nagyokat egyaránt. 
A gyerekek kislapátot is hoz-
hatnak, és kertészkedésre fel! 
Mi több, ezúttal szelfizhet-
nek is a lillafüredi Pele lak-
ban oly sokat kertészkedő 
szalmakalapos polihisztorral, 
„Herman Ottóval”. Különle-
gességként bemutatkozik a 
MaZsó Fürjészet, akik kósto-
lót is tartanak majd. 

Megmutatjuk  
Miskolc értékeit

A százezredik látogatót is Miskolcon köszöntöttékTAVASZVÁRÓ  
TERMELŐI NAP

Seuso-kincs: hatalmas az érdeklődés!Szelfizz Herman Ottóval!

A Marica grófnővel folytatódott  
a színházban a Salkaházi Program 

Ő volt a százezredik (középen).

Az ötezredik miskolci látogató (középen).
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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 

Háromnapos konferenciát 
tartottak az elmúlt héten a 
lillafüredi Palotaszállóban, 
a nők helyzetéről, szerepéről. 
A Nő a Siker Alapítvány idei 
programsorozatát jótékonysá-
gi gálaesttel és workshopokkal 
gazdagította. A rendezvényt 
Novák Katalin család- és ifjú-
ságügyért felelős államtitkár 
nyitotta meg.

A konferencián számos is-
mert kül- és belföldi vendég il-
letve politikus vett részt - köz-
tük Schmittné Makray Katalin, 
olimpiai ezüstérmes tornász, a 
volt köztársasági elnök, Schmitt 
Pál felesége, Rúzsa Magdolna 
énekes, és Deutsch Tamás Euró-
pa parlamenti képviselő.  

Novák Katalin megnyitó be-
szédében reményét fejezte ki, 
hogy a konferencia hagyomány-
teremtő lesz. – Nekünk, nőknek 
a világ minden pontján úgy kell 
helyt állnunk, hogy közben töre-
kednünk kell a munka és a csa-

lád egyensúlyára. Ma csaknem 
kétmillió nő dolgozik Magyaror-
szágon. A kormány meghirdette 
a családok évét, de lehetőségek-
kel is támogatja a nőket: bevezet-
te a gyed extrát. Fontos, hogy a 
rugalmas családi körülmények-
re tudjon reagálni egy rugalmas 
munkaerőpiac. – mondta.

Az idei Nő a Partnerség Kon-
ferencia mottója: Értékek és ér-
dekek. A szervező alapítvány 
megalapítója, Csöbör Katalin or-
szággyűlési képviselő köszöntő-
jében Orbán Balázst, a Századvég 
Alapítvány kutatási igazgatóját 
idézte, aki azt mondta az első 
konferencián: a nőknek trendivé 
kell válniuk. – Egyetértünk ez-
zel a mondattal, ellenben azzal, 
amit sokan mások gondolnak, 
nem. Sokan ugyanis azt gondol-
ják, hogy a család csak hátráltatja 
a társadalom fejlődését, és egyet-
len nő sem vágyhat a családanya 
szerepre. A Nő a Siker Alapít-
vány kezdettől fogva támogatja a 
rászorulókat, például élelmiszer-

csomagokat osztottunk, gyereke-
ket szállítunk, biztonsági eszkö-
zöket adunk időseknek – mondta 
Csöbör Katalin.

Női Információs  
és Szolgáltató-központ

A konferencia ideje alatt, már-
cius 7-én nyitották meg Miskol-
con, a Bajcsy-Zsilinszky úton az 
ország első Női Információs és 
Szolgáltató-központját, amely a 
nők elhelyezkedését és rugalmas 
foglalkoztatását segíti.

Novák Katalin az esemény 
sajtótájékoztatóján elmond-
ta: a család és a karrier össze-
egyeztethető, erősítik egymást. 
Az országban a következő idő-
szakban összesen 67 család- és 
karrierközpontot hoznak majd 
létre. – A kezdeményezés so-
rán minden megyében legalább 
három ilyen központot szeret-
nénk kialakítani azoknak az 
anyáknak és leendő anyáknak, 
akiknek szükségük van segít-
ségre, útmutatásra a családjuk 

és karrierjük összeegyeztetésé-
ben. Kiemelte, szükséges, hogy 
a munkaerőpiacot rugalma-
sabbá tegyék, hiszen hazánk-
ban közel kétmillió nőnek kell 
egyszerre helyt állnia a munka 
és a család terén, közülük pe-
dig a legtöbben gyermekeket is 
nevelnek. – Sokszor éreznek az 
édesanyák lelkiismeretfurda-
lást, amikor szinte zárásra ér-
nek oda gyermekükért az óvo-

dába vagy az iskolába. Éppen 
ezért szeretnénk elérni, hogy 
rugalmasabb, összeegyeztethe-
tőbb legyen a munkaerőpiac, 
és a munkáltatók is nyissanak 
efelé a rugalmasság felé – emel-
te ki az államtitkár. A távmun-
ka, a „job-sharing”, vagy a töm-
bösített munkaidő is ezek közé 
a megoldások közé tartozik és 
szeretnék, hogy a munkáltatók 
is nyitottak legyenek ezekre. 

Összesen 14 milliárd fo-
rintot fordítanak a család és 
karrierközpontok létesítésére, 
ebből megyénknek 779 mil-
lió forint jut. Csöbör Katalin 
országgyűlési képviselő úgy 
fogalmazott, a 21. század a le-
hetőségek százada és együttes 
erővel kell lehetőséget nyújta-
nunk a magyar nőknek, közö-
sen akarjuk Magyarországot 
jobbá tenni. 

„Együtt kell lehetőséget nyújtanunk a magyar nőknek”

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár
Deutsch Tamás EP, és Répássy Róbert országgyűlési kép-
viselő a házigazdával, Csöbör Katalinnal

A konferencia egyik előadásán Rúzsa Magdolna (közé-
pen) is fellépett

Schmittné Makray Katalin (képünkön balról a második) 
is beszédet mondott a konferencián
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
A nemzetiségek jogairól szóló 211. évi CXCIX. törvény 116.§-a alapján  
a Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJAT ALAPÍT. 
A tanulmányi ösztöndíj anyagi hátterét, a Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzat a saját 2018. évi költségvetéséből biztosítja.
A tanulmányi ösztöndíjat 2018. szeptember 1 napjától 10 hónapon keresztül 3 fő általános 
iskolai intézményben tanuló hallgató kaphatja meg. Havi összeg mértéke: 4000 Ft.

A tanulmányi ösztöndíj odaítélésének célja:
l  a miskolci diákok közül, a német nyelvet tanuló általános iskolás hallgatók anyagi támo-

gatása,
l segítségnyújtás az ösztöndíjas diákok német nyelvi és népismereteinek bővítéséhez, 
l hozzájárulás a német nyelvvizsgákra való felkészüléshez.  

A tanulmányi ösztöndíj odaítélésének feltételei:
l állandó bejelentett miskolci lakcím,
l német nemzetiségi nyelv évek óta tartó kimagasló ismerete, 
l közéleti aktivitás.

Pályázati feltételek:
l a legutóbbi két egymást követő félév legalább 4,0 tanulmányi átlaga
l a 7. osztályos tanuló német nemzetiségi nyelvből elért kiemelkedő teljesítménye
l a tanuló közéleti aktivitása 

Előnyt jelent a pályázónak illetve a hozzátartozó családtagjainak a nemzetiséghez való tartozása!!!

A tanulmányi ösztöndíj összege: 40 000 Ft/év 
A pályázat benyújtásának határideje:  2018. március. 20.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton az alábbi címen:
Dr Lange László, Miskolci Német Önkormányzat elnöke, 3535 Miskolc, Bartók Béla út 54

A pályázathoz csatolni kell: 
l 2017. év II. féléves és a 2018. év I. féléves bizonyítvány másolatát,
l német és magyar nyelven írt önéletrajzát,
l iskolalátogatási igazolást,
l német szaktanár véleményét, ajánlását,
l német nyelvterületen, iskolán kívül elért eredményeiről szóló dokumentumok másolatait,
l közéleti aktivitást igazoló okmányokat,
l a német nemzetiséghez való tarozásról szóló dokumentumok bemutatását

A miskolci iskolák közvetlenül is megkapják a PÁLYÁZATI KIÍRÁS, a TANULMÁNYI ÖSZTÖN-
DÍJPÁLYÁZAT, a PÁLYÁZATI ADATLAP és az ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZAT nevű dokumentumokat, 
amelyek egyébként letölthető a miskolc.hu német nemzetiségi önkormányzat oldaláról is.  

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK

Cím Megnevezés Alapterület 
(m2)

Szobák  
száma Komfortfokozat

Minimálisan
ajánlható

bruttó ár (Ft)

Bánatpénz
(Ft)

Áfonyás u. 2. fszt. 3. lakás 73 3 összkomfortos 4 900 000 245 000

Áfonyás u. 2. 7/3. lakás 73 3 összkomfortos 5 200 000 260 000

Áfonyás u. 21. fszt. 3. lakás 73 3 összkomfortos 5 200 000 260 000

Áfonyás u. 27. 4/2. lakás 55 2 összkomfortos 3 800 000 190 000

Baross Gábor u. 19. als. lakás 21 1 komfort nélküli 1 100 000 55 000

Csabai kapu 13. 1/5. lakás 47 1 komfortos 7 000 000 350 000

Erdélyi u. 6. B. lh. 1/3. lakás 37 1 komfortos 5 000 000 250 000

Felsőruzsin körút 11. 2/2. lakás 55 2 összkomfortos 5 600 000 280 000

Jósika Miklós u. 20. 3/4. lakás 64 2,5 összkomfortos 7 100 000 355 000

Soltész Nagy Kálmán u. 1. 4/1 lakás 61 1 komfortos 6 200 000 310 000

Szentgyörgy u. 58. 3/3. lakás 55 2 összkomfortos 4 800 000 240 000

Szentgyörgy u. 65. 6/3 lakás 73 3 összkomfortos 6 800 000 340 000

Testvérvárosok u. 36. 6/3 lakás 53 2 összkomfortos 5 100 000 255 000

Bővebb tájékoztatás: Miskolc Holding Zrt. Ügyfélszolgálat Miskolc, Széchenyi u. 60.
Ügyfélfogadási idő: hétfő 8-12 és 12.30-15.30, szerda 8-12 és 12.30-17.30, péntek 8-12 óra között

Tel.: 46/516-254; 46/516-257; 70/506-0611; 70/506-0610, e-mail cím: lakashasznositas@miskolcholding.hu 
honlap: www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu

A Miskolc Holding Zrt. Lakáshasznosítása kétfordulós versenyeztetési eljárás  
(nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti  

az alábbi miskolci ingatlanokat:

AZ ÍRÁSOS AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE 2018. 04. 20., PÉNTEK, 9.00

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BELÉPŐ – A MUNKA KAPUJA 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROG-
RAMJA TOP-6.8.2-15-MI1-2016-00001 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT

Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja helyi, illetve térségi 
szintű foglalkoztatási – és gazdaságfejlesztési programokat valósít meg, szorosan 
együttműködve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal és a Miskolc Hol-
ding Zrt.-vel.

A fejlesztés eredményeként Miskolc önkormányzata növelni kívánja a helyi foglalkozta-
tást, elősegítve a város gazdasági fejlődését. A paktum megvalósításának részeként folya-
matos a célcsoporthoz tartozó személyek toborzása, felkészítése, mentorálása. Végső cél: 
a munka világába való visszatérés!

Foglalkoztatási paktum tanácsadói iroda – Miskolc, Hunyadi utca 19.
Keresse fel hétköznapokon a Foglalkoztatási paktum tanácsadói irodáját, ahol munkatár-

saink segítenek megfelelő munkahelyet találni.

Jöjjön el állásbörzénkre!
A Foglalkoztatási paktum tanácsadói irodája 

2018. február 28-án Belépő – a munka kapuja 
néven szervezett állásbörzét. Az esemény a 
Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai  
mellett tíz partnercég, köztük  
a BOSCH, TAKATA, Shinwa nyújtott  
lehetőséget a személyes találkozásra 
a miskolci és környékbeli állás- 
keresőknek. A rendezvény hoz-
zájárult ahhoz, hogy a vállalatok 
megfelelően képzett munkaerőhöz 
jussanak.

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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Miskolci Napló10 Hirdetés

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

Az akció érvényes: 2018. 03. 10-től 2018. 03. 16-ig 
Rexona tusfürdő, férfi, női, 250 ml, 1996 Ft/l   499 Ft 
Perlux mosógél, 1,625 ml, 221 Ft/l   359 Ft
Garden automata légfrissítő, UT., 260 ml, 1919 Ft/l  499 Ft
Ajax általános felmosó, 1 l   549 Ft
Tomi mosógél, 1,32 l, 757 Ft/l  999 Ft
Cif folyékony súroló, 500 ml, 998 Ft/l  499 Ft
Pur mosogató, 450 ml, 597 Ft/l   269 Ft
Lenor öblítő, Duo Pack, 2x1,36 l  1399 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
Mosószóda 1 kg   389 Ft

Ruhaszárító állványok, vasaló deszkák, fregolik 
széles választékban kaphatók.

Apróhirdetés
Ingyenes számítógépes tanfolyam in-
dul  kezdőknek, hét köznap délutánon-
ként Mis  kolcon. Korhatár 65 év.  Érdek-
lődni: 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), garázskapuk cseréje óriá-
si kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolás-
technikával. 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, kerí-
tések, kerti házak és egyéb famunkák készí-
tése; Ve lux ablakok beépítése, cseréje; íves 
fedések és hajlatok készítése; tetők szellőz-
tetése. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.

Nem italozó, önállóan dolgozni tudó 
ácsot és korábban ács mellett dolgozó se-
gédmunkást keresek Miskolc és környéké-
re, nem csak tetőn végzendő munkákra. 
Tel.: 06-20/460-6775.

Lendítse fel ÜZLETÉT! 
Hirdesse Ön is termékét, szolgál-
tatását szórólapon, juttassa el 
újságját, kiadványait kézbesítői 
hálózatunkon keresztül Miskolcon 
és környékén. 

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

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

Első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!

Miskolc-Tapolcai Polgárőr Egyesület
Pályázat száma:  MA-17-M-2017-0069
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Fényárban úszott az elmúlt napokban az új diósgyőri stadion 
és környéke, ahol próbavilágítást végeztek. Fotósunk, Mocsári 
László a helyszínen örökítette meg a látványt. 

Múlt heti, miskolci látoga-
tása során Orbán Viktor mi-

niszterelnök is megtekintette 
az új stadiont, melyről úgy nyi-

latkozott: „a városnak ez nem 
csak egy egyszerű sportléte-
sítmény, hanem a két évvel ez-
előtti emlékképeket felidézve 
azt mondhatom, hogy ez egy 
város-rehabilitációs program. 

Tehát egy egész környéket, egy 
városrészt tesz majd rendbe. 
Azt gondolom, ez a stadion 
olyan, mint a város. Lendüle-
tes, erős, férfias – egy acélváros 
sportlétesítménye!”

NEM SEMMI LÁTVÁNY VOLT

Sport Miskolci Napló12

Hatalmas gólparádét rendeztek múlt szombaton Debrecen-
ben a PannErgy MVLC vízilabdásai, összesen 21 góllal töm-
ték ki a házigazdák hálóját. A szerdai, Szolnok elleni találko-
zó már nem sikerült ilyen jól. 

A Debrecen ellen Sike József 
együttese minden negyedet 
megnyert, negyedenként 6, 6, 6 

és 3 gólt szerzett, folyamatosan 
támadott. A miskolci csapat 
nagyarányú győzelméhez nem 

férhetett kétség – Alex Bowen 
hat, Nagy Ádám és Vadovics 
Viktor pedig négy-négy gólt 
jegyzett a mérkőzésen. (Közép-
szakasz 2. forduló, eredmény: 
Debrecen – PannErgy MVLC 
10-21). Komlósi Péter, a Debre-
cen vezetőedzője az összecsa-
pás után úgy nyilatkozott, érzé-
se szerint ezen a mérkőzésen a 
„szív hiányzott” a csapatából. – 
Olyan érzésem volt, hogy a já-
tékosok csak túl akarnak lenni 
az összecsapáson. A felsőház-
ban ennél sokkal jobb teljesít-
ményre van szükség – fogal-
mazott a tréner. 

Sike József, az MVLC ve-
zetőedzője úgy vélte, nagyon 
nagy dolog, hogy a Debrecen a 
nyolc közé jutott. - Úgy érzem, 
hogy nincs akkora különbség 

a két csapat között, mint amit 
most az eredményjelző mutat. 
Csak éppen most a hazaiaknak 
ezen a mérkőzésen szinte sem-
mi sem sikerült, nekünk pedig 
minden összejött, majdnem 
minden megmozdulásunk si-
keres volt – értékelt a miskolci 
tréner. 

Szerdán a Szolnok csapa-
tával csapott össze az MVLC 
Miskolcon, itt a vendégek 
16-8 arányú győzelmet arat-
tak. - Nekünk nem a Szol-
nokot kell legyőzni, de a ta-
lálkozó remekül szolgálta 
felkészülésünket a folytatásra. 
Úgy gondolom, a Szolnok fel-
szálló ágba került, amíg bír-
tuk, jól teljesítettünk, de ez 
más kategória – nyilatkozta 
Sike József a találkozó után. 

A Női Röplabda NB II-es 
bajnokság rájátszásának 
második mérkőzésén a 
DSZC-Eötvös DSE vendé-
ge lesz a DVTK csapata, 
március 11-én, tíz órától.

– Mindenképpen rang-
adó vár hétvégén a csapat-
ra, hiszen a második helye-
zett otthonába látogatunk 
– mondta el Toma Sándor, a 
DVTK női röplabda csapa-
tának vezetőedzője. – Nem 
vagyunk könnyű helyzet-
ben, hiszen Kovács Edina 

egy kisebb műtéten esett át 
a héten, valamint többen 
is betegséggel küzdöttek a 
napokban. Ennek ellenére 
igyekszünk a legjobb telje-
sítményt nyújtani, a győze-
lemért utazunk Debrecen-
be. 

Kétszer már sikerült le-
győznünk a szezonban az 
Eötvös DSE csapatát, remé-
lem harmadszor is siker-
rel járunk.  A mérkőzést a 
debreceni DSZC Beregszá-
szi Pál Szakközépiskolában 
játsszák a csapatok.

Az ország legjobb nyolc U18-as 
női kosárlabda csapata küzd 
egymással csütörtöktől vasár-
napig a Generali Arénában. 

A DVTK Akadémia csapa-
tának nem titkolt célja, hogy 
a dobogón végezzen. – Szűk 
két éve dolgozom a csapattal, 
hatalmas változáson mentek 
keresztül a játékosok ebben az 
időszakban, mind tudásban, 
mind hozzáállásban – mond-
ta el Magyar Gergely, a DVTK 
Akadémia junior együttesé-
nek edzője. - Örülünk annak, 
hogy Miskolcon lesz a dön-
tő. Hazai pályán játszhatunk, 
igyekszünk jó eredményt el-
érni. A csapatot képesnek tar-
tom arra, hogy érmet szerez-

zen, de egy ilyen négynapos 
tornán a végső helyezés nem 
csak a tudáson múlik, hanem 

sok más apróságon is. Termé-
szetesen fontos a végső helye-
zés, de ettől sokkal fontosabb, 

hogy a felnőtt csapat keretébe 
hány játékos tud majd idővel 
bekerülni.

A tél szünet után lassan magára találó DVTK múlt 
szombaton bravúros győzelmet aratott a régi rivális 
FTC ellen. A mérkőzés első negyedórájának kivételével a 
diósgyőriek szinte végig „egykapuztak” a mérkőzésen. 

Az OTP Bank Liga 21. for-
dulójában Debrecenben ját-
szott a DVTK az FTC ellen, 
és egy korai góllal a 9. perc-
ben hátrányba került. Egy 
jól kidolgozott ferencvárosi 
ellentámadás végén, Böde 
Dániel 12 méterről lőtt a há-
lóba. (0-1)

A DVTK rendületlenül tá-
madott, már az első félidőben 
sikerült a fradistákat a ka-
pujukhoz szögezni, de a me-
zőnyfölény sokáig nem akart 
góllá érni. Dibusz, az FTC 
kapusa több bravúrt is bemu-
tatott elsősorban távoli lövé-
seket követően. A második 
játékrészben aztán megérkez-
tek a diósgyőri gólok. Az 56. 
percben, egy bal oldali szög-
letnél, Ugrai beadását Dušan 
Brković az ötösről a Fradi 
kapujának hosszú oldalába 
csúsztatta. (1-1) Hamar jött 
a folytatás is: az 59. percben a 

végig jól futballozó Shestakov 
húzott balról középre, majd a 
jobb oldalon érkező Velának 
passzolt, aki Florent Hasani 
elé tette a labdát. A koszovói 
középpályás jobbról, 8 méter-
ről, magabiztosan lőtt a háló-
ba. (2-1)

Most visszaadták a játé-
kosok, amit gyakoroltunk, 
szenzációs volt a hozzáállá-
suk. Ez a mérkőzés erőt ad, 
erőt kell, hogy adjon, mert 
láthatták, hogy mire képe-
sek akár a bajnokság éllo-
vasa ellen is – mondta el Bó-
dog Tamás szakmai igazgató 
a mérkőzés után a dvtk.eu-
nak. (OTP Bank Liga 21. 
forduló: Diósgyőri VTK - 
Ferencvárosi TC 2-1 (0-1)) 
Március 10-én, a felcsúti 
Pancho Arénában 19.30 
órától a Videoton ellen ját-
szik a DVTK, amely így fel-
jött a tabella ötödik helyére. 

Bravúros győzelem  
a Fradi ellen!

Huszonegy gólt dobtak a Debrecennek

Miskolcon rendezik a Nemzeti Leány Junior 
Bajnokság döntőjét

EURÓPA-BAJNOKI ÖTÖDIK HELY
Jól szerepelt a diósgyőri vívóRangadót játszik a 

DVTK röplabda csapata
Szocsiban rendezték meg 
a napokban a női pár-
bajtőr Kadet és Junior 
Európa-bajnokságot. 

A Diósgyőri Vívó Egye-
sület kiválósága, Nagy Kin-

ga egyéniben a kitűnő 5. he-
lyet szerezte meg, a juniorok 
versenyében. A magyar női 
kadet kardválogatott ezüst-
érmet nyert, miután 45-22-
re verte a negyeddöntőben 
a németeket, majd 45-44-re 

az olaszokat a döntőbe jutá-
sért rendezett összecsapá-
son. Az oroszok elleni finálé 
is sokáig jól alakult, 35-25-
re is vezettek a magyarok, 
de az ellenfél fordítani tu-
dott és 45-42-re győzött.
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