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1848. március 15.-e évfordulóját ünnepelte Miskolc. Az Erzsé-
bet téren Kriza Ákos polgármester az ország első egész alakos 
Kossuth-szobra előtt úgy fogalmazott: most is az 1848-as erőre és 
elszántságra van szükség ahhoz, hogy cselekvően tenni tudjunk a 
nemzet függetlenségéért. Csöbör Katalin országgyűlési képvise-
lő belső mércének és erkölcsi iránytűnek nevezte 1848-at.

Kriza Ákos beszédében ki-
hangsúlyozta, az önállóság és 
függetlenség iránti vágy eszmé-
je százhetven év után is elevenen 
él. – Elevenen kell, hogy éljen a 
nemzetben és minden magyar 
emberben. 1848-ban Magyaror-
szág önrendelkezési joga volt az 
egyik legfontosabb elérendő cél. 
Ez a cél pedig akkor sem válto-
zott, amikor a szabadságharcot 
ugyan leverték, de a szabadság-
vágy kiszabadult szellemét már 
nem lehetett újra palackba zárni. 
A márciusi ifjak hittek abban, 
hogy a magyaroknak joguk van 
a nemzeti függetlenséghez, az 
önállósághoz, országuk szuve-
renitásához. Ahhoz pedig, hogy 
a forradalmi eszmék ilyen jelen-
tőséget kapjanak, összefogásra 
egységre volt szükség. Eredmé-
nyeket csak úgy lehet elérni, ér-
tékes tetteket akkor lehet meg-
valósítani, ha a jobbító szándék 
mögé állva összefogunk annak 
véghezvitelére – emelte ki a pol-
gármester.

Kriza Ákos Kossuth Lajost 
idézte: „A haza örök, s nemcsak 
az iránt tartozunk kötelesség-
gel, amely van, hanem az iránt 
is, amely lehet s lesz.” – Érvé-
nyes gondolat ez, akkor is, ha a 
hazának egy kis szegletéről, vá-
rosunkról van szó: Miskolcon 
nemcsak az iránt tartozunk kö-
telességgel, amely van, hanem 
az iránt is, amely lehet és lesz. A 
„lesz”, vagyis a jövő szempont-
jából reménykeltő tény, hogy 
városunkban megállt az elván-
dorlás. Ez a stabilitás és kiszá-

míthatóság felől nézve jelentős 
eredmény.

Arra ösztönöz, hogy még 
vonzóbbá tegyük Miskolcot. 
Így teszünk. A város ma mun-
kahelyeket kínál, országosan 
előkelő helyen álló turisztikai 
célponttá, kulturális központtá 
váltunk. A fiatalok lendülete ad 
ehhez inspirációt. 1848 fiatalsá-
ga cselekvően tett a parlamen-
táris demokráciáért, a nemzeti 
függetlenségért. Erre az erőre, 
elszántságra van szükség ismét 
és mindig. Miskolc legyen a jö-
vőé, a fiataloké! Tegyünk a fia-
talokért, és tegyünk a fiatalok 
városáért! – hangsúlyozta Kri-
za Ákos. – Minden lehetőség 
adott, hogy a fejlődést szem előtt 
tartva a város közösségéért dol-
gozzunk. Így tették ezt példa-
mutató, a társadalmi-gazdasági 
felemelkedésért elkötelezett elő-
deink is – együtt, közösen. Báto-
rítsunk mindenkit, erősödjünk 
közösen!

Csöbör Katalin országgyűlé-
si képviselő beszédében 1848-
at belső mércének és erkölcsi 
iránytűnek nevezte. – 1848 a tar-
tásunkat adja, ezért kell mindig 
megünnepelnünk. A ’48-as mér-
ce és iránytű megmondja ma is, 
ki mennyit ér a haza mérlegén. 

Március 15. megmondja, ki a hű, 
a hazafi, a bátor, sőt azt is, hogy 
ki az ember. Megmutatja, mi a 
nagyság, és ezzel együtt, hogy 
mi a kisszerűség, mi az árulás 
és mi az embervoltunk elárulá-
sa.  Mi az országépítés, és mi az 
országrombo-
lás, ki az orszá-
gépítő és ki az 
ország elvesz-
tője – sorolta 
a politikus. – 
1848 mércéje 
meghatározza 
m i nd a n ny i-
unk személyes 
helyét a nemzet 
soraiban, de 
meghatározza 

nemzetünk helyét is a nemze-
tek soraiban.  Erre a bennünket 
megillető helyre pedig büszkék 
lehetünk.

A képviselő úgy fogalma-
zott, most is a lázadás állapotá-
ban vannak Európa népei, mint 

1848 tavaszán, 
amikor forra-
dalmak törtek 
ki. – Látszólag 
még minden 
rendben van, 
folytatódik az 
ész nélküli fo-
gyasztás, a vi-
lágturizmus, 
de a jelek egy-
re erősödnek. 
Mi pedig, 1848 

örökösei, még józanabbak va-
gyunk, a szemünk még élesebb a 
jelekre, fülünk még érzékenyebb 
az idők szavára. A költők min-
dig előttünk jártak, hallgassunk 
Arany Jánosra, nála jobb tanács-
adónk sose lesz: „Ha minket elfú 
az idők zivatarja, nem lesz az Is-
tennek soha több magyarja” – 
zárta beszédét a képviselő.

Az ünnepségen az önkor-
mányzat, valamint pártok, in-
tézmények és civil szerveze-
tek vezetői, képviselői ezúttal is 
megkoszorúzták Kossuth Lajos 
szobrát, majd ünnepi műsor kö-
vetkezett, amelyen mások mel-
lett felléptek a Miskolci Nemzeti 
Színház művészei és a Szinvavöl-
gyi Néptáncműhely táncosai is.

„MISKOLC LEGYEN A JÖVŐÉ, A FIATALOKÉ!

Így ünnepeltük március 15-ét!
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Március 12-én, az alapkőle-
tétellel megkezdődött a Mis-
kolc-Kassa közötti autópálya 
magyarországi szakaszának 
építése. A borsodi megyeszék-
helyet a magyar-szlovák ha-
táron lévő Tornyosnémetivel 
összekötő, közel 57 kilométer 
hosszúságú gyorsforgalmi út 
uniós és hazai forrásból, nettó 
179,3 milliárd forintból ké-
szül el, várhatóan 2021. har-
madik negyedévére.

A Sajópálfala határában meg-
tartott alapkőletételen a térség 
településeinek polgármesterei, 
a kivitelező cégek vezérigazga-
tói és más meghívott vendégek 
számára a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt. útfejleszté-
si igazgatója ismertette a beru-
házás műszaki paramétereit. 
Pántya József emlékeztetett, ja-
nuár közepén adták át az M30-
as gyorsforgalmi út Tornyosné-
meti és a magyar-szlovák határ 
között megépült, 1,7 kilométer 
hosszúságú szakaszát. Most, 
ígéretükhöz híven a térség és az 
ország életében is hatalmas je-
lentőségű beruházásnak teszik 
le az alapkövét.

A kivitelezés 3 szakaszban 
valósul meg: elsőként a Mis-
kolc-Szikszó közötti, 10,4 kilo-
méteres szakasz épül meg net-
tó 39,9 milliárd forintból. Ezt 
követi a Szikszó-Encs közötti 

rész, a 24,2 kilométeres szakasz 
75,4 milliárd forintba kerül. Az 
Encs és Tornyosnémeti közöt-
ti 22 kilométeres szakaszt 64 
milliárdból építik meg. Homo-
lya Róbert, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium közlekedés-
politikáért felelős államtitkára 
kiemelte, a Miskolcot Kassával 
összekötő autópálya nem csu-
pán a térség és nagyvárosai éle-
tében fontos, az Észak-Európát 
Délkelet-Európával összekötő 
„Via Carpatia” tervnek is része. 
Mint mondta, magyar vállalás 
volt, hogy gyorsforgalmi folyo-
sóval kötik össze Kassát Mis-
kolccal, Debrecennel és onnan 
Nagyváraddal. – A kormány 
miután 2016-ban áttekintette a 

magyar gyorsforgalmi útháló-
zat helyzetét, történelmi döntést 
hozott: 2500 milliárd forintot 
biztosított arra, hogy fejlesz-
sze az autópályákat és a gyors-
forgalmi úthálózatot. A stra-
tégiai tervnek két célkitűzése 
volt: egyrészt hogy valamennyi 
nagyvárost, megyeszékhelyet 
bekapcsolják a gyorsforgalmi 
úthálózatba, másrészt hogy va-
lamennyi autópályát a határo-
kig elvigyék – hangsúlyozta az 
államtitkár. 

– A program nem valósul-
hatna meg, ha a magyar gazda-
ság nem teljesítene így. A 2500 
milliárd forint több mint felét 
ugyanis a magyar költségve-
tés biztosítja, ez nyújt fedeze-

tet egészen 2022-ig. Négy-öt 
év alatt csaknem 900 kilomé-
ter új gyorsforgalmi úthálózat 
épül hazánkban – tette hoz-
zá az államtitkár.  Csöbör Ka-
talin országgyűlési képviselő 
az autópálya gazdaságélénkítő 
hatásáról szólt; megépülésével 
hazánk Szlovákia és Lengyel-
ország gazdasági vérkeringé-
sébe is bekapcsolódik. – Fon-
tos az ország számára, hogy 
több tucatnyi erős nagyváro-
sa, városa legyen, ez adja meg 
a vidék stabilitását is – hang-
súlyozta a képviselő, kiemelve: 
büszke arra, hogy Borsod-Aba-
új-Zemplén megye ismét a gaz-
daság élvonalába kerül, fontos 
része az országnak.

LERAKTÁK AZ M30-AS AUTÓPÁLYA ALAPKÖVÉT

„Élménytér” és múzeumi 
hangulatot idéző kocsi is 
része annak a fejlesztésnek, 
amelyet a Lillafüredi Álla-
mi Erdei Vasút és a Kassai 
Gyermekvasút közösen nyert 
el egy projektpályázat kere-
tében. A miskolci sajtótájé-
koztatón elhangzott: a cél az 
együttműködés és egymás 
segítése, a kulturális értékek 
megőrzése. 

A két kisvasút közös pályá-
zata csaknem kétszáz leadott 
projekt versenyében szerepelt 
sikerrel és nyert el támogatást 
különféle fejlesztésekre az In-
terreg V-A Szlovákia-Magyar-
ország Együttműködési Prog-
ram keretében. – A fejlesztések 
által minőségben tudjuk a tu-
risztikai szolgáltatásainkat nö-
velni, mindezt pedig úgy, hogy 
közben jelentős ipar- és kultúr-
történeti értékeket is megőr-
zünk – mondta el Bózsó Gyu-
la, az Északerdő Zrt. műszaki 
osztályvezetője. A projekt össz-
költségvetése mintegy 578 ezer 
euró, és 2019. december 31-ig 
kell megvalósulnia.

Ľubomír Lehotský, a Kassai 
Gyermekvasút elnöke elmond-
ta, Kassán többek között az 
indulóállomás felvételi épüle-
tének befejezését, egy új kité-
rővágány építését és egy dízel-
mozdony felújítását tervezik. 

– Egy vasúti emlékhelyet is ki-
alakítunk majd, amely a „Mis-
kolc” nevet fogja viselni. Cél, 
hogy modern elemekkel ötvöz-
ve visszaadjuk a gyermekvasút 
régi arcát, hogy az a jövőben is 
megfeleljen egy vonzó kassai 
turisztikai látványosságnak – 
emelte ki az elnök.

Miskolcon kilencven méter 
hosszan egy teljesen új, bizton-
ságos peront építenek majd a 
Dorottya utcai állomásra. Így 
a magas padlós személyko-
csikra is biztonságosan tudnak 
majd felszállni a családosok és a 
gyermekek egyaránt. Komplett 
energiatakarékos megvilágítás 
és akadálymentesítés is megva-
lósul. Bózsó Gyula elmondta, 
egy olyan fogadóteret is létre-
hoznak, amely az utaslétszám-
hoz igazodik, ez a jegypénztár 
és a váróterem előtt kap helyet. 
Bíznak benne, hogy mindez 
egy önálló turisztikai attrakció 
is lesz egyben. 

A helyiség ugyanis nem csu-
pán fogadótérként fog majd 
funkcionálni. – Szeretnénk 
„felöltöztetni” ezt a teret, tehát 
igazából „élménytérnek” hív-
juk majd a területet, amely több 
elemből épül fel – mondta el az 
osztályvezető. 

A kisvasút fő és mellékvonala 
mentén található nevezetessé-
geket kisplasztikákkal jelenítik 
majd meg, illetve lesz egy vo-
nalhálózatot leképező skanzen 
jellegű bemutató helyszín, egy 
LÁEV obeliszk, és egy vasúti 
„személykocsi-szelet” is. – Ez 

gyermekjátszóként, váróként és 
információs pontként is szolgál. 
Már az út felől karakteres meg-
jelenést ad majd az állomásnak, 
vélhetően a turisták és az arra 
járók számára is vonzó lesz – 
tette hozzá Bózsó Gyula. 

Egy meglévő, muzeális jel-
legű, 31-es számot viselő zárt 
személykocsi replikája is elké-
szül majd, amely a partnerség 
jegyében a „Kassa” nevet viseli. 
A város turisztikai nevezetes-
ségei és a Kassai Gyermekvas-
út látványelemei kapnak majd 
benne helyet.

Megújul a lillafüredi és a kassai kisvasút
A pénzügyi tudatosság és 
az üzleti kultúra fejlesztése 
– ez a célja annak a Pénz-
ügyi Oktatási Centrumnak, 
amit a napokban adtak át a 
Miskolci Egyetemen. 

A modern kiállító- és 
előadóterem az alapvető 
pénzügyi ismeretek terjesz-
tését segíti elő a régióban – 
a pénzzel való foglalkozást 
ugyanis nem lehet elég ko-
rán kezdeni. A városvezetés 
ezért szervezett tavaly szep-
temberben egy olyan pénz-
ügyi hetet, ahol az általános 
és középiskolásoknak taní-
tották meg, hogyan bánja-
nak a pénzzel. Pfliegler Péter 
alpolgármester szerint ma el-
engedhetetlen a pénzügyi is-
meretek elsajátítása.

– Magam is fontosnak tar-
tom támogatni az ilyen jel-
legű programokat és az ok-
tatási centrum létrejöttét is, 

mert meglátásom szerint óri-
ási szakadék van a generáci-
ók között abban a tekintet-
ben, hogy milyen pénzügyi 
technikákat és technológiá-
kat alkalmaznak, mennyire 
tudatosak a pénzügyekben.

A jól választott pénzügyi 
termékek és szolgáltatások 
jobbá tehetik az emberek éle-
tét. Ehhez azonban az kell, 
hogy az emberek, családok 
tudatosabban kezeljék sze-
mélyes pénzügyeiket – erről 
a pénzügyekért felelős állam-
titkár beszélt. Hornung Ág-
nes hozzátette, 2017 fontos év 
volt a pénzügyi államtitkár-
ság életében, a kormány elfo-
gadta a pénzügyi tudatosság 
fejlesztését szolgáló straté-
giát. A Fintelligence Pénz-
ügyi Oktatási Centrum egy-
ben rendhagyó múzeum is, 
amelyben régi pénzügyekkel 
kapcsolatos relikviák is he-
lyet kaptak.

PÉNZÜGYI OKTATÁSI 
CENTRUMOT AVATTAK 

Befejeződtek a felújítá-
si munkálatok a megyei 
központi kórház Csillag-
pont épületében található 
szeptikus fekvőbeteg-ellá-
tó részlegen. Ide azok a be-
tegek kerülnek, akik elhú-
zódó sebgyógyulással járó 
betegségben szenvednek.

A kórház által finanszí-
rozott, mintegy három hé-
ten át tartó, ötmillió forint 
értékű felújítás keretében 
megújult a folyosó padlója, 
s átalakították a kötözőt is, 
ahol a jövőben akár kisebb 
műtéti beavatkozásokat, fáj-
dalommentes, narkózisban 
végzett kötéscseréket is el-

végezhetnek. A rekonstruk-
ciós munkálatok mellett a 
12 kórterem és a kiszolgáló 
helyiségek falait a kor kö-
vetelményeinek megfele-
lő, mosható, antisztatikus 
és antibakteriális festékkel 
kenték le. Ez nem csak a be-
tegek és a dolgozók kom-
fortérzetét javítja, hanem a 
higiénés és az infektológiai 
szempontoknak is maximá-
lisan megfelel.

A Fül-orr-gégészeti, az 
Idegsebészeti, az Ortopédi-
ai valamint a Traumatoló-
giai Osztály által használt 
részlegen fekvő betegeket a 
munkálatok idejére másik 
kórterembe költöztették át.

Megújult a fekvő-
beteg-ellátó 

Közép-Európa közös kulturális örökségéhez tartoznak



A Magyar Demokrata hetilapnak adott interjút a napokban 
Hubay György miskolci önkormányzati képviselő, a városi 
rendészeti bizottság elnöke, aki a Fidesz-KDNP jelöltjeként 
indul Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2-es választókerületé-
ben az országgyűlési képviselőválasztáson. 

– Hogyan jött a késztetés, 
hogy szerepet vállaljon a 
közéletben?

– A politika, ahogy a törté-
nelem is, már fiatalkoromtól 
érdekelt: édesapám révén van 
egy háromezer-ötszáz kötetes 
könyvtáram, sokat olvastam 
már gyerekként is. 1985-ben 
elmentem Nyugat-Németor-
szágba, Kölnben és Bonnban 
megismerkedtem az ott em-
igrációban élő magyarokkal, 
bekapcsolódtam a szerveze-
teikbe, társadalmi munkában 
próbáltam támogatni őket. 
Máig őrzök egy levelet Tollas 
Tibortól, a legendás Nemzetőr 
főszerkesztőjétől, amelyben 
köszönő szavakat ír munká-
mért, támogatásomért. A leg-
büszkébb talán arra vagyok, 
hogy az erdélyi falurombolás 
bejelentése után, a Ceaușes-
cu-rezsim utolsó időszaká-
ban, élelmiszercsomagokkal 

segítettük az erdélyi-partiumi 
magyarokat. Végül 1996-ban 
tértem haza, Magyarországra.

– Miért döntött így?
– Amikor az egykori kommu-

nisták, Horn Gyuláék visszavet-
ték a hatalmat, úgy éreztem, ezt 
nem lehet tétlenül tűrni. Csur-
ka István politikai tevékenysé-
gét már az MDF-es időszakától 
figyeltem. Amikor a hazatérés 
mellett döntöttem, megkeres-

tem a helyi MIÉP-et. Közel két 
évig dolgoztam a pártnál társa-
dalmi munkában, részt vettem 
az 1998-as országgyűlési válasz-
tások kampányában is. Akkor a 
MIÉP bejutott a parlamentbe, 
ősszel pedig listáról bekerültem 
a miskolci képviselő-testület-
be. Akkoriban ez egy színes, de 
alapvetően jobboldali-nemzeti 
irányvonalú testület volt, jóma-
gam négy évig vezethettem az 
ifjúsági és sportbizottságot. A 
következő ciklusban ugyancsak 
listáról lettem önkormányzati 
képviselő, de akkor már sajnos 
az MSZP jutott hatalomra. Én 
2006-ig voltam MIÉP-es képvi-

selő, ezt követően felfüggesztet-
tem a politikai tevékenységemet.

– Hogyan tért vissza?
– A helyi Fideszben ismerték 

a munkámat, fogalmazhatnék 
úgy, hogy 2012 körül egymásra 
találtunk. Először Kriza Ákos 
kabinetjében kaptam szerepet, 
a 2014-es önkormányzati vá-
lasztások előtt pedig a polgár-
mester úr felkért, hogy a 12-
es választókerületben induljak 
el képviselőjelöltként. Sikerült 
nyernem a körzetben, így újra 
a testület tagja lettem. Az azó-
ta eltelt időszakban megalakí-
tottuk a rendészeti bizottságot, 
amelynek az elnöke lettem, így 
egyrészt a közbiztonság terüle-
tén vannak fontos feladataim, a 
másik, szívemnek nagyon ked-
ves terület pedig – négyszeres 
magyar bajnok kerékpárosként 
– a sport. Kaptam még egy na-
gyon megtisztelő felkérést: a 
Salkaházi Sára nyugdíjas-prog-
ram vezetője lehetek

– Hogy látja, mennyit sike-
rült előrelépni a közbizton-
ság területén 2010 óta?

– Nyolc évvel ezelőttihez ké-
pest jelentősen javultak a bű-

nügyi mutatók. Ez annak is 
köszönhető, hogy több mint há-
romszáz térfigyelő kamera mű-
ködik a városban, rövidesen pe-
dig, a Modern Városok Program 
keretében, kiépül egy modern 
diszpécserközpont és egy nyolc-
száz kamerás rendszer, aminek 
segítségével még inkább meg-
növelhetjük az itt élők bizton-
ságérzetét. Reményeink szerint 
jövőre át is adhatjuk ezt a jelen-
tős beruházást, amely mintegy 
1,6 milliárd forintból valósul-
hat meg. A közbiztonság javu-
lásában szerepe volt emellett a 
megkezdett nyomortelep-fel-
számolási programnak, amit 
ugyancsak felügyelek.

– Milyen lehetőségeket kí-
nál még a Modern Városok 
program?

– A kamerarendszer kiépítése 
mellett folytatódik a diósgyőri 
vár felújítása. Ugyancsak van 
még feladatunk a miskolctapol-
cai strandfürdő fejlesztése kap-
csán: a második ütem munkála-
tai folyamatban vannak. Elkészül 
Miskolctól az államhatárig az 
M30-as autópálya is, amely köz-
vetlen összeköttetést jelent vá-
rosunk és Kassa között. Látható, 
igyekszünk lépésről lépésre elő-
rébb jutni, és úgy gondolom, a 
Modern Városok Programnak 
köszönhetően még inkább fel-
gyorsulhat ez a fejlődés.

Március 18-án, 16.30 órai 
kezdettel, a Miskolc Televí-
zió HívőSzó című műsorá-
ban a Felsővárosi református 
templomból közvetítenek 
Istentiszteletet, felvételről. 
Igét hirdet: Balajthy József 
református lelkész. 

Az idei esztendőben el-
marad a városi keresztút, 
18-án, vasárnap 15 órától 
a Szent Anna-templomban 
lesz vetítettképes keresztút 
valamennyi plébániaközös-
ség számára. Ezen a napon 
a Millenniumi teremben 16 
órától lesz mocorgós szent-
mise a kisgyermekes csalá-
dok számára. A Keresztény 
Értelmiségiek Szövetségé-
nek miskolci csoportja ren-
dezésében március 19-én, 

hétfőn, 17 órától az Ady 
Endre Művelődési Ház-
ban Abszurditások világa 
címmel tart előadást Bogár 
László közgazdász, egye-
temi tanár. Folytatódnak 
a nagyböjti lelkigyakorla-
tok. Március 19–20-án a 
18 órai szentmisék kereté-
ben Maksó Péter diósgyőri 
káplán a szirmai Fájdalmas 
Anya-templomban, 25, 26, 
27-én a 18 órai szentmi-
sék keretében a Szent An-
na-templomban Lipcsák Já-
nos mindszenti plébániai 
kormányzó mond lelkigya-
korlatos szentbeszédeket. 
Március 25-e Virágvasárnap, 
a Millenniumi-teremben 16 
órától mutatnak be passió-
játékot. 
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LAKOSSÁGI FÓRUM
Cseh László, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr 

Szövetség szakmai alelnöke lakossági fórumot tart 2018. 
március 20-án, 17 órai kezdettel az Ady Endre Művelődési 
Házban. Téma: Miskolc és Diósgyőr közbiztonsági helyzete.

Minden érdeklődőt szeretettel vár.

Ha valaki összeállítja majd a 
2018-as kampány ellenzéki „Best 
of”-ját, azaz legjobb pillanata-
it, valószínűleg az élen szerepel 
majd Lázár János bécsi videójá-
nak az ügye. Már csak azért is, 
mert itt aztán tényleg betyárul 
nekiment a falnak a kül- és bel-
földi ellenzéki mainstream.

Mint ismert, a magyar kan-
celláriaminiszter március 6-án 
posztolt egy videót a Face-
bookra arról, hogy Bécs egyes 
migránsok által sűrűn lakott 
városrészeiben riasztó állapo-
tok uralkodnak. Az ellenzék 
nyomban összehangolt táma-
dásba kezdett Lázár János el-
len, hogy micsoda rasszista 
megnyilvánulás ez, Bécs a vi-
lág legélhetőbb városa, stb. Már 
az elején is árnyalta viszont a 
képet, hogy a bécsi kommente-
lők nagyjából 95 százalékban 
Lázár Jánosnak adtak igazat. 
Mint írták, ő csak azt mondta 
ki, amit az osztrák választók, 
akik a legutóbbi választáson 
úgy elzavarták a migránspár-
ti baloldalt, hogy azóta szinte 
magát sem találja. 

Mikorra azonban az ellenzék 
igazából belejött volna a hazu-
dozásba, és szinte kikérte ma-
gának, hogy Ausztria még nem 
üzent nekünk hadat, a derék 
bécsi migránsok sem tétlenked-
tek. Március 7-én egy 23 éves 
afgán bevándorló négy embert 
késelt meg a császárvárosban. 
Március 12-ére virradó éjjel 
egy osztrák katonára támadt 
rá egy egyiptomi származású 
férfi. Március 13-án szolgála-
ti autójából próbált kirángatni 
egy afgán bevándorló egy bé-
csi rendőrt. Március 13-án este 
a Praterstern metrómegállónál 
tömegverekedés tört ki a mig-

ránsok között. Március 14-én 
az osztrák belügyminiszter ál-
talános razziát rendelt el a mig-
ránsok által lakott gócpontokra. 

Mindezek után a kancellá-
riaminiszter talán joggal vár-
hatott volna valami bocsánat-
kérés-félét. Természetesen nem 
történt ilyen, az ellenzéki me-
semondók elegánsan átléptek a 
dolgon, és máris harsogott egy 
újabb hazugság. Bocsánatot az 
igazodási kényszerben szenve-
dő Vona Gábor jobbikos mi-
niszterelnök-jelölt kért, persze 

ő sem Lázár Jánostól, hanem 
az osztrákoktól. Közleményé-
ben azt írta: „A Jobbik elítéli 
a Bécs elleni lejárató szándékú 
videót, én pedig Orbán Viktor 
nevében is bocsánatot kérek az 
osztrák emberektől” (?)

Azért ez nem volt gyenge. 
Különösen annak fényében, 
hogy a Jobbik 2016-ban még 
gázspray-ket osztogatott a bé-
csi járókelőknek, mert szerin-
tük a menekültek rettegésben 
tartják a nőket. Az utóbbi idő-
ben tényleg nagyon belerán-
tottak a szórakoztató műfajba 
– két hete sincs pl., hogy Jakab 
Péter jobbikos szóvivő, képvi-
selőjelölt sajtótájékoztatóján 
felháborítónak nevezte, hogy 
Orbán Viktor miniszterelnök 
„egyenlőségjelet tett a Fészek-
rakó programmal Miskolcra 
költözött borsodi cigányok és 
a bevándorlók közé”. - Innen-
től kezdve majd a cigány kö-
zösségeknek kell eldönteniük, 
megalázó-e számukra, ha őket 
bevándorlóknak nevezik. Sze-

rintem egyébként megalázó – 
fogalmazott Jakab. (Forrás: Hír 
Tv)

Na – hogy védjen meg téged 
a Jobbik – mondhatják erre a 
miskolci romák. 2012 őszén ott 
voltam a sajtóval, amikor a Job-
bik megszervezte az „Élet mene-
tét” az Avason, a „cigánybűnö-
zés” miatt. Kiváltva az évtized 
legnagyobb rendőri készültsé-
gét, és idecsődítve a médiát a fél 
földrészről. Jakab Péter, a ren-
dezvény egyik szónoka akkor a 
P. Mobil számát idézte – „Mis-

kolc mindig várni fog”. - De 
nem mindenkit! Nem kérünk 
a fészekrakókból, nem kérünk 
a kanadai menekültekből, és 
nem kérünk a hazaárulókból! 
– hangoztatta a hallgatóság tel-
jes megelégedésére, amely üte-
mesen skandálta, hogy „Igenis 
van cigánybűnözés!” Meg en-
nél cifrábbakat is. Vona Gá-
bor akkor még szintén nem a 
Spinoza ház felé poroszkált a 
damaszkuszi úton. Az Avason 
úgy fogalmazott „Véget vetünk 
a cigánymercik korszakának! 
Meg fogjuk tőlük kérdezni, hogy 
kispofám, honnan van a fuk-
szod és a luxusautód. Aki nem 
tud elszámolni vele, attól el fog-
juk kobozni.” Best of Jobbik. 

A miskolci Szegedi Csanád 
a Jobbik alelnöke volt, mígnem 
zsidó származása miatt távoz-
nia kellett a pártból. Többször 
nyilatkozott már a Jobbik bel-
ső működési mechanizmusá-
ról, szavaiból általában az derül 
ki, hogy elvekről különösebben 
soha nem volt szó. A párt stra-

tégái politikai számítások 
alapján mérték fel, mit akar-
nak hallani az emberek, és azt 
mondták. A 24.hu hírportál-
nak nyilatkozta pl. Szegedi Csa-
nád 2015-ben: „Hogy kiemel-
kedjünk az ismeretlenségből és 
beférkőzzünk a közbeszédbe, 
botrányok, egyszerű üzenetek 
kellettek. (…) Legjobb példa a 
Magyar Gárda. Tudtuk, hogy 
hangulatában, formaságaiban 
agresszív és sokakat irritáló je-
lenség születik. A “Szebb jövőt!” 
köszöntés és az Árpádsáv szánt 
szándékkal emlékeztetett min-
denkit a két világháború közöt-
ti időszakra, de készültünk ma-
gyarázattal, „nem pont olyan”, 
„nem is a nyilasoké, hanem  
régebbi történelmi jelkép”. Míg 
a sajtóban és a Parlamentben 
ment a zavarodott szócséplés, 
mi községről községre vonul-
tunk, és ahol megjelentünk, rög-
zült az emberekben, hogy van 
a Jobbik nevű tökös, bevállalós, 
rendpárti alakulat. Vagy ott a 
cigánybűnözés kifejezés. Mielőtt 
bedobtuk a köztudatba, elnök-
ségin átbeszéltük, hogy a felhá-
borodásra majd azt mondjuk, 
„természetesen nem minden 
cigányra értettük, vannak köz-
tük rendesek is”. Miközben tisz-
tában voltunk vele, az emberek 
fejében úgy áll össze a fő politi-
kai üzenet, hogy a cigányok bű-
nözők és pont. A 2010-es őszi 
kampányban azzal robbantot-
tunk, hogy a „cigány bűnöző-
ket” rendvédelmi telepekre kell 
zárni. A célcsoportunk értet-
te az üzenetet: gettóba minden 
cigányt. (…) Felkészületlen volt 
a média a Jobbikkal szemben, 
ahogyan ma is az”.

Symply the best. 
SZEPESI SÁNDOR

BEST OF ELLENZÉK

A szerkesztőtől EGYHÁZI HÍREK

„A Modern Városok Programnak köszönhetően  
még inkább felgyorsulhat Miskolc fejlődése”



Állásbörzét tartott a Miskolc 
Holding Zrt. nemrégiben, a 
Centrum Apartman Hotel-
ben. A találkozót a társadal-
mi felzárkóztatás és gazda-
ságfejlesztés céljából indult 
Paktum program keretében 
rendezték. Ezúttal tíz cég 
kaphatott önéletrajzokat a je-
lentkezőktől az előre egyezte-
tett igényeknek megfelelően.

A Miskolc Megyei Jogú Város 
Foglalkoztatási Paktum Prog-
ramja című projektet a városi 
önkormányzat konzorciumban 
valósítja meg a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kormány-
hivatallal és a Miskolc Holding 
Zrt-vel. A programmal a helyi 
foglalkoztatás növekedését és a 

város gazdaságának fejlődését 
kívánják elősegíteni. A Miskolc 
Holding Zrt. Hunyadi utca 19. 
szám alatti épületében csaknem 
egy éve működik egy iroda, 

amely a „Belépő - a munka ka-
puja” nevet viseli. Ennek tagjai 
szervezték meg az állásbörzét, 
ahová miskolciakat és környék-
belieket is várt a tíz meghívott 
cég, köztük a Bosch, a Takata és 
a Shinwa.

Stadinger Csaba, a Shinwa 
Magyarország Precíziós Kft. 
HR-munkaügyi vezetője ér-
deklődésünkre úgy nyilatko-
zott: nagyon jó hangulatú és 
termékeny rendezvénynek bi-
zonyult az állásbörze. – Két óra 
leforgása alatt harminc-negy-
ven érdeklődő is megfordult 
a standunknál, ez nagyon jó 
számnak mondható. Jelentkez-
tek fizikai és szellemi posztra, 
komoly kvalitásokat is láttam. 
Úgy tapasztalom, ezt az ese-

ményt komoly szakmai hoz-
záértéssel rendezték meg, be-
látható közegben, így elérte a 
célját. Kiváló alkalom volt kap-
csolatfelvételre, pozitív tapasz-
talatokat szereztünk – mondta 
el a vezető.

A program társadalmi és 
gazdasági célkitűzése, hogy a 
vállalatok új, megfelelően kép-
zett munkaerőhöz jussanak, a 
célcsoportokban pedig nőjön 
a foglalkoztatottság. Mindez 
gazdasági növekedéshez vezet, 
biztosabb társadalmi háttérrel. 
A fejlesztések eredményeként 
valós munkaerő-piaci igénye-
ken alapuló képzési és támo-
gatási rendszer jön létre, fenn-
tartható módon javítva a város 
foglalkoztatási mutatóit.

A történelmi egyházak 
társadalmi szerepvállalásá-
ról rendeztek nemzetközi 
tudományos konferenciát 
nemrégiben Miskolcon. A 
rendezvényen a háttérku-
tatásban résztvevő szerve-
zetek mutatták be elkészült 
tanulmányaikat.

A kutatásban részt vett az 
Éltető Lélek Alapítvány, a Mis-
kolci Egyetem BTK Alkalma-
zott Társadalomtudományok 
Intézete, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Szociológiai 
Munkabizottsága, valamint a 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola. – A tapasz-
talatok szerint a társadalom és 
az emberek nem ismerik kellő-

képpen az egyházak tevékeny-
ségét, azt, hogy a lelkészek és a 
plébánosok milyen összetett és 
bonyolult munkát végeznek – 
mondta el a konferencián Vár-
helyi Krisztina, az Éltető Lé-
lek Alapítvány vezetője. –Úgy 
gondoltuk, szükség van egy 
kutatásra, amely segíti az eliga-
zodást – tette hozzá.

Horváth Zita, felsőoktatá-
sért felelős helyettes állam-
titkár kiemelte: az egyházak 
társadalmi szerepvállalása a 
múltban is jelentős volt, a rend-
szerváltozás óta pedig újra-
pozícionálta magát.  Pfliegler 
Péter alpolgármester köszön-
tőjében arról szólt, örömmel 
biztosították ennek a rangos 
rendezvénynek a helyszínét. 

Kiemelte, a szegények, a bete-
gek, az árvák, és az elesettek se-
gítése, az oktatás – ezek mind 
az egyház társadalmi szerep-
vállalásának színterei.

Alakszainé Oláh Annamá-
ria, a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetségének miskolci elnöke 
kiemelte: ahhoz, hogy meg-
értsük a mai modern korban 
az egyházak szerepét, fontos a 
történelmi visszatekintés, an-
nak a folyamatnak az elemzé-
se, ahogyan az egyházak visz-
szatalálnak a küldetésükből 
fakadó tevékenységekhez. A 
kutatás során körülbelül 50-70 
interjút készítettek el egyházi 
személyekkel és intézményve-
zetőkkel, a kérdőíves kutatások 
mellett.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 
(KÉSZ) közéleti tevékenységéről a KÉSZ 
Miskolci Csoportjának elnökét, Alakszai-
né Oláh Annamáriát kérdeztük. 

– Mi a KÉSZ küldetése? 
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 

(KÉSZ) Miskolci Csoportja 1992-ben alakult. 
Célunk a magyar keresztény hagyományok 
ápolása a tudomány, a művészet, az iroda-
lom felkarolásával, műveltetésével és közvetí-
tésével. Kiemelten támogatjuk a Miskolc vá-
ros múltjának és hagyományainak feltárására 
irányuló tevékenységet.

– Hogyan van jelen a KÉSZ a miskolci köz-
életben?

Havonta megrendezett kulturális rendez-
vényeink (zenei, művészeti, irodalmi) igen 
széles spektruma összefogást hirdet szere-
tett városunk, Miskolc fejlődése érdekében, 
a keresztény értékrendet képviselve. Nemzeti 
ünnepeink alkalmával nemzeti emlékhelye-
inken koszorúzással egybekötött megemlé-
kezést szervezünk.

2005-től kezdődően az évente megrende-
zendő, 2018-ban már XIV. Miskolci Nemze-
ti Estélyen az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc évfordulóját ünnepeljük. Ünnepélyes 
keretek között e rendezvényen kerül sor a 
Kartal-Veczán-díj adományozására. A dí-
jat alapítása óta olyan a mértékadó miskolci 
polgároknak adják, akik nemzeti keresztény 
elkötelezettségüket megjelenítik mind hiva-
tásuk során, mind pedig közéleti szerepválla-
lásukkal Miskolc városában.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének 
Miskolci Csoportja adja ki a KÉSZ kulturális 
ökomenikus folyóiratát, a Miskolci Keresz-

tény Szemlét, immár 14 esztendeje, negyed-
évente, alkalmanként 400-as példányszám-
ban, 96-104 oldalon. A folyóirat miskolci 
kiadású és szerkesztésű; keresztény - keresz-
tyén szemléletű. Az elmúlt nyolc esztendőben 
több, mint másfél száz szerző (írók, papok, 
lelkészek, rektorok, politikusok, politológu-
sok, egyetemi tanárok, közéleti személyisé-
gek) cikkét sikerült közölnünk, szerzőinknek 
mintegy harmada miskolci.

– Mikor találkozhatunk legközelebb Önökkel?
Legközelebbi rendezvényük címe: Abszur-

ditások világa: Bogár László közgazdász, pub-
licista előadása. 2018. március 19. 17.30-tól 
Miskolcon, Diósgyőrben, az Ady Endre Mű-
velődési házban kerül megrendezésre. A be-
lépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Üzleti reggelin találkoztak nemrégiben a Miskolci Egye-
tem, valamint a kis- és középvállalkozások vezetői, kép-
viselői. Ezúttal a járműipari szektor ismerkedhetett meg 
az universitas által kínált lehetőségekkel.

Az egyetemről, annak leg-
újabb kutatási eredménye-
iről, valamint a laborok fel-
szereltségéről Deák Csaba 
kancellár, Siménfalvi Zoltán 
és Palotás Árpád dékánok 
tartottak előadást. Deák Csa-
ba kiemelte, az új program-
sorozat célja, hogy közelebb 
hozza egymáshoz a felsőok-
tatást és a vállalati szektor 
szereplőit. Azzal a céllal, hogy 
az egyetemi tudásbázisok 
és kialakított kutatási infra-
struktúrák a vállalati igények 
által vezérelve hasznosulhas-
sanak. – Néha én is megle-
pődöm, mekkora lehetőségei 
vannak a Miskolci Egyetem-
nek. Úgy gondolom, nagyon 
sok olyan tapasztalat gyűlt 

fel itt az elmúlt évek során, 
amelyek hasznosak lehetnek 
a régióban működő cégek, 
vállalkozások számára – han-
goztatta a kancellár.

Barkóczi István, a BOKIK 
alelnöke arról szólt, hogy a 
kamara régóta tervezett ha-
sonló programsorozatot, 
együttműködést is kötöttek 
az egyetemmel. – Én úgy 
gondolom, a nagyvállalatok-
nak már megvan az útjuk az 
egyetemhez, most a kis- és 
középvállalkozók felé kell 
nyitni – mondta az alelnök.

Az üzleti reggelit negyed-
évente megismétlik, a követ-
kező alkalommal az elekt-
ronika és informatika lesz 
terítéken.
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FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

A Bosch, a Takata és a Shinwa is 
toborzott az állásbörzén

Konferencia történelmi egyházak 
társadalmi szerepvállalásáról 

KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK  
MISKOLC KULTÚRÁJÁÉRT

Az egyetem  
lehetőségeivel  
ismerkedtek



Közélet Miskolci Napló6

Megyénk településein is szá-
mos ünnepi megemlékezést 
tartottak 1848. március 15-e 
170. évfordulója alkalmából. 
Az arnóti Nemzeti Ünnepek 
Parkjában emlékoszlopot 
avattak, Sajóbábonyban fák-
lyás felvonulással emlékez-
tek, Szerencsen pedig ünnepi 
közgyűlést tartott a megyei 
önkormányzat. 

A rendezvény szónoka a tér-
ségből származó Kovács Zoltán 
kormányszóvivő volt. Kiemelte: 
március 15-e egy folyamat része, 
kezdete volt, amely a trónfosz-
tásban, a függetlenség kikiáltá-
sában csúcsosodott ki. Kovács 
Zoltán szerint különleges fela-
datot ad számunkra, hogy a mai 
környezetben is tennünk kell 
szuverenitásunkért, önállósá-
gunkért”. 

Az előttünk álló kihívásokon 
pedig csak összefogással lehet 
túllendülni. A kormányszóvivő 

úgy fogalmazott: ha az elmúlt 30 
évben ezt mindenki így gondol-
ta volna, akkor most sokkal elő-
rébb járnánk. 

Március 14-én délután fák-
lyás felvonulással egybekö-
tött koszorúzást tartottak Sa-
jóbábonyban, a Március 15-e 
parkban. Hubay György mis-
kolci önkormányzati képvi-
selő, a rendezvény egyik szó-
noka beszédében kiemelte: 
nemzeti ünnepünk azokról a 
küzdelmekről szól, amelyek 
nemzetté, önálló állammá tet-

ték a magyart. A politikus a 
szabadságharc vidéki esemé-
nyeiről szólva kiemelte: ke-
vesen tudják, milyen fontos 
szereppel bírt Miskolc és kör-
nyéke a ’48-as események so-
rozatában. Ekkor mutatta meg 
Miskolc és környéke, milyen 
hazafiak lakják – hangsúlyoz-
ta, megemlékezve Szemere 
Bertalan egykori belügymi-
niszterről, Horváth Lajos po-
litikusról, főrendiház tagról, 
Palóczy László országgyűlési 
képviselőről és Butykay József 
mérnök-tüzértisztről, akik az 
Avasi temetőben nyugszanak, 
s tevékeny részesei voltak a 
szabadságért vívott harcnak. 
Hubay György kiemelte, soha 
ne feledjük kincsünket; a füg-
getlenséget, az önrendelkezést, 
a szabadságot, s azt, hogy egy 
olyan ország polgárai vagyunk, 
ahol sok ezer ember áldozta 
életét azért, hogy ezek a kin-
csek ma a mieink lehessenek.

Hamarosan beszerelik a 
prés- és fröccsöntő gépe-
ket, áprilisban pedig meg 
is kezdi a gyártást a Patec 
Precision Kft. Miskolcon, a 
Mechatronikai Ipari Park-
ban felépített üzemében. 

A szingapúri autóipari be-
szállító cég jelenleg közel 
100 embert foglalkoztat Mis-
kolcon, távlati terveikben a 
munkaterület és a munkavál-
lalók számának megnégysze-
rezése szerepel.

Jelen pillanatban még üre-
sen áll a csaknem 5 ezer négy-
zetméteres csarnok a Me-
chatronikai Ipari Parkban, ez 
azonban már nem sokáig lesz 
így: hamarosan megérkeznek 
a gyártásban használt gépek, 
áprilisban pedig megkezdő-

dik a munka. Az autóipari 
beszállító cég elsősorban ab-
laktörlő-rendszerekhez gyárt 
alkatrészeket, fontos partne-
rük mások mellett a Bosch és 
a Mitsuba autóipari cég is.

A Patec Precision Kft. ügy-
vezetőjétől a keddi gyárlá-
togatás során megtudtuk, 
jelenleg a Muhi utcában bé-
relnek egy csarnokot, itt kö-
zel százan dolgoznak. Innen 

költöznek át az új helyükre, a 
Miskolctól északra elhelyez-
kedő Mechatronikai Ipari 
Parkba.

– A létszámot első körben 
250 főre szeretnénk emelni –
mondta el Andy Wong, hoz-
zátéve: a távlati tervekben az 
szerepel, hogy a csarnokterü-
letet 20 ezer négyzetméteres-
re növelik, és 400-450 főt fog-
lalkoztatnak majd Miskolcon.

A felépült üzemet a válasz-
tókerület országgyűlési képvi-
selője is meglátogatta kedden. 
Csöbör Katalin örömének 
adott hangot, hogy Miskolcon 
és a térségben rengeteg beru-
házás valósul meg – az utóbbi 
időben is egymást érték az ide 
települő cégek. 

– Egyik vállalkozás segíti a 
másikat, így erősödik a ma-
gyar gazdaság. És így tud fej-
lődni a térség, valamint az it-
teni települések is – mutatott 
rá Csöbör Katalin.

Áprilisban megkezdi a gyártást 
miskolci üzemében a Patec

„Miskolc és környéke megmutatta, 
milyen hazafiak lakják”
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Hirdetés Miskolci Napló8

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket 
kedvezményes áron a Mis-
kolci 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

Apróhirdetés
Miskolcon a Petneházy bérhá-
zaknál eladó egy 2. emeleti, két 
szobás, déli fekvésű, 54 m2-es, gáz-
fűtéses tégla építésű lakás. A kör-
nyék jó infrastruktúrával rendelke-
zik, közlekedés, közintézmények 
a közelben. Irányár: 9,5 M Ft. Érd.: 
0620550-4923, az esti órákban.

Ingyenes számítógépes tanfo-
lyam indul  kezdőknek, hét köznap 
délutánonként Mis  kolcon. Korha-
tár 65 év.  Érdeklődni: 06-46/742-
485; 06-30/876-6646. Ügyfél-
fogadás: H-P 10.00-18.00. Pannon 
Educatio Kft. E–001594/2017.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 65 900 Ft-tól, továbbá nyílás-
zárók (műanyag, fa, alumínium), 
garázskapuk cseréje óriási ked-

vezménnyel, teljeskörű árnyéko-
lástechnikával. Tel./fax: 46/402-
292, mobil: 30/336-5528, web: 
www.aluport.hupont.hu, bemu-
tatóterem: 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, filagó-
riák, elő tetők, kerítések, kerti há-
zak és egyéb famunkák készítése; 

Ve lux ablakok beépítése, cseréje; 
íves fedések és hajlatok készíté-
se; tetők szellőztetése. www.ke-
rekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-20/460-
6775.
Nem italozó, önállóan dolgozni 
tudó ácsot és korábban ács mel-
lett dolgozó segédmunkást kere-
sek Miskolc és környékére, nem 
csak tetőn végzendő munkákra. 
Tel.: 06-20/460-6775.

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

Az akció érvényes:  

2018. 03. 17-től 2018. 03. 23-ig 

Camea tusfürdő, női, férfi, 250 ml, 916 Ft/l 229 Ft

Rexona tusfürdő, férfi, női, 250 ml, 1996 Ft/l 499 Ft 

Perlux mosógél, 1,625 l, 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, 2 x 1,36 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

Vastag székpárna 35x35 cm  399 Ft

Az Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány  
a Foglalkoztatás 2017/B/1 pályázati program keretében 

„Neked MUNKA, nekem ÁLOM!” c. programot valósítja meg:
A program szakmai gazdája a SALVA VITA Alapítvány

2018. március 20-től 2018. március 23-ig

A rendezvénysorozat keretében Miskolcon alapítványunk 
szervezésében 10 fő fogyatékossággal élő fiatal nyerhet bepil-

lantást, az általa kiválasztott ÁLOM munkahelyre.
A program célja, hogy egy napra összehozza a fogyatékossággal élő 

álláskeresőket, a fogadásra nyitott munkáltatókkal.

Helyszín: Borsod-Abaúj- Zemplén Megye 
Megvalósító szervezet:  Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány 

3526 Miskolc, Váltó u. 45.sz 
Bővebb információ:  Vas Józsefné +36 70 212 85 15

Patkó Gabriella +36 30 943 76 38

A programot az Emberi Erőforrás Minisztériuma és a Fogyatékos 
Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatja.



Március 10-11-én rendezték 
meg Miskolcon a XXII. Víz 
Világnapi Nemzetközi Úszó-
versenyt. A Kemény Dénes Vá-
rosi Sportuszodában a két nap 
alatt közel 500 sportoló adott 
számot tudásáról. Megyénk 
képviselői ezúttal is kiváló 
eredményeket értek el a rangos 
erőpróbán.

Az idei víz világnap szlogenje 
az volt: Védd természetesen! A 
világnap célja, hogy ráirányítsa 
a figyelmet a mindenki számá-
ra elérhető tiszta víz fontossá-
gára, és az édesvíz készletek ve-
szélyeztetettségére. Víz nélkül 
ugyanis nincs élet. – Amikor 
1997-ben elkezdtük a Víz Világ-
napi Úszóversenyeket rendezni, 
mi is ennek a jelszónak tudato-
sítását tűztük ki célul – mondta 
el Fázold Ádám, a Magyar Hid-
rológiai Társaság tiszteleti tag-
ja. Az első verseny még a Diós-
győri Uszodában zajlott, majd 
2010-ben átadták a Kemény 
Dénes Uszodát, amellyel újabb 
távlatok nyíltak meg a rendez-
vény előtt. 2013-ban rekord-
számú nevezés érkezett, kétna-

possá kellett tenni a versenyt, 
hogy minden úszó rajthoz áll-
hasson. A Magyar Hidrológiai 
Társaság Borsodi Területi Szer-
vezete, a B.-A.-Z. Megyei Úszó 
Szövetség és az MVSI Miskolc 
Városi Sportiskola Nonprofit 
Közhasznú Kft. által közösen 
életre hívott viadalra hazánk 30 
egyesületén kívül idén maros-
vásárhelyi és kassai sportolók is 
érkeztek. 

Az ünnepélyes megnyitón 
Gampel Tamás, a Magyar Hid-
rológiai Társaság főtitkára kö-
szöntőjében felhívta a figyelmet 
a tiszta víz fontosságára, védel-
mére az édesvíz készletek veszé-
lyeztetettségére. 

Pfliegler Péter, Miskolc al-
polgármestere megnyitó be-
szédében egyebek mellett 
hangsúlyozta, hogy a nagy ha-
gyományokkal rendelkező, a 
víz szerepére fókuszáló ese-

mény fontos a város életében. 
Az alpolgármester elismerését 
fejezte ki a szervezőknek, hogy 
már hosszú évek óta végzett ki-
váló munkájukért, majd vala-
mennyi résztvevőnek sikeres 

szereplést kívánva útjára indí-
totta a 32 versenyszámból álló 
nívós versenyt.

Megyénk képviselői közül 
Vécsei Réka, a Miskolc Városi 
Sportiskola 16 esztendős kiváló-
sága toronymagasan kiemelke-
dett a mezőnyből: hat arany- és 
két ezüstérme minden tiszteletet 
és dicséretet megérdemel!
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Nemrégiben, az első magyar 
parasport napján a Diós-
győri Nagy Lajos Király Ál-
talános Iskola is csatlakozott 
az országos rendezvénysoro-
zathoz. 

Ekkor minden megyeszék-
hely egy-egy iskolájában spor-
teseményeket, Budapesten pe-
dig nemzetközi konferenciát 
szerveztek. Az iskolai prog-
ramokat a Fogyatékosok Or-
szágos Diák-, Verseny- és Sza-
badidősport Szövetségének 
koordinálta. 

– Miskolc vezetése úgy gon-
dolja, hogy a versenysport, 
szabadidősport, utánpótlás 
nevelés, diák és hallgatói sport 
mellett, a parasport fejlesztése 
is kiemelt feladat kell, hogy le-
gyen. Külön öröm, hogy olyan 
élsportolók jöttek el most ide, 
népszerűsíteni a parasportot, 
mint Adámi Zsanett – aki a 
riói paralimpián negyedik il-
letve hatodik helyet ért el pa-
raúszásban, négyszeres világ-
csúcstartó – valamint Gergely 
István, miskolci élsportoló, a 
Diósgyőri Vívóegyesület vívó-
ja, válogatott kerettag – mond-

ta el Rakaczki Zoltán, sportért 
felelős polgármesteri biztos. 

Gergely István úgy fogal-
mazott: mindig nagy öröm-
mel fogad el ilyen felkérése-
ket, legfőképpen Miskolcon, a 
szülővárosában. – Az úszással 
kezdtem a parasport karrie-
remet, de szerintem a kosár-
labdában ügyesebb vagyok, 
hiszen azért csak 20 éve pat-
togtatom a labdát. A vívás 
pedig egy új fellángolás, most 
lesz 4 éve, hogy elkezdtem, ez 
most egy újabb kihívás – nyi-
latkozta. – Voltam a Martin 
János Szakképző Iskolában, a 
Ferenczi Sándor Egészségügyi 
Szakgimnáziumban, eljöttem 
ide, ezután pedig megyek to-
vább a Szentpáli Szakközép-
iskolába. Mostanában elég so-
kat utazom, szinte hétvégéim 
sincsenek, hiszen az osztrák 
bajnokságban kosárlabdá-
zom, és két hét múlva indu-
lunk Szentpétervárra, egy 
Európa Ligára. Nemrég volt 
a vívásban az egri világkupa, 
ahol már szerencsére a már a 
legjobb 16 környékére is oda-
jutottam – tette hozzá az él-
sportoló. 

Múlt szombaton, az OTP 
Bank Liga 22. fordulójában a 
DVTK 4-1-es vereséget szen-
vedett a Videotontól, majd 
három nappal később 1-0-ra 
legyőzte a Puskás Akadémia 
csapatát a Magyar Kupában, 
így előnnyel várhatja a visz-
szavágót. 

A balszerencsés, Videoton 
elleni mérkőzés után – me-
lyen a DVTK büntetőt hibá-
zott, és a hosszabbítás végén, 
a 92 percben kapott gólt - Bó-
dog Tamás: szakmai vezető 
úgy nyilatkozott: a mérkőzés 
képe alapján most jobbak volt 
az ellenfél, megérdemelten 
győztek. - Az első félidő nem 
úgy sikerült, ahogy szerettük 
volna, nem mertük felvállalni 
azokat a bátor támadásokat, 
váltásokat, amiket megbeszél-
tünk. A második félidőben 
sajnos már rákényszerültünk 

erre, akkor jobban is működ-
tek a dolgok. Büszke vagyok 
a csapatra, mert hátrányban 
is támadó felfogásban játszot-
tak, megpróbáltak mindent. 
Megvan a mérkőzés tanulsá-
ga, amit a párharcokba bele-
tettek a második játékrészben 
a játékosok, úgy kellett vol-
na az elsőben is. – mondta el 
a szakmai vezető. (OTP Bank 
Liga 22. forduló: Videoton FC - 
Diósgyőri VTK 4-1 (2-0))

Kedden, a Magyar Kupa 
10. fordulójának első mér-
kőzésén, Felcsúton játszott a 
DVTK a PAFC ellen. Az első 
félidőben Nikolaos Ioannidis 
góljával megszerezte a Diós-
győr a vezetést, amit sikerült 
megőrizni a találkozó végé-
ig. Így előnnyel várja a visz-
szavágót a DVTK. (Magyar 
Kupa 10. forduló 1. mérkőzés: 
Puskás Akadémia - Diósgyőri 
VTK 0-1 (0-1))

A magyar parasport 
napján Miskolcon

„Mindent megtettünk, 
amit lehetett”Serdülő, ifjúsági, junior 

fiúknak és leányoknak, va-
lamint az elit női és férfi ka-
tegória indulóinak kínáltak 
megmérettetési lehetőséget 
nemrégiben a Miskolcon 
működő és ökölvívással fog-
lalkozó szervezetek. 

Az Észak-magyarországi 
Ökölvívó Régió Pofonparti So-
rozatának 3. állomását jelentő, 
nagy hagyományokra vissza-
tekintő, kétnapos Avas-kupát 
a Zrínyi Gimnázium torna-
termében rendezték meg. A 

versenyt a Magyar Ökölví-
vó Szakszövetség (MÖSZ) az 
Emberi Erőforrások Miniszté-
riumával – mint támogatóval 
– és a Magyar Olimpiai Bizott-
sággal – mint közreműködő 
szervezettel – 2013. decem-
ber 03-án kötött „Támogatási 
szerződés” alapján a Sportági 
fejlesztési koncepció megvaló-
sításával összefüggő feladatok 
támogatására kapott forrás-
ból finanszírozták. A rendező 
Magyar Ökölvívó Szakszövet-
ség, az Észak-magyarországi 
Ökölvívó Régió Központ és az 

M1 Fitness – Miskolc Városi 
Sportiskola ökölvívó szakosz-

tálya kínált lehetőséget a ver-
senyzőknek.

POFONPARTI A RINGBEN! – ÚJRA AVAS-KUPA

Tavaszköszöntővel egybekö-
tött nőnapi tekerést szer-
veztek a kerékpárosoknak 
az MRCC és Zöld Kapcsolat 
Egyesület tagjai március 11-én 
vasárnap.

A kezdeményezés célja az 
volt, hogy minél több leány, asz-
szony, és nagymama pattanjon 
kerékpárra, felhívva a figyelmet 
az egészséges életmód és a kör-
nyezetvédelem jelentőségére. 
A kerékpárosok a hat királyné 
számára is jegyajándékot jelen-
tő Diósgyőri várnál találkoz-
tak. A konvoj a műúton haladt, 
az MRCC profi kerékpárosa-

inak kíséretében, nyolc kilo-
méteres távot kellett teljesíteni, 
végig aszfalton. A cél Lillafü-

reden volt, ahol a Zöld Kapcso-
lat Egyesület önkéntesei meleg 
teával és harapnivalóval vár-

ták a résztvevőket. A piknik-
hez bárki csatlakozhatott, saját 
ínyencségével. A biciklizés vé-
gén mindenki oklevelet és me-
dált kapott, illetve kisorsoltak 
öt „Miskolci Csajok a Bicajon” 
feliratú pólót is. A pihenő so-
rán ötleteket és javaslatokat is 
vártak a szervezők arra, hogyan 
népszerűsítsék a továbbiakban 
Miskolcon a bicajozást. Kiemel-
ték, hogy a kétkerekű munkába 
járásra, bevásárlásra is nagyon 
alkalmas, emellett a tapaszta-
latok szerint ilyen szabadidős 
eseményeken is sokan szívesen 
részt vennének, a program foly-
tatásaként. 

Nőnapi tekerés a királynék várától Lillafüredig

XXII. VÍZ VILÁGNAPI  
NEMZETKÖZI ÚSZÓVERSENY

Vécsei Réka különdíjat vehetett át
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Nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából a Magyar Érdem-
rend Lovagkeresztjével tüntette ki Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere Szabó Gyuri bácsit, a népi gyógyászat 
kiemelkedő alakját, aki több évtizedes munkássága elismeré-
seként vehette át a rangos elismerést. 

A népgyógyászat és Sza-
bó György neve mára elvá-
laszthatatlanul összeforrott, 
hiszen a bükki füvesem-
ber több évtizede dolgozik 
azért, hogy segítse a kiegé-

szítő gyógymódok iránt nyi-
tott embereket. Gyerekkora 
óta jó ismerője és gyűjtője a 
gyógynövényeknek, az egye-
di receptúrái alapján össze-
állított gyógyteái számtalan 

betegségre nyújtanak enyhü-
lést. Könyveivel, előadásai-
val is sokat tett azért, a ter-
mészetes gyógymódok iránt 
érdeklődők hiteles forrásból 
szerezhessenek információ-
kat. Fontos szerepet töltött 
be a magyar gyógynövény-
ipar megerősítésében, so-
kat tette a magyar lakosság 
egészségének megőrzéséért, 
a hazai gyógynövényipar fel-

lendítéséért, a népi gyógyá-
szati örökség közkinccsé té-
teléért. 

Március 10-én ünnepelte 
70. születésnapját Fecs-
ke Csaba Pro Literatura és 
József Attila-díjas miskolci 
költő, publicista, meseíró.

Most a családdal ünnepe-
lek, de hívnak barátok, szer-
kesztőségek, kiadók ilyenkor 
a szülinapom alkalmából, 
ami persze nagyon jól esik – 
mondta el hírportálunknak, a 
minap.hu-nak. – Végül is 70 
év van a vállamon, ennek már 
van súlya! – tette hozzá. Fecs-
ke Csaba elmondása szerint 

gyermekeire és az unokáira a 
legbüszkébb. - Életem legkü-
lönlegesebb időszakát akkor 
tudom megélni, amikor velük 
találkozom. Összesen 5 uno-
kánk van: négy fiú és egy lány 
- nagyon büszke vagyok rá-
juk, örülök, hogy ismerhetem 
őket. Nekem 28 évvel ezelőtt 
volt egy nagy betegségem, ak-
kor még egyik unokám sem 
élt. Azt, hogy megélhettem 
az unokáim születését, az élet 
nagy ajándékának tekintem – 
emelte ki a költő, aki szerint, 
ha az öregkorban van vala-

mi szépség, a 
napsütésen kí-
vül, akkor az az 
unokák létezé-
se. - Természe-
tesen a verse-
imre is büszke 
vagyok: nem-
rég jelent meg 
– novemberben 
– Kiűzetés című 
kötetem, amely-
be a verseim legjavát gyűjtöt-
tem össze. Ennek várom most 
a visszhangját, hogy az ítészek 
és az olvasók hogyan ítélik 

meg, milyen könyv ez, érde-
mes volt-e ennyi energiát be-
leölni a költészetembe – tette 
hozzá Fecske Csaba.
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Elismeréseket adott át március 13-án délelőtt Balog Zoltán, 
az emberi erőforrások minisztere a nemzeti ünnep alkal-
mából. A Pesti Vigadóban Orbán Viktor kormányfő meg-
bízásából összesen 84 alkotót díjaztak, tizenkilenc kategó-
riában. Miskolcról is többen elismerésben részesültek. 

A ma-
gyar nem-
zeti kultú-
ra, művészi 
alkotó-
munka te-
rületén 
végzett ki-

emelkedő művészi értékte-
remtő munkája elismerése-
ként Magyarország Érdemes 
Művésze díjat vehetett át 
GÁSPÁR TIBOR Jászai Ma-
ri-díjas színművész. 

Kiemelkedő színművésze-
ti, színészi, 
rendezői, 
dramatur-
giai és szín-
háztudo-
mányi, 
színházel-
méleti te-
vékenysége 
elismeréseként Jászai Ma-
ri-díjat vehetett át HARSÁ-
NYI ATTILA, a Miskolci 
Nemzeti Színház és az Aradi 
Kamaraszínház színművésze. 

Kiemel-
kedő új-
ságírói te-
vékenysége 
elismerése-
ként Tán-
csics Mi-
hály-díj-
ban részesült MÁCS 
ILDIKÓ, az MTVA szerkesz-
tő-műsorvezetője. 

A nem-
zeti ünnep 
alkalmából 
a Magyar 
Bronz Ér-
demkereszt 
polgári ta-
gozat kitün-

tetésben részesült. FÜZI AT-
TILA, aki 2004 óta a Miskolci 
Nemzeti Színház tánckarának 
tagja, de már 1999-től rend-
szeresen szerepelt a teátrum 
produkcióiban, a Miskolci Bal-
ett egyik alapító tagja. Nem 
csupán táncosként, de rende-
zőasszisztensként is részt vesz 
az együttes munkájában.

Lovagkereszttel tüntették ki  
Szabó Gyuri bácsit 

Elismerések a nemzeti 
ünnep alkalmából 

Boldog születésnapot –  
70 éves lett Fecske Csaba!



Tűz Diósgyőrben – sikerült 
megelőzni a robbanást!

Diósgyőrbe, az Alsó Pa-
pírgyár telepre riasztották 
március 12-én délután a mis-
kolci hivatásos tűzoltókat. A minap.hu információi szerint Imre Gá-
bor körzeti rendész vette észre, hogy lángol egy ház melléképülete, 

és azonnal értesítet-
te a tűzoltókat. Mint 
kiderült, a fészerben 
gázolajat és teli gázpa-
lackot tárolt a tulajdo-
nos, ezért a rendész a 
szomszédos házakból 
biztonságos távolság-
ra kísérte a lakókat. 
A kiérkező miskolci 
hivatásos tűzoltók két 
vízsugárral előbb kö-
rülhatárolták, majd 

eloltották a lángokat. Oltás közben sikerült kihozni az épületből a 
felhevült gázpalackot, amelyet hűteni kellett, a robbanásveszély el-
hárítására. Személyi sérülés nem történt az eset során.

Áradnak a patakok 
Áradnak a patakok a 

Bükkben, a víz több helyen 
az utakat, vasúti síneket ve-
szélyezteti. A Lillafüredi 

Pisztrángtelep vezetője attól tart, hogy a korábbi nagy árvizekhez ha-
sonló körülmények alakulnak ki. Hoitsy György elmondta, Alsóhá-
morban is nagyon tartanak attól, hogy a víz belátogat a kertekbe, há-
zakba. A pisztrángtelepet 2006-ban és 2010-ben elöntötte az árvíz, a 
tulajdonos szerint akkor is nagyon hasonlóak voltak a körülmények. 
Hoitsy György abban reménykedik, hogy nem jön eső, lesz még hi-
deg, s a bánkúti hó nem egy-
szerre olvad el. Ha mégis, ak-
kor bizony homokzsákolni kell 
majd. – Hétfőn negyven-ötven 
centimétert emelkedett a Ga-
radna vízszintje. Én harminc-
hat éve dolgozom itt, de télen 
ilyen magas még sosem volt a 
víz. Az utóbbi napok esőzése és 
a meleg idő hozzájárult ahhoz, 
hogy igen erősen meginduljon 
a hóolvadás – tette hozzá.

FORRÓ NYOMON

Elkezdődött a területvédelmi tartalékos katonák kiképzése 
Miskolcon. Az önkéntesek felkészítése egészségügyi ismeretek, 
térképismeretek és alaki mozgások gyakorlásával indult, a Mis-
kolci Egyetemen. Akit érdekel ez a szolgálati forma, a toborzó 
irodában jelentkezhet, a Hatvanötösök útja 2. szám alatt.

Magyar Állami Népi Együttes „Verbunkos” című előadását láthatta a miskolci közönség március 12-én, a Művészetek Házá-
ban.  Az 1951-ben alapított Magyar Állami Népi Együttes hivatásának és feladatának tekinti a magyar nyelvterület néptáncá-
nak és népzenéjének gyűjtését, életben tartását és színpadi formában való továbbadását.  A nemzeti tánc kialakulásának emlé-
ket állító „Verbunkos” című előadásukban a magyar romantika korszakának nemzeti megújulási mozgalmát idézik fel a zene 
és tánc nyelvén. Ezek a törekvések az évszázados háborúskodások után gazdaságilag és politikailag is magára találó ország 
lendületes modernizációs szándékait tükrözik.                                                                                                            FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ

VERBUNKOS
Tartalékosok 

Tavaszváró
1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány 
ismert tavaszváró népszokás neveit rejtettük el. Kérjük, 
a megfejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, 
legkésőbb 2018. április 12-én éjfélig juttassák el szer-
kesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy 
az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtése-
ket beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki.

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
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A hét fotója
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