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Visszatalálni a hétköznapi életbe
Vidéken először Miskolcon 
nyitottak áldozatsegítő köz-
pontot, a Bajcsy-Zsilinszky 
Endre utcán. Az Igazságügyi 
Minisztérium a budapesti 
központ gyakorlati tapasz-
talatai alapján hozta létre a 
miskolci intézményt. 

– Minisztéri-
umunk elkötele-
zett abban, hogy 
a bűncselekmé-
nyek és szabály-
sértések áldoza-
tainak nyújtott 
segítség még ha-
tékonyabb és ma-
gasabb színvonalú 
legyen – mond-
ta el nyitóbeszé-
dében Vízkelety 
Mariann, az Igaz-
ságügyi Miniszté-
rium igazságügyi kapcsolato-
kért felelős államtitkára. Az 
állami áldozatsegítés rendsze-
rében egyénre szabott segít-
séget kaphatunk bűncselek-
mény elszenvedése, testi-lelki 
sérülés, érzelmi megrázkód-
tatás, illetve vagyoni kár ese-
tén is.

– Az áldozatvédelem a kor-
mány számára prioritást élvez 
– hangsúlyozta az államtitkár, 
aki örömét fejezte ki, hogy a 
miskolci központ megnyitásá-

val elindulhatott az országos 
hálózat kiépítése. Mint fogal-
mazott, ezzel is tudatosítani 
kívánják: ha valaki áldozat-
tá válik, nem marad magára, 
van hová fordulnia és minden 
szükséges segítséget megkap.

– Ez a központ képes meg-
adni azt, amelyből manapság 

egyre kevesebb van: ez pedig 
az önzetlenség – fogalmazott 
köszöntőjében Csöbör Kata-
lin. Az országgyűlési képvise-
lő hozzátette: az elesettekkel, 
kirekesztettekkel, a támoga-
tásra és segítségre szorulókkal 
türelemmel és szeretettel kell 
bánni. – Ma azért van lehető-
ség egy ilyen központ létreho-
zására, mert minden erőnket 
az ország felvirágoztatására 
tudjuk fordítani, hogy a leg-
jobbat adhassuk az itt élők-

nek – tette hozzá a politikus, 
rámutatva: ez nem volt min-
dig így, és könnyen el is veszít-
hetjük ezt a szabadságot, mert 
vannak, akik veszélyt látnak 
az erős nemzetben.

Kriza Ákos polgármes-
ter kiemelte, egy bűncselek-
mény áldozatain nem mindig 

látni külsérelmi 
nyomot, azon-
ban a lelki folya-
matok is nagyon 
komoly szakmai 
odafigyelést igé-
nyelnek. – Ezek-
nek a rendszerek-
nek a kialakítása 
komoly vívmány, 
közös állami és 
ön kor má ny z at i 
feladat – hangoz-
tatta a városveze-
tő, megköszönve 

az együttműködést a rend-
szerben tevékenykedő egyházi 
képviselőknek, civil szerveze-
teknek. – A közös gondolkodás 
eredményeként az áldozatok 
segítését sokkal komolyabb, 
mélyebb szakmai alapokra he-
lyezve tudjuk megteremteni – 
hangsúlyozta. 

A polgármester a javuló 
miskolci közbiztonságról is 
szólt. Elmondta, messziről in-
dultak a rendteremtésben, de 
az elmúlt nyolc évben a rend-

őrség, az önkormányzat in-
tézményei és a rendészet ha-
tékonyságának növelésével 
jelentős eredményeket tudott 
elérni a város. A közterületen 

elkövetett bűncselekmények 
száma például közel 60 száza-
lékkal mérséklődött az elmúlt 
években, ez nagy eredmény – 
hangsúlyozta Kriza Ákos.

A fővárosban tavaly nyár 
elején nyitották meg az ország 
első ilyen központját. Az ügy-
felek 47 százaléka vagyon elle-
ni, erőszakos bűncselekmény, 
37 százaléka pedig testi sértés 
miatt, illetve egészség elleni 
bűncselekménnyel kapcsolat-
ban fordult a központhoz. 

A miskolci központ munka-
társai hivatali munkaidőben 
(hétfő: 8-16 óra; kedd: 8-16 
óra; szerda: 8-18 óra; csütör-
tök: 8-16 óra; péntek: 8-14 óra) 
tájékoztatást, érzelmi segít-
ségnyújtást adnak. Kialakítot-
tak egy úgynevezett patrónus 
szobát is, ami az áldozatok 
biztonságos, átmeneti tartóz-
kodását teszi lehetővé, mind-
addig, amíg egy védett szállás-
helyen el nem tudják helyezni.
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A Magyar Nemzeti 
Múzeum Seuso-ván-
dorkiállítása a mis-
kolci állomáson az 
előzetes várakozáso-
kat messze felülmúl-
va 24 600 látogatót 
vonzott. 

A múzeum kiemel-
ten kezelte az iskolá-
sok fogadását: a KLIK 
szervezésében 48 cso-
portban 1600, egyéb módon 36 
diákcsoportban 1000 tanuló 
vehetett részt múzeumpedagó-
giai foglalkozáson.

A kiállítás három hete alatt 
két vastag vendégkönyv telt 
meg a látogatók hozzászólá-
saival. Ezekből kiderült, hogy 
az ezüstkincsek bemutatója 
nemcsak Miskolcról, a me-

gyéből vonzott érdeklődőket, 
hanem a környező országok-
ból is nagyon sokan érkeztek, 
sőt volt látogató Kanadából 
is. A vélemények nagyon po-
zitívak, a vendégek számára 
különleges élményt nyújtott 
a Seuso-kincsek megtekin-
tése. A jól előkészített idő-
pontfoglalási rendszernek 

köszönhetően, akik 
időpontra érkeztek, 
azoknak nem, vagy 
alig kellett várakoz-
niuk, gördülékeny, 
zökkenőmentes volt 
a látogatók fogadá-
sa. A múzeum dol-
gozói számára nagy 
elismerést jelentett, 
hogy az intézmény 
az egyike lehetett 
annak a hat hely-

színnek, ahol a kincseket be-
mutathatták. Az átépített, és 
modern biztonsági berende-
zésekkel felszerelt kiállítóte-
rem részben megmarad. Ez a 
múzeum részéről egyfajta be-
fektetés a jövőbe, mert az el-
következő években más érté-
kes kiállítások is elhozhatók 
lesznek Miskolcra.

Kis átalakítás után a Képtár 
és a Pannon-tenger Múzeum 
rövidesen újra megnyitja ka-
puit és már készülnek a követ-
kező nagy eseményre, a Mú-
zeumok Éjszakájára. Az idei 
esztendő másik nagy „dobá-
sa” pedig az év végén megnyí-
ló Mezozooikum kiállítás lesz 
a Pannon-tenger Múzeumban, 
amely a dinoszauruszok vilá-
gát kelti majd életre.

ELBŰVÖLTÉK A LÁTOGATÓKAT 
A SEUSO-KINCSEK



Az operaelőadások mellett 
ősbemutató, hangverseny, ki-
állítás és filmvetítés is várja a 
közönséget június 8. és 17. kö-
zött a miskolci Bartók Plusz 
Operafesztiválon.

A fesztivál céljai közé tarto-
zik Bartók örökségének ápolá-
sa, a minél szélesebb közönség-
réteg megszólítása, és a műfaj 
megkedveltetése – mondta el 
Krucsainé Herter Anikó kultu-
rális kapcsolatokért és fejleszté-
sekért felelős helyettes államtit-
kár a rendezvényt beharangozó 
szerdai budapesti sajtótájékoz-
tatón.

Kiemelte, hogy az állam 
idén 320 millió forinttal támo-
gatja a rendezvényt, ezen be-
lül a Nemzeti Kulturális Alap 
(NKA) 20 millió forinttal já-
rul hozzá annak megvalósítá-
sához. A helyettes államtitkár 
emlékeztetett, hogy a Bartók 
Plusz Magyarország egyetlen 
olyan operafesztiválja, amely-
nek vidéki város ad otthont. A 
rendezvény elérte azt a kitűzött 
célt is, hogy Miskolc felkerüljön 
az ország kulturális-turisztikai 
térképére – fűzte hozzá.

Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere a sajtótájékoztatón ar-
ról szólt, hogy a kezdetekhez 
képest mára nagyon komoly 
eredményeket ért el a feszti-

vál – „felnőtt lett”, idén már 
tizennyolc éves. Mint mond-
ta, a város kulturális életének 
nem ez az egyetlen zászlósha-
jója, számos rangos esemény-
nyel büszkélkedhet Miskolc. A 
közelmúlt kulturális eseményei 
közül a polgármester megemlí-
tette például a Seuso-kiállítást, 
illetve Kövesi-gyűjteményt. Ko-
moly kulturális értéket képvisel 
a Miskolci Szimfonikus Zene-
kar, illetve a Miskolci Nemzeti 
Színház is. 

Kesselyák Gergely fesztivál-
igazgató a programokat sorolva 
kiemelte, hogy 3 Bartók cím-
mel, két alkalommal szólal meg 
Bartók Bélától A fából faragott 
királyfi, A csodálatos manda-

rin és A kékszakállú herceg 
vára Michal Znaniecki rende-
zésében, Cser Ádám vezényle-
tével.

Raymond J. Lustig és Matt-
hew Doherty Semmelweis című 
operájának ősbemutatója a Bar-
tók Plusz Operafesztivál és a 
Budapesti Operettszínház kö-
zös produkciója, amelyet Boross 
Martin rendez és Dinyés Dániel 
dirigál. A mű emléket állít Sem-
melweis Ignác magyar orvos-
nak, az "anyák megmentőjének", 
aki idén lenne 200 éves.

Az Óbudai Danubia Zenekar 
és a Honvéd Vegyeskar közre-
működésével hangzik el az Ist-
ván, a király című rockopera 
hangverseny-változata a Bartók 

Plusz Operafesztivál és a Zik-
kurat Színpadi Ügynökség kö-
zös produkciója Kesselyák Ger-
gely vezényletével.

Bartók operája ihlette Gas-
tón Solnicki Kékszakállú című 
filmjét, amelyet Magyarorszá-
gon első alkalommal láthat 
a közönség. Kékszakállú 100 
címmel képzőművészeti tár-
lat nyílik az opera bemutatójá-
nak centenáriumán a Miskolci 
Nemzeti Színházban. Az alko-
tások a Bartók Plusz Operafesz-
tivál, a Herman Ottó Múzeum 
– Miskolci Galéria, valamint a 
Havas Művészeti Ügynökség és 
Galéria közös művészeti pályá-
zatára készültek.

Selmeczi Györgytől a Szent 
Márton-játék, a Szent Jakab-já-
ték és Az ördög menyasszonya 
hangzik el, Marco Taralli A ri-
vális című műve a Teatro Coc-
cia di Novara vendégjátékában 
látható a MÁV Szimfonikus 

Zenekar közreműködésével és 
Matteo Beltrami dirigálásával. 
Szergej Prokofjev A három na-
rancs szerelmese című ope-
ráját a Zágrábi Nemzeti Szín-
ház mutatja be Niksa Bareza 
vezényletével és Kresimir Do-
lencic rendezésében. Mozart 
Don Giovannija Szüts Apor 
átiratában hangzik el az Ez-
rek operája sorozatban, a mű 
Vlad Troickij rendezésében 
RockGiovanni címmel kerül 
színre az Avasi kilátónál. Idén 
is hangversenyt ad az I Musi-
ci di Roma, Bősze Ádám pedig 
zenei stand-up esttel készül. A 
záró gálán a szólista Sümegi 
Eszter szoprán lesz, az esten a 
Pannon Filharmonikusok ját-
szanak Bogányi Tibor vezény-
letével.
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Mint arról már hírt adtunk, 
áradnak a patakok a Bükk-
ben. Hubay György, a Rendé-
szeti Bizottság elnöke múlt 
szombaton szemlét tartott 
a vízügyi, katasztrófavédel-
mi szakemberekkel Lillafü-
red-Alsóhámorban.

– Szeretném megnyugtat-
ni a miskolciakat, figyelem-
mel kísérjük az árvízhelyzetet, 
egy esetleges áradás nem fog 
felkészületlenül érni 
minket – mondta el 
Hubay György, aki a 
Városgazda Kft., a ka-
tasztrófavédelem, és 
a vízügy szakembe-
reivel látogatott ki a 
Szinva patak Molnár 
Csárda feletti szaka-
szához.

Hubay György ki-
emelte, komoly, egy-
séges, professzioná-
lis csapatról van, szó, akik baj 
esetén gyorsan tudnak reagál-
ni. Mint elhangzott, az ellen-
őrzési protokoll ilyen esetek-
ben rendkívül szigorú. – Már 
februártól figyelemmel kö-
vetik a szakemberek a Szinva 
patak vízgyűjtő területén fel-
halmozódott vízmennyiséget. 
Hetven fő ezzel kapcsolatban 
folyamatos, 24 órás készültség-
ben van – hangsúlyozta a Ren-
dészeti Bizottság elnöke.

Mint megtudtuk, három-
ezer homokzsák van megtölt-

ve, s a patak folyását is folya-
matosan figyelemmel kísérik 
az Önkormányzati Rendészet 
munkatársai. A patakmedret 
korábban megerősítették, ki-
építették azokon a részeken, 
ahol korábban, a nagy esőzé-
sek idején kiáradt a víz.

Schweickhardt Gyula, a Vá-
rosgazda Kft. ügyvezető igaz-
gatója ugyancsak kihang-
súlyozta: február vége óta 
nyomon követik a leesett hó 
mennyiségét, illetve az olva-
dás esetleges következményeit. 

– Folyamatos egyez-
tetéseket végeztünk a 
Vízügyi Igazgatóság-
gal, a víziközmű-szol-
gáltatóval és az ol-
vadás alakulásának 
megfelelően hozunk 
intézkedéseket, a biz-
tonságos vízelvezetés 
érdekében – tudatta 
az igazgató.

– Mostanra teljesen 
normalizálódott a helyzet, de 
fontosnak tartom elmondani, 
hogy az elmúlt két hétben sem 
volt olyan helyzet, amikor ár-
vízveszély állt volna fenn. Sze-
rencsére folyamatosan kont-
rollálni tudtuk a folyamatokat 
– emelte ki az igazgató. Hoz-
zátette: az elmúlt napok ese-
ményei alapján azt látják, hogy 
az olvadás beállt arra a szint-
re, ahonnan már nem fog nö-
vekedni a vízszint, illetve a víz 
tisztaságából is látszik, hogy ez 
már nem zavaros olvadékvíz.

Felkészültek egy esetleges áradásra

LEGENDÁK, KLASSZIKUSOK ÉS ÚJDONSÁGOK  
AZ IDEI BARTÓK PLUSZ OPERAFESZTIVÁLON

Új kőzetgyapot-gyárat hoz 
létre Alsózsolcán a belga 
Ravago csoport és a török 
Besler Tekstil cég együttmű-
ködéséből létrejött Rava-
ber. A mintegy 6,4 milliárd 
forintos beruházás nyomán 
kilencven új munkahely jön 
létre – jelentették be kedden.

A magyar kormány 1,24 
milliárdos vissza nem téríten-
dő támogatást biztosít a be-
ruházó számára. A budapesti 
sajtótájékoztatón Tomas Kei-
sers, a Ravago üzletágvezetője 
elmondta, cégük több évtizede 
van jelen Magyarországon, szi-
getelő- és építőipari anyagokat 
gyártanak. A Törökországban 
alapított cég erős nemzetközi 
hálózatot épített ki világszer-
te, gyorsan növekednek. – Re-
méljük, újabb beruházásunk 
nag y mér tékb en 
hozzájárul majd a 
borsodi térség fej-
lődéséhez, a magyar 
gazdaság bővülésé-
hez – emelte ki az 
üzletágvezető.

Csöbör Kata-
lin országgyűlési 
képviselő örömét 
fejezte ki, hogy 
újabb beruházást 

jelenthetnek be Miskolcon és 
környékén. – Amikor befek-
tetésekről beszélünk, többről 
van szó, mint egy új gyár fel-
építéséről. Ezek a befekteté-
sek a kölcsönös bizalomról 
is szólnak. Bízunk egymás 
gazdasági teljesítményében, 
a munkavállalók szaktudásá-
ban és bizalom van a politikai 
környezet stabilitását illetően 
is – hangsúlyozta a képvise-
lő. – Ma, nyolc év kormány-

zás után közel 750 ezer új 
munkahelynél járunk. Az 
eredmény mögött a magyar 
emberek, a kormány és nem 
utolsó sorban a vállalkozások 
munkája áll – hangoztatta a 
politikus.

Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter (felső ké-
pünkön) kiemelte, beruházás 
kapcsán, egy újabb, komoly 
nemzetközi versenyben elért 
magyar sikerről számolha-
tunk be. A vállalatok folya-
matosan figyelik, hol adottak 
a legjobb feltételek a fejlesz-
téshez, a beruházáshoz. – 
Hazánk ebben az egyre élese-
dő nemzetközi versenyben a 
legsikeresebb országok közé 
tartozik – emelte ki. – Tavaly 
minden idők legtöbb beruhá-
zását tudtuk Magyarországra 
hozni, szám szerint 96-ot. 

Ez egy óriási re-
kord. Hazánk 
az elmúlt évben 
először szár-
nyalta túl a 100 
milliárd euró-
nyi exportot, ez 
minden idők 
legmagasabb ex-
portja a magyar 
gazdaságtörté-
netben.

Alsózsolcán alapít gyárat a Ravaber 

ÚJABB NEMZETKÖZI BERUHÁZÓ  
VÁLASZTOTTA BORSODOT



A kivándorlás terén is más 
egy kicsit a helyzet, mint 
ahogy azt az ellenzék beál-
lítja. Az összes szomszédos 
ország közül, sőt az összes 
visegrádi és balti ország 
közül 2015-ben Magyaror-
szág esetében volt a legala-
csonyabb a külföldön élők 
aránya.

Fiatal cseh nyelvész-mate-
matikus tett közzé egy tér-
képet, amelyen azt ábrázolja, 
hogy az egyes országokban az 

ENSZ hivatalos adatai alap-
ján hányan éltek akkor kül-
földön (százalékosan) azok 
közül, akik az adott ország-
ban születtek a lakosságszám-
hoz viszonyítva. Boszniában 
ez az arány 43,3 százalék, Al-
bániában 38,8 százalék volt. 
Ezeknél egy fokkal jobban 
szerepelt Litvánia (18,9%), 
Románia (17,5%), Lettország 
(17,1%) és Bulgária (16,5%). 
Lengyelország esetében is ki-
fejezetten magas volt a kül-
földön élők aránya (11,5%). 

Magyarország esetében 
mindössze 6 százalékos volt a 
külföldön élők aránya a lakos-
ságszámhoz viszonyítva. 

Ráadásul, ha az adatokat 
részletesebben is megnézzük 
az ENSZ oldalán, akkor azt is 
láthatjuk, hogy Magyarország 
esetében a legtöbben 2005 és 
2010 között mentek külföld-
re. Tehát pont a balliberális 
kormányok alatt volt a legma-
gasabb a kivándorlás üteme, 
majd jelentősen visszaesett 
2010 után.

Március 25-én, 16.30 órai 
kezdettel, a Miskolc Tele-
vízió HívőSzó című műso-
rában a Selyemréti Szent 
István templomból közvetí-
tenek szentmisét. Bemutatja: 
Tóth Béla plébános

Folytatódnak a nagyböjti 
lelkigyakorlatok. Március 25, 
26, 27-én a 18 órai szentmi-
sék keretében a Szent Anna 
templomban Lipcsák János 
mindszenti plébániai kor-
mányzó mond lelkigyakor-
latos szentbeszédeket. A mi-
norita templomban 26–28-a 
között a 18 órai szentmisé-
ken Stefan Lacatus minorita 
tart lelkigyakorlatot. Márci-
us 25-e virágvasárnap, a Mil-
lenniumi teremben 16 órától 
mutatnak be passiójátékot. A 
Miskolci Ökumenikus Egye-
temi Lelkészség szeretettel 
hív mindenkit március 26-án 
19 órától, hogy elmélkedjünk 
végig Jézus hét szavát, amit a 
kereszten mondott. Az elmél-
kedéseket a lelkészek és fiata-
lok vezetik. Indulás 19 órakor 
a lillafüredi nagy parkoló-
ból. Nagyszerdán a minoriták 
rendeznek lillafüredi keresz-
tutat 15 órától. Ezen a napon 
a 18 órai szentmisét Kelemen 
Didák boldoggá avatásáért 
mutatják be a templomban. 
A KÉSZ miskolci csoportja 
nagyböjti orgonás meditáci-
ót tart nagykedden, 27-én 17 
órától a belvárosi evangélikus 
templomban, melyet Sándor 
Frigyes evangélikus lelkész ve-
zet, orgonán közreműködnek 
a Miskolci Bartók Béla Zene- 
és Táncművészeti Szakgim-
názium orgona tanszakos 
növendékei. A nagyheti szer-

tartások rendje a katolikus 
templomokban: Selyemréti 
Szent István-templom: nagy-
csütörtök: 18 ó., nagypéntek 
15 ó., nagyszombat 18 ó. Di-
ósgyőr: Cs.: 18.30, P.: 17, Sz.: 
20. Hámor: Cs.: 18, P.: 17, Sz.: 
19. Szent Anna: mindhárom 
nap 18 ó. Mindszent: Cs. és P.: 
18.30, Sz.: 20. Zárdakápolna: 
mindhárom nap 17 ó. Minori-
ta: Cs. és P.: 18, Sz.: 20 óra. 

Görögkatolikus hírek: már-
cius 25. örömhírvétel ünnepe 
és egyben virágvasárnap. A 
görögkatolikus templomok-
ban minden Szent Liturgia 
végén olajkenet van szen-
telt barka osztásával. A Búza 
téri székesegyház nagyheti 
és húsvéti szertartási rendje: 
nagyhétfő, nagykedd, nagy-
szerda: 17 órakor Előszentel-
tek liturgiája lelkigyakorlatos 
szentbeszéddel. A lelkigya-
korlatot Horváth Tamás nyír-
egyházi bírósági helynök atya 
tartja. Nagycsütörtök: 10 óra-
kor Bazil liturgia a lábmo-
sás szertartásával; 17 órakor 
kínszenvedési evangéliumok. 
Nagypéntek: 8 órakor Királyi 
imaórák; 16 órakor Sírbatételi 
vecsernye; 19 órakor Krisztus 
Urunk temetése, virrasztás. 
Nagyszombat: reggel 7 órától 
nyitva a templom a szentsír 
látogatására; 16 órakor Bazil 
liturgia; 23.30-kor éjféli zso-
lozsma; 24.00-kor Feltámadá-
si szertartás. Húsvétvasárnap: 
minden Szent Liturgia után 
pászkaszentelés. 6 órakor fel-
támadási utrenye; 7-kor, 1/2 
9-kor Szent Liturgia; 10 óra-
kor püspöki Szent Liturgia 
énekkarral; 18 órakor nagy 
vecsernye.
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„Hol kampány van, ott kam-
pány van”, mindenki a kamu 
vagy valós közvélemény-kutatá-
sokat bújja, okosabb akar lenni 
az okosnál, jólértesültebb a jólér-
tesültnél. Gombamód szaporod-
nak az interneten és a közösségi 
médiában a különféle pártok-
hoz köthető „esélylatolgatások”, 
választási „előrejelzések”, ki-ki 
megtalálhatja köztük a kedvé-
re való konstellációt, akárcsak a 
női magazinok horoszkóp rova-
taiban. Ha valamelyik nem jósol 
már a jövő hétre egy jóképű, gaz-
dag pasit, plusz egy lottóötöst, ke-
resni kell egy olyat, amelyik majd 
megteszi. Választék van bőven, 
és ha ideig-óráig megvan az il-
lúzió, a végén már a pofáraesés 
sem számít olyan sokat. Elvégre 
ott lesz majd a következő horosz-
kóp, vigasztalónak. (Hooligans: 
„Hamisan szóló illúzió, lelked-
nek hívó szó…”) Semmi nem az, 
aminek látszik. 

Nemzeti ünnepeink azonban 
szerencsére nem illúziók, ha-
nem régtől fogva egyfajta fok-
mérői az igazságnak. A nemze-
tek saját ünnepeivel soha nem 
nagyon tudtak mit kezdeni 
az idegen, megszálló rezsimek 
(sem nálunk, sem más orszá-
gokban) s ugyanígy a torkukon 
akadnak napjainkban is a balli-
berálisoknak, kozmopolitáknak, 
a nyitott társadalom élharcosa-
inak.  Mivel a puszta létük azt 
üzeni, hogy a betyár mindenit: 
azért mégis csak azért vagyunk 
a világon, hogy valahol otthon 
legyünk benne!

Most, március 15-én is elég 
volt megnézni a különféle politi-
kai formációk megemlékezéseit, 
ha valós képet akartunk nyerni 
a közélet jelen helyzetéről. Ha-
talmas, lelkes, jókedvű tömeg, 

nemzetiszínű zászlóerdő a kor-
mánypártoknál, kóbor csopor-
tocskák, egymásnak üzengető, 
civakodó pártvezetők az ellen-
zéknél. Gyurcsány, aki a maga 
műfajában nemigen tekinthető 
amatőrnek, körülbelül át látta, 
hogy ennek így nagyon  rossz 
üzenete van a választók felé, 
ezért találkozóra hívta az ellen-
zéki pártvezéreket. A Lehet Más 
a Politika vezetői méltóságtel-
jesen elfogadták a meghívást, 
viszont az LMP-s Vágó Gábor 
már kifelé jövet fontosnak tar-

totta megjegyezni, hogy szerinte 
Gyurcsány a találkozón részeg 
volt, a pogácsa meg száraz. Ne-
hezményezte továbbá, hogy ha 
már így volt, nem hívták meg 
őket is egy kis whiskyre. (Eb-
ből is látható, milyen országos 
gondokban fő a fejük ezeknek 
a komoly államférfiaknak…!) 
Gyurcsány természetesen felhá-
borodott, pert helyezett kilátás-
ba, erre Vágó bocsánatot kért. 

Az ellenzéki „egyeztetések” vi-
szont folytatódtak. A következő 
komoly tárgyalás helyszíne egy 
benzinkút kávézója volt, vala-
melyik autópálya mellett (nem 
röhög, csináltak már történelmet 
spájzban is!) itt a változatosság 
kedvéért az LMP-s Szél Berna-
dett, és a jobbikos Vona Gábor 
nem jutott egymással semmire. 
Vona Gábor egész pontosan úgy 
nyilatkozott: a tárgyalás jól sike-
rült, igaz, tartalmilag nem jutot-
tak előre. (Hát akkor hogy?) 

S ez így megy napról-nap-
ra, hétről-hétre. Arról tovább-
ra sem látni, hallani értékelhe-

tő koncepciót, mi a fene lenne 
az országgal, ha véletlenül ők 
kerülnének többségbe, kinek 
az akarata érvényesülne a ká-
oszban, az egymást is folyton 
rugdosó, kisebb-nagyobb el-
lenzéki formációk közül… Van 
viszont „minden napra egy 
mese”. A Simicska-hírgyárak 
sorozatban gyártják a hatal-
mas „leleplezéseket”, durrog-
nak az atombombák, zömmel 
olyan több éves, lejárt ügyek-
ben, amelyekre pár kattintással 
eddig is bárki rákereshetett az 

interneten, csak éppen nem ér-
dekeltek senkit. 

Most viszont kampány van, 
minden napra találni kell va-
lami hajánál fogva előrángatott 
blődlit, amivel hangulatot lehet 
kelteni. S persze itt vannak az 
állandó mantrák is – legfőképp 
az elvándorlásról – komolyan 
mondom, mikor rázendít erre 
az ellenzéki kánon, már készí-
tem ki a csomag papírzsebken-
dőt (hogy legyen mibe zokogni). 

Elvándorlás, külföldi mun-
kavállalás kétségkívül van – 
nem csupán nálunk, hanem 
szerte Európában. (2015-ben 
pl. Magyarország esetében volt 
a legalacsonyabb a külföldön 
élők aránya a régióban - rész-
letes térképet lásd fentebb). 

Arról a bér- és életszínvonal-
beli különbségről viszont, ami 
Nyugatra vonzza a magyar fi-
atalokat, egyáltalán nem a Fi-
desz-kormány tehet. Sokkal 
inkább a negyven éves szovjet 
megszállás, a szocialista terv-
gazdálkodás, amely évtizedek-

kel vetette vissza az ország gaz-
dasági fejlődését. S most azok 
az ellenzéki formációk kérik 
számon a keleti és nyugati bérek 
közötti különbséget, amelyek 
így vagy úgy, szinte egytől-egyig 
abban a korábbi kommunis-
ta rendszerben gyökereznek, 
amely ennek az igazi felelőse…  

A másik hazug mantra, ami-
kor a migránsok által elözönlött, 
nyugat-európai városokból érke-
ző, riasztó hírekre ellenzéki kö-
rökből azzal replikáznak, hogy 
„szeretnénk mi úgy élni, mint 
azok..!” Tudniillik a két dolognak 
– a nyugati életszínvonalnak, és 
a migránsok beözönlésének – 
legfeljebb fordított arányban van 
közük egymáshoz!

A migránsok betelepíté-
se egyre nagyobb próbatétel 
elé állítja a gazdag nyuga-
ti országok teherbíró képessé-
gét, átrajzolja a városképeket, 
amortizálja az ott élők kom-
fortérzetét. Ezért vágták orrba 
körülbelül annyiszor az utóbbi 
időben a szavazók a migráns-
párti erőket Európában és az 
USA-ban, ahányszor válasz-
tás volt. A világpolitikában 
ma igazából minden a migrá-
cióról szól – még az is, amin 
elsőre ez nem látszik. Évtize-
dekre, évszázadokra eldöntheti 
az egyes országok sorsát, hogy 
tudják kezelni ezt a kihívást. Ez 
az igazi tétje a magyarországi 
választásoknak is, ezért vet be 
mindent Brüsszel és a Soros-fé-
le háttérhatalom, hogy segítse 
a hazai ellenzéket. Magyaror-
szágnak szimbolikus jelentősé-
ge van (lett) a nemzeti önálló-
ság védelmében. 

A többi csak mellébeszélés. 
„Hamisan szóló illúzió…”

SZEPESI SÁNDOR

ILLÚZIÓ

A szerkesztőtől EGYHÁZI HÍREK

A régió minden országában magasabb az elvándorlás



Az önfeladás kultúrája ural-
kodott el Nyugat-Európá-
ban, a következmények a 
nagyvárosokban a leginkább 
szembetűnőek. Ezt nem le-
het visszafordítani, az önfel-
adás kultúrája: öngyilkosság 
– hangoztatta Kovács Zoltán 
kormányszóvivő hétfőn, egy 
sajóbábonyi lakossági fóru-
mon, ahol Hubay György, 
a kerület fideszes ország-
gyűlési képviselőjelöltje is 
bemutatkozott.

Április 8-áról szólva Kovács 
Zoltán úgy fogalmazott, a vá-
lasztás valódi tétje, meg tud-
juk-e akadályozni, hogy be-
vándorló ország legyünk? Meg 
tudjuk-e őrizni az eredménye-
ket, amelyeket közösen értünk 
el? Hazánk óriási nyomásnak 

van kitéve a migrációs válság 
csúcspontja óta.

A kormányszóvivő szerint 
nagy ellentét feszül a között, 
mit mond a külföld a kialakult 
helyzetről, és mit látunk mi a 
saját szemünkkel. Azt mond-
ják, nincs migrációs válság, 
hogy valójában kvóták sincse-
nek. Mindent tagadtak, ami az 
önök szeme előtt zajlott - fo-
galmazott a kormányszóvivő, 
aki szerint csak idén több mint 
10 ezer embert telepítenének 

be Magyarországra is, a háttér-
ben már gőzerővel folyik ennek 
az előkészítése. Megpróbálják 
majd lenyomni a kelet-euró-
pai államok torkán, hogy el kell 
fogadni a kötelező betelepítési 
kvótát, ha legalább annyi pénzt 
szeretnének kapni a költségve-

tésből, mint korábban. A követ-
kező években több tízmillió-
an indulhatnak meg Afrikából 
Európa felé és ha nem építjük 
ki a védekezési mechanizmu-
sainkat, akkor semmi nem lesz, 
ami megállítaná őket. Az euró-
pai nagyvárosok már most el-
vesztették identitásukat, Lon-
don lakóinak jelentős része 
már nem is brit, hanem arab 
származású muszlim.

– Az önfeladás kultúrája 
uralkodott el Nyugat-Euró-
pában, a következmények a 
nagyvárosokban a leginkább 
szembetűnőek: nagy tömbben 
élnek egészen más kultúrából 
érkezők. Ezt nem lehet vissza-
fordítani, az önfeladás kultúrá-
ja: öngyilkosság – hangoztatta 
Kovács Zoltán, hozzátéve: Ma-
gyarország ezzel szemben több 
százmilliárd forint költött a 
határok védelmére, felkaroltuk 
a keresztény közösségek ügyét 
a háborús övezetekben. 

A kormányszóvivő az ered-
ményekről szólva kiemelte: 
visszafizettük az IMF-hitelt, 
csökkent az államadósság, a 
multinacionális cégekre kü-
lönadót rótt ki a kormány, a 
bankrendszer többsége újra 
magyar tulajdonban van. A 
gazdasági eredmények im-
ponálóak: a növekedés 4 szá-
zalékos, 2010 óta 738 ezer új 

munkahelyet teremtettek, 88 
százalékkal magasabb a mi-
nimálbér, 7000-rel több ren-
dőr őrzi a rendet. Új családtá-
mogatási rendszert vezettek 
be, a nyugdíjak értékállók és 
a rezsicsökkentés is sokakat 
megsegített, ahogy az ingyen 
tankönyvek és az ingyen ét-
kezés is az oktatási intézmé-
nyekben.

Ezeket az eredményeket ve-
szélyezteti a Soros-hálózat, 
amely nyílt társadalmat hirdet. 
Meggyengítené, megszüntetné 
a nemzetállamokat, multikul-
turális társadalmakat szeret-
ne létrehozni. Ezt a milliárdos 
spekuláns többször leírta, mu-
tatott rá Kovács Zoltán. Soros 
Györgynek olyan szövetsége-
sei vannak, mint a különböző 
nemzetközi szervezetek, akti-
vista csoportok és médiumok 

– olyan szervezetek, amelyeket 
soha, senki nem választott meg.

– A mi felelősségünk abban 
áll, hogy felhívjuk a figyelmet: 
ha most rossz döntést hozunk, 
azt már nem lehet majd vissza-
fordítani, megváltoztatni. Az 
eredményeket veszélyeztetjük 
– zárta előadását a kormány-
szóvivő.

Hubay György, a megye 2-es 
számú választókerületének fi-
deszes országgyűlési képvi-
selőjelöltje bemutatkozásá-
ban elmondta, sportkarrierje 
után 1996-ban lépett politikai 
pályára a MIÉP színeiben. – 
Amikor 1994-ben visszajöttek 
a kommunisták, nem akartam 
elhinni - fogalmazott a politi-
kus azzal kapcsolatban, miért 
vállalt politikai szerepet. 1998-
ban a miskolci önkormányzat 
tagja lett, az ifjúsági és sportbi-

zottság elnökévé választották 
meg. A Káli-időszakban nem 
vállalt szerepet, 2012-ben tért 
vissza, amikor felkérték, hogy 
dolgozzon a polgármesteri ka-
binetben. 2014-ben nagy fö-
lénnyel megnyerte a körzetét 
az önkormányzati választáso-
kon. Azóta rengeteget dolgo-
zott a „fészekrakós” probléma 
megoldásán, a nyomortelepek 
felszámolásán. Kinevezték a 
rendészeti bizottság elnöké-
nek, majd a Salkaházi Program 
vezetőjének.

– Mindig csapatban gondol-
kodtam, csapattagnak te kin-
tem magam. Most is igyekszem 
megfelelni a rám ruházott 
feladatoknak. Hiszek abban, 
hogy ha összefogunk és becsü-
letesen elvégezzük a dolgun-
kat, akkor győzhetünk – húzta 
alá Hubay György.

Alsózsolcán tartott lakos-
sági fórumot kedden este 
Debreczeni József, aki a 
Demokratikus Koalíció 
jelöltjeként, az MSZP és 
a Párbeszéd támogatásá-
val indul a miskolci, 1-es 
számú választókerületben 
az országgyűlési képvise-
lő-választáson.

D eb re c z e n i 
József politikus, 
politikai elem-
ző, közíró, a 
Miskolci Egye-
tem adjunktusa, 
a Magyar De-
mokrata Fórum 
(MDF) egyko-
ri országgyűlé-
si képviselője, 
2010-ben újra képviselője-
löltje, a DK alelnöke. A keddi 
lakossági fórumon úgy fogal-
mazott, a parlamentáris de-
mokrácia, azon belül pedig a 
konzervatív liberális felfogás 
makacs hívének tartja magát. 
Újságcikkek, elemzések szá-
zait írta különféle sajtóorgá-
numokba, 16 politikai tárgyú 
könyve jelent meg. – 2010-
hez közeledve úgy éreztem, 
újabb rendszerváltás közeleg 
- egy antidemokratikus rend-
szerváltozás - így újra szere-
pet vállaltam a politikában 
– hangoztatta a politikus, aki 

szerint az 
MDF-fel az 
utolsó de-
mokratikus 
jobboldali 
párt is el-
tűnt a hazai 
közéletből.

D e b -
reczeni József 2011-ben csat-
lakozott a Demokratikus Ko-
alícióhoz. Pártja programjáról 
szólva az első, jelentős feladat-
nak a jogállam helyreállítását 
nevezte, majd az egészségügy 
és az oktatás rendbetételét. A 
DK az egészségügyben bizto-
sítana egy mindenkinek járó 
alapellátást, biztosítási csoma-
got, amely a járulékot fizetők 
számára garantálná a megfe-
lelő ellátást. S lenne egy extra, 
fizetős ellátás, azok számára, 
akik tudnak erre áldozni. 

Kétlépcsős nyugdíjat ve-
zetnének be: lenne egy kor-

határhoz kötött, mindenki 
számára az életkor után járó 
alapnyugdíj, a másik rész pe-
dig a ledolgozott évek során 
szerzett jövedelmek alap-
ján kerülne kifizetésre. Deb-
reczeni József arról is szólt, 
hogy decemberben még 
mind a két miskolci kör-
zetben jelentős Fidesz fö-
lényt mértek. A hódmező-
vásárhelyi időközi választás 
eredménye azonban lélek-
tani fordulópontot jelentett, 
"megfordult a politikai köz-
élet". Debreczeni véleménye 
szerint az 1-es választókerü-
letben hárompólusú erőtér 
alakult ki - nagyjából egyen-
lő esélyekkel - a DK-MSZP, a 
Jobbik és a Fidesz-KDNP je-
löltjei között. Kiemelte, nyi-
tottnak látja a mandátum 
sorsát és komoly győzelmi 
esélyeket lát a baloldal szá-
mára.

Jakab Péter jobbikos szóvi-
vő, képviselőjelölt alsó-
zsolcai választási fóruma 
nem igazán hozta lázba 
az embereket, mindössze 
20-25-en jelentek meg az 
eseményen – írja az Origo. 
A cikk szerint nem ez volt 
az egyetlen jobbikos kam-
pányrendezvény, amelyet 
feltűnő érdektelenség öve-
zett.

Mint írják, Jakab Péter 
nagyjából a néppártosodás-
sal egy időben lett a Jobbik 
országosan ismert arca, 2016 
szeptemberétől pedig a párt 
szóvivője. Politikai teljesít-
ménye leginkább abban me-
rül ki, hogy havi rendsze-
rességgel jelenti be az újabb 
Simicska-plakátok érkezését. 

2014-ben a Jobbik polgár-
mester-jelöltje volt Miskolcon 
és bár persze nem nyert, javí-
tási lehetőséget kapott, hiszen 
őt indítják áprilisban a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén 1-es kör-
zetben. 

Jakab ezerrel igyekezett 
meghálálni a bizalmat és en-
nek megfelelően a kampány-
hajrában lakossági fórumot 
hívott össze Alsózsolcára. 
Azonban mindössze 20-25-
en jelentek meg a választási 

főpróbájának beillő esemé-
nyen – ez látható az Origo ál-
tal közölt fotón, amely alap-
ján finoman szólva sem 
stoppolták le az összes széket 
a rajongók. Másképp fogal-
mazva: kongott az ürességtől 
az alsózsolcai közösségi ház. 
Ez azért számít különösen kí-
nosnak, hiszen Alsózsolca a 
körzet egyik legnagyobb te-
lepülése, több mint 6000-en 
lakják. 

Tehát, ha a számarányo-
kat nézzük, akkor sincs jobb 
helyzetben a Jobbik. 

Nem véletlen, hogy Jakab 
egyáltalán nem foglalkozott a 
fórum utórezgéseivel közös-
ségi oldalán.

Az Origo cikke szerint 
nem Jakab Péter fellépése 

volt az első jobbikos kam-
pányrendezvény, amelyet fel-
tűnő érdektelenség övezett: 
Vona Gábor egy futballcsa-
patnyi szimpatizánst sem tu-
dott összegyűjteni Pétervásá-
rán, Volner János választási 
gyűlése pedig Nagykőrösön 
fulladt kudarcba. 

Úgy néz ki, nem az embe-
rekkel való kapcsolattartás a 
Jobbik erőssége, viszont van 
amiben sokkal jobbak: a ve-
télytársak lefizetésében. 

Nemrégiben robbant ki 
a botrány, hogy a jobbikos 
Farkas Gergely 600 ezer fo-
rintot ajánlott Midi Melánia 
LMP-s képviselőjelöltnek, ha 
az utóbbi visszalép a javára a 
kiskunhalasi választókörzet-
ben – írja a hírportál. 
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Hubay György és Kovács Zoltán.

Megtöltötték a termet az érdeklődők.

„A választás valódi tétje, meg tudjuk-e akadályozni,  
hogy bevándorló ország legyünk?”

DEBRECZENI: "HÁROMPÓLUSÚ 
ERŐTÉR ALAKULT KI"Jakab alsózsolcai gyűlése is 

viccesre sikerült

ÉRDEKTELENSÉG A JOBBIKOS FÓRUMOKON
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TÉLI REZSICSÖKKENTÉS  
A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSBAN

ÉRDEKLŐDNI AZ ALÁBBI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ELÉRHETŐSÉGEKEN LEHET:
Levélcím: 3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 5. Ügyfélszolgálati munkatársunk telefonszáma: 06-46/501-740.  

Fax: 06-46/501-755. E-mail cím: ugyfel@miho.hu
A MIHŐ Kft. ügyfélszolgálatának nyitvatartása: hétfő, kedd, csütörtök: 8.00–15.30 óráig, 

szerda: 8.00–20.00 óráig, péntek: 8.00–12.00 óráig

Magyarország kormánya a rendkívül hideg időjárásra 
tekintettel a távhőszolgáltatás lakossági igénybevevői 
részére fűtési célú rezsicsökkentésről döntött, az aláb-
biak szerint:

„Tájékoztatjuk, hogy Magyarország kormánya téli rezsi-
csökkentésről döntött. A 2018. március 12. napján kihirde-
tett, a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági 
felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 
39/2018. (III.12.) korm. rendelet alapján Ön a rendkívül hideg 
időjárás miatt a társaságunk által kiállított számlában sze-
replő fűtési célú költségekből árkompenzációra jogosult.

A kormány döntése alapján az árkompenzáció mértéke  
12 000 Ft, amelyet társaságunk a 2018. áprilisi számlában ér-
vényesít. Az Ön eddig megszokott ütemezés szerint érkező 
következő fűtésszámlája ennek megfelelő mértékben csök-
ken. Ha a számla összege alacsonyabb, mint az érvényesí-
tendő árkompenzáció összege, a fennmaradó rész a leg-
később 2018. június 30. napjáig kibocsátandó számlákban 
kerül érvényesítésre.

A téli rezsicsökkentésről további részleteket a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján, a 
http://www.mekh.hu címen olvashat.”

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK  
ÉS VÁLASZOK

A téli rezsicsökkentésről szóló kormányrendelet meg-
jelenését követően a felhasználók a MIHŐ Kft. ügyfél-
szolgálatát a rendelet gyakorlati alkalmazásáról kér-
dezték.

• Ki jogosult a rezsicsökkentésre?
Az a lakossági fogyasztó, aki a rendelet hatálybalépé-
sekor – 2018. március 13. napján – lakossági díjfizető.

• Mely ingatlan után jár a rezsicsökkentés?
Rezsicsökkentés csak lakás céljára használt ingatlan-
ban, lakossági díjszabással igénybe vett fűtési célú táv-
hőszolgáltatás igénybevétele után jár.

• Milyen összegű az árkompenzáció mértéke?
A lakossági díjfizető részére jóváírandó árkompenzáció 
mértéke 12 000 Ft. Árkompenzáció a lakások fűtési célú 
távhőszolgáltatás után jár.

•  Elszámolható-e a rezsicsökkentés, ha a távhőszámla 
nem magánszemély részére került kiállításra (Kft., Bt., 
egyház, stb.)?

Nem magánszemély számára csak abban az esetben szá-
molható el árkompenzáció, amennyiben az adott ingat-
lant lakás céljára használja, és a MIHŐ Kft. számlázási nyil-
vántartásában ennek megfelelően szerepel.

• Mikor kerül jóváírásra a rezsicsökkentés?
A MIHŐ Kft. az árkompenzációt a 2018. április havi 
számlában írja jóvá. Ha az április hónapban kibocsá-
tott számla összege alacsonyabb, mint 12 000 Ft, a MIHŐ 
Kft. az áprilisban jóvá nem írt árkompenzációt a követ-
kező hónapokban kibocsátott számláiban legkésőbb 
2018. június 30-áig jóváírja.

•  Hogyan kerül elszámolásra a rezsicsökkentés fogyasz-
tói közösség esetében?

Ha a fűtési célú távhőszolgáltatás díja díjszétosztás nél-
kül kerül megfizetésre, a juttatást a fogyasztói közösség 
megbízottja – a fogyasztói közösség részére kiállított 
számlában jóváírt juttatás alapján – a lakás céljára szol-
gáló épületrészenként azonos mértékben érvényesíti.

•  A számlában hol lesz feltüntetve a rezsicsökkentés el-
számolása?

A jóváírt rezsicsökkentés összegét – a rendelet kötelező 
előírásai szerint – a MIHŐ Kft. az általa kiállított számla 
egyéb tétel részében tünteti fel. A számlarészletezőn az 
árkompenzáció a bruttó számlaértékből kerül levonásra, 
így 12 000 Ft-tal csökkenti a fizetendő összeget.
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Apróhirdetés
Miskolcon a Petneházy bérházaknál eladó 
egy 2. emeleti, két szobás, déli fekvésű, 54 m2-
es, gázfűtéses tégla építésű lakás. A környék 
jó infrastruktúrával rendelkezik, közlekedés, 
közintézmények a közelben. Irányár: 9,5 M Ft. 
Érd.: 0620550-4923, az esti órákban.
Ingyenes számítógépes tanfolyam indul  
kezdőknek, hét köznap délutánonként Mis -
kolcon. Korhatár 65 év.  Érdeklődni: 06-46/742-
485; 06-30/876-6646. Ügyfél fogadás: H-P 10.00-
18.00. Pannon Educatio Kft. E–001594/2017.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 65 900 Ft-tól, 
továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alumínium), 
garázskapuk cseréje óriási kedvezménnyel, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-
292, mobil: 30/336-5528, web: www.aluport.hu-
pont.hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház 
I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar to no zás, 
lambé riázás, filagóriák, elő tetők, kerítések, ker-
ti házak és egyéb famunkák készítése; Ve lux ab-
lakok beépítése, cseréje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.

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

Az akció érvényes:  

2018. 03. 24-től 2018. 03. 29-ig 

Gillette Series borotvazselé konc., 60 g, 4318 Ft/kg 259 Ft

Playboy testápoló, 250 ml, 1676 Ft/l 419 Ft 

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

Perlux mosógél, 1,625 ml, 221 Ft/l 359 Ft

Garden automata légfrissítő, UT., 260 ml, 1919 Ft/l  499 Ft

Cif folyékony súroló, 500 ml, 998 Ft/l 499 Ft

Pur mosogató, 450 ml, 597 Ft/l  269 Ft

Biopon mosópor, 3,5 kg, 543 Ft/kg  1899 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

Locsoló kölni pumpás, 10 ml, 26900 Ft/l 269 Ft

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. 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 31.

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 letölthetőek a miskolc.hu német nemzetiségi önkormányzat oldaláról is.  
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Az OTP Bank Liga 23. 
fordulójában a Szusza Fe-
renc Stadionban játszott a 
DVTK a Vasas ellen, múlt 
szombaton. Az első félidő-
ben nem született gól, a 
második játékrészben a 
hazaiak egy szerencsésnek 
mondható lövését a ráadás-
ban Dušan Brković fejesé-
vel egyenlítette ki a DVTK.

A küzdelmes mérkőzés ele-
jét nagyon megnyomta a Di-
ósgyőr, aztán azonban jó idő-
re a Vasas vette át az irányítást. 
Mindkét oldalon voltak helyze-
tek, gól azonban egészen a 71. 
percig nem esett. Ekkor James 
cselei után Berecz Zsombor 
eresztett el egy lövést 15 mé-
terről a diósgyőri kapu irányá-
ba, s a labda a lábak között utat 
talált a hálóba (1-0). A  meccs 
végéhez közeledve a DVTK 
egyre többet támadott, kifeje-

zett ziccerei is voltak, de nem 
sikerült begyötörni a labdát a 
hálóba. Ismét a végén csattant 
az ostor, már szinte mindenki 
elkönyvelte a Vasas győzelmét, 
amikor a 93. percben oldalsza-
badrúgáshoz jutott a Diósgyőr. 
Ugrai beadását Dušan Brković 
a rövid oldalról, biztos mozdu-
lattal csúsztatta a Vasas kapu-
jának hosszú oldalába (1-1). 
Így döntetlennel zárult a mér-
kőzés, sikerült megmenteni az 

egy pontot. - Küzdelmes mér-
kőzést játszottunk, az utolsó 
pillanatban sikerült pontot sze-
reznünk. 

Hét közben győztünk Fel-
csúton, ami nem kifogás, hi-
szen profi sportolókról van 
szó, de éppen ezért választot-
tuk ezt a taktikát, ami az első 
negyedórában ült is: vártuk, 
hogy az ellenfél hibázzon. Lab-
dát szereztünk, ki kellett vol-
na használni az így kialakított 

két-három nagy helyzetet. Azt 
nem állítom, hogy uraltuk a 
mérkőzést, de a második félidő 
alapján megérdemeltük a pon-
tot. Sok hibával játszottunk, 
hogy ennek a pálya minősége 
volt az oka, vagy az, hogy az el-
lenfél vezető gólja után túlzot-
tan siettettük a játékot, azt meg 
kell beszélni. Helyzeteket ala-
kítottunk ki, ezen a pályán az 
akarat nagy lökést adott. Elége-
dett vagyok a hozzáállással, ter-
mészetesen voltak hibák, eb-
ben a mérkőzésben jóval több 
volt ennél. Szerettünk volna 
három ponttal hazautazni, egy 
lett belőle, de ha az utolsó perc-
ben egyenlítesz, akkor rendben 
van. Idegenben egy jó Vasas el-
len mindig öröm pontot sze-
rezni – értékelt Bódog Tamás 
szakmai igazgató a dvtk.eu-
nak. (OTP Bank Liga 23. fordu-
ló: Vasas FC - Diósgyőri VTK 
1-1 (0-0))

Péntektől vasárnapig ren-
dezik meg a női kosárlabda 
Magyar Kupa idei nyolcas 
döntőjét Sopronban. Az 
esemény előtti sajtótájé-
koztatón Štefan Svitek és 
Alyssia Brewer válaszolt az 
újságírók kérdéseire.

Mint elhangzott, az Aluin-
vent DVTK a PINKK ellen 
kezdi a nyolcas döntőt, majd 
továbbjutása esetén a PEAC 
– Sopron párharc győztesé-
vel találkozik az elődöntőben. 
– Nyerni akarunk pénteken. 
Nem csak azért akarunk nyer-
ni, hogy továbbjussunk, ha-
nem azért is, mert szeretnénk 
még két jó meccset játszani. 
Ez nagyon fontos nekünk. 
Alyysia Brewer és Raksányi 

Krisztina számára is szüksé-
ges, hogy minél több mecs-
csük legyen, hiszen vissza kell 
rázódniuk a rájátszás előtt. A 
csapatok hasonló játékerőt 
képviselnek ma Magyarorszá-
gon, ami örömteli, hiszen ez 
szolgálja a női kosárlabda ér-
dekeit is. Nehéz megjósolni ki 
lesz a végső győztes, ezért egy 
éremmel már elégedettek len-
nénk – nyilatkozta Štefan Svi-
tek vezetőedző. 

Március 16-án este, a Női 
NB I. A-csoport 21. fordu-
lójában a PEAC-Pécs gárdá-
jával csaptak össze a DVTK 
Aluinvent kosaras lányai. Az 
alapszakasz utolsó előtti for-
dulójában a diósgyőriek ide-
genben is jobbnak bizonyul-
tak, s hatpontos győzelmet 
arattak. (Női NB I. A-csoport 
21. forduló PEAC-Pécs - Alu-
invent DVTK 70-76 (18-
21,20-19, 18-22, 14-14)) 

Az SC Csíkszereda jégko-
rongcsapata volt a vendége 
a DVTK Jegesmedvéknek 
múlt szombaton este, az 
Erste Liga elődöntőjének 
ötödik mérkőzésén. Az 
Erste Liga idei elődöntőjé-
nek ötödik mérkőzése telt-
ház előtt zajlott, a vendég 
Csíkszereda számára nagy 
volt a tét, hiszen a vereség 
a bajnokságtól való búcsút 
jelentette számára. 

Így is lett. A DVTK Jeges-
medvék csapata végig maga-
biztos játékot mutatva 4-1-es 
győzelmet aratott, biztosítva 
helyét az Erste Liga döntőjé-
ben. – Nagyon fókuszáltan 
kezdtünk, jól korcsolyáz-
tunk, egyaránt helytálltunk 
a támadásban és a védeke-

zésben is, a 60 perc alatt. 
Nem hagytunk lehetőséget 
a vendégeknek, ez meg is 
látszott a meccsen, nagyon 
kevésszer jutottak lövéshez. 
Most két nap pihenő követ-
kezik, utána a megszokott 
ütemben készülünk a pénte-
ki döntőre – értékelt a mér-
kőzés után Mikael Tisell 
vezetőedző.  (Erste Liga rá-
játszás, elődöntő, 5. mérkőzés: 

DVTK Jegesmedvék - SC Csík-
szereda 4-1 (2-0, 2-1, 0-0)) 

A DVTK Jegesmedvék el-
lenfele a MAC Budapest jég-
korongcsapata lesz az Erste 
Liga döntőjében, ahol a Ma-
cik sorozatban a negyedik 
aranyéremért korcsolyáznak 
jégre. A döntő első mérkő-
zését pénteken este (lapzár-
tánk után) játszották Buda-
pesten, a Tüskecsarnokban.

Újabb sportberuházások-
ról tartott sajtótájékozta-
tót szerda délután a DVTK 
Edzőközpontban Csöbör 
Katalin országgyűlési kép-
viselő és Szabó Tamás, a 
DVTK stratégiai és fejleszté-
si igazgatója.

2017-ben Magyarország kor-
mánya határozatával támogatta 
a DVTK sportinfrastruktúrájá-
nak fejlesztési projektjét. Ez a 
támogatás egy egész Észak-Ma-
gyarországra vonatkozó fejlesz-
tést takar, amelyek Salgótar-
jánban, Egerben, és Miskolcon, 
valamint Rimaszombaton való-

sulnak majd meg. Az egész fej-
lesztési csomag összességében 
direkt kormánytámogatással és 
TAO-s elemekkel együtt körül-
belül 14-15 milliárdos fejlesz-
tést jelent, amiből egy 5 milli-
árdos csomag érinti Miskolcot 
- tudtuk meg Szabó Tamástól, 
a DVTK stratégiai és fejlesztési 
igazgatójától. Ez az 5 milliárd-
nyi fejlesztés három elemet ta-
kar, két helyszínen.

A fejlesztés egyik eleme egy 
multifunkciós sportcsarnok 
építése. Szabó Tamás elmond-
ta, ez a Sportliget területén 
épül fel és összességében 3500 
fő befogadására lesz alkalmas. 

Nemcsak a kosárlabda, a röp-
labda, a futsal, vagy a kézilabda 
mérkőzéseknek ad majd helyet 
- technikai felszereltségének 
köszönhetően, más típusú ren-
dezvények lebonyolítására is 
tökéletes helyszín lesz.

A fejlesztés másik eleme a 
DVTK Sportdiagnosztikai és 
Rehabilitációs Központja. – 
Korábban úgy terveztük, hogy 
ezt a sportcsarnokon belül 
alakítjuk ki. Aztán különböző 
okok miatt változtattunk ezen 
az elképzelésen, megvásárol-
tuk a Fontana néven ismert 
étterem épületét, itt épül meg 
ez a központ és a DVTK Bir-

kózócsarnok – ami a fejlesz-
tés harmadik eleme is egyben 
- részletezte Szabó Tamás.

– A jó együttműködésnek 
köszönhetően a sportágakat 
tekintve a DVTK az ország 
egyik legnagyobb egyesületé-
vé vált – erről már Csöbör Ka-
talin országgyűlési képviselő 
szólt, reményeit fejezve ki a to-

vábbi együttműködéssel kap-
csolatban. Hozzátette: bízik 
benne, hogy további fejleszté-
seket tudnak majd bemutatni 
a borsodiaknak és a miskolci-
aknak, hiszen a sport igazi kö-
zösséget képes teremteni.

Jelenleg a projektek terve-
zésének a pályáztatása folyik. 
Ez 1-2 héten belül lezárul, utá-

na írják ki a közbeszerzéseket. 
Szabó Tamás reményét fejezte 
ki, hogy a multifunkciós sport-
csarnok munkálatai az ősz fo-
lyamán, a diagnosztikai és re-
habilitációs központ, illetve a 
birkózócentrum munkálatai 
pedig már a nyáron elkezdőd-
hetnek, s 2019-ben be is feje-
ződhetnek.
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A Jet-Sol Liga Női NB I. 13. fordulójában hosszú időt 
követően játszott újra nemrégiben Diósgyőrben a DVTK 
női labdarúgó csapata. 

Fórizs Sándor együttese  
három gólos győzelmével be-
biztosította helyét a felsőházi 
rájátszásban, s reálissá vált az 
esély, hogy az utolsó forduló-
ban az alapszakasz valame-

lyik dobogós helyét is meg-
szerezzék a lányok. Így is lett: 
miután Győrben 5-0-ra sike-
rült győzni, a diósgyőri csa-
pat a második helyen zárta a 
Jet-Sol Liga alapszakaszát. 

„Egy éremmel már elégedettek 
lennénk”

ERSTE Liga: döntőben  
a Jegesmedvék!

A fejlődés nem áll meg

ÚJABB SPORTBERUHÁZÁSOK  
DIÓSGYŐRBEN

ISMÉT A VÉGÉN CSATTANT AZ OSTOR A felsőházban  
folytatják a lányok
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• Virágvasárnapi istentiszte-
let a Cantus Firmus egyházke-
rületi kórus közreműködésével 
2018. márc. 25. vasárnap 10.30 
óra Avasi református templom. 

• Nagypénteki passiós Is-
tentisztelet a Miskolc-ava-

si Örömhír kamaraegyüt-
tes közreműködésével 2018. 
március 30. péntek 10.30 óra 
avasi református templom.

• „Virág vasár naptól-hús-
vé tig” címmel gyermek szá-
mára Bibliai játszóház lesz 

az egyházközség gyülekezeti 
termében 2018. március 30. 
péntek 15.00 órától (Papszer 
u. 14.). 

• Húsvéti ünnepi istentisz-
teletek úrvacsora osztással 
2018. április 01. vasár nap 

08.45. óra (gyülekezeti terem) 
és 10.30 óra avasi református 
templom. 

• Húsvét másodnapján ápri-
lis 02. hétfő 10.30 órakor lesz 
istentisztelet a gyülekezeti te-
remben.

Kampány ide kampány oda 
a hétköznapi feladatokat is 
el kell látni – nyilatkozta 
lapunknak Fodor Zoltán, 
az avasi 7. sz. választókör-
zetének önkormányzati 
képviselője. 

Mint elmondta, azok a nö-
vények, amelyet 36-37 évvel 
ezelőtt ültettek ide, amikor 
a lakótelep harmadik üteme 
épült, mára igencsak megnőt-
tek és elszaporodtak. Ezért ki-
emelten szükséges évről-évre 
megfelelően gondozni, adott 
esetben visszametszeni őket. 
Erre a munkára pedig a téli, 
illetve kora tavaszi időszak a 
legalkalmasabb időszak, ami-
kor még a fák-bokrok is a 
„téli álmukat” alusszák. 

– Ez esetükben azt jelenti, 
hogy a tél közeledtével – mint 
az sokan tudjuk, látjuk, a nö-
vények lehullajtják a levele-
iket, kivéve az örökzöldeket. 
Miután pedig nincs rajtuk 

a lombozat, kevesebb víz-
re van szükségük, ezáltal le-
lassulnak az életfolyamataik. 
Így sérülésmentesen tudunk 

metszést, ritkítást végezni 
– nyilatkozta Fodor Zoltán. 
Kiemelte, ha nincsenek meg-
felelően karban tartva a nö-
vények, az számos problémát 
okoz. A lehulló leveleket nem 
lehet kiszedni a sűrű bokrok 

közül, évről-évre halmozódik 
az avar, megfogja a szemetet 
és odacsalja az állatokat - el-
sősorban a patkányokat. Ki-

jönnek a csatornából, a fel-
halmozott avarban turkálnak, 
élelmet keresve, ami félelmet 
kelt az emberekben.

Egyrészt ezért fontos a nö-
vényzet megfelelő karban-
tartása, másrészt pedig az is 

lényeges, hogy szellőzzenek, 
legyen megfelelő életterük, 
átlátható legyen a terep. S itt 
vannak az esztétikai, illet-
ve biztonsági szempontok is: 
ha a növények ellenőrizetle-
nül lenőnek, összekarcolhat-
ják az autókat, gátolhatják a 
közlekedést. - A kedvező, tél-
végi időszakot kihasználva, 
most a Leszih út egy részén 
illetve a Pattantyús utcán vé-
geztünk gallyazási munkála-
tokat. Tisztában vagyok vele, 
hogy máshol is szükség van 
hasonló beavatkozásokra, 
egy kis türelmet kérek, mivel 
egyszerre nem tudunk min-
denhol jelen lenni. Viszont a 
munkálatokat folyamatosan 
végezzük. Nagyon jó érzés 
volt, hogy sokan megköszön-
ték a munkánkat a helyszí-
nen illetve, telefonon is. Ezt 
tolmácsoltam a dolgozóknak, 
akik ezáltal érezték a megbe-
csülést – tette hozzá a képvi-
selő. 
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Hirdetés

Gallyazás, karbantartás az Avason
Miskolci Nemzeti Színház
Március 24. 15 óra. Nézzünk biza-

kodva a jövőbe - Örkény egyper-
cesei több percben. KAMARA. A 
Baltazár Színház vendégjátéka. 
Jegyvásárlás. 17 óra. KILÉPŐ. JÁ-
TÉKSZÍN Jegyvásárlás. 19 óra.  KA-
BARÉ (16) – musical. NAGYSZÍN-
HÁZ Katona (Alap, Arany, Ezüst) 
bérlet Jegyvásárlás. 

Március 27. 18.30 óra. Őszi szonáta. 
KAMARA Orlai Produkció Jegyvá-
sárlás. 19 óra. BŰN ÉS BŰNHŐDÉS 
- dráma két részben. NAGYSZÍN-
HÁZ Bérletszünet Jegyvásárlás. 
19 óra. A KAUKÁZUSI KRÉTAKÖR 
(16) - színmű két részben. JÁTÉK-
SZÍN Jegyvásárlás. 

Március 28. 19 óra. FURCSA PÁR 
– vígjáték. NAGYSZÍNHÁZ Bér-
letszünet Jegyvásárlás. 19 óra. 
HÓHÉROK (14) - fekete komédia. 
KAMARA Csapó János bérlet Jegy-
vásárlás. 19.30 óra. Bagatell - Be-
zerédi Zoltán verses estje. JÁTÉK-
SZÍN Jegyvásárlás. 

Március 29. 19 óra. KABARÉ (16) – 
musical. NAGYSZÍNHÁZ Madách 
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet Jegyvá-
sárlás. 19 óra. RUY BLAS – színmű. 
JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Március 31. 17 óra. KABARÉ (16) – 
musical. NAGYSZÍNHÁZ Bérletszü-
net Jegyvásárlás. 

Április 3. 19 óra. MARICA GRÓFNŐ - 
operett két részben. NAGYSZÍN-
HÁZ Bérletszünet Jegyvásárlás.

Városháza, aula
Március 26. 15 óra. Esztány Zsolt szé-

kely népi iparművész tablókiállí-
tásának megnyitója. A kiállítást 
megnyitja: Alakszai Zoltán, Mis-
kolc Megyei Jogú Város jegyzője. 
Közreműködik: Ács Gyula népze-
nész, és Ungvári Zsófia énekes. A 
kiállítás megtekinthető: Munka-
napokon munkaidőben 2018. áp-
rilis 4-ig. 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Március 26. 16.30 óra. Rákóczi és 

Kassa. A kötetet bemutatja: Pa-
lencsárné Csáji Ildikó szerkesztő, a 
Kassai Polgári Klub elnöke. 

Diósgyőri Népi Kézműves Alko-
tóház

Március 29. 16.30 óra. Pós Krisztián fa-
faragó és Virág Sándor ostorkészítő 
Bot és ostor c. közös kiállításának 
megnyitója. A kiállítást megnyitja: 
Merényi József fafaragó, népi ipar-
művész Közreműködik: Ács Gyula 
népzenész, zenetanár.

Művészetek Háza
Március 24. 19 óra. JEAN-MARIE 

CHEVRET: AMAZONOK. Szerep-
lők: Náray Erika - Györgyi Anna 
- Auksz Éva - Ozsgyáni Mihály - 
Héricz Patrik.

Március 28. 19 óra. HALVÁNYLILA 
GŐZ. A L’art pour l’art Társulat leg-
újabb, 17. önálló színházi estje.

Március 29. 16 óra. STÁCIÓK - FAR-
KASLAKI JAKAB GYÖRGY CSONT 
ÉS FAFARAGÓ MŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

Rákóczi Ház 
Március 29. 17 óra. KÁNYÁSI HOLB 

MARGIT textilművész és FÁTYOL 
ZOLTÁN képzőművész kiállítása.  

PROGRAMAJÁNLÓ

Fenntartható városi közlekedés: 

Miskolc az elmúlt évek fej-
lesztéseivel európai szinten 
is letette névjegyét. Ennek 
köszönhető, hogy jelenleg is 
több nemzetközi, Európai 
Uniós finanszírozású pro-
jektje fut a városnak. Ezek 
lehetőséget adnak arra, hogy 
Miskolc nemzetközi szinten 
is az érdeklődés fókuszában 
maradjon, és egy-egy terület-
re összpontosítva újabb ered-
ményeket tudjon elérni.

Az egyik nemzetközi pro-
jekt a két évvel ezelőtt indult 
TRAM, amelynek közép-
pontjában a városi közleke-
dés fenntarthatóbbá tétele áll. 
A TRAM lehetőséget ad arra, 
hogy a külföldön leginkább 
működő és a lakosság számá-
ra is szerethető fejlesztéseket 
megismerjék a miskolci szak-
emberek és azokat átültessék 
hazai környezetbe.

A TRAM projektben Mis-
kolcon kívül román, svéd, 
spanyol és olasz partnerváro-
sok között működik tapasz-
talatcsere. A találkozókon le-
hetőség van népszerűsíteni is 
Miskolcot, hiszen az eddigi 
eredményeinket kell bemutat-
ni, amelyeket mások is sikerrel 
vezethetnek be saját városuk-
ban. Az eddigi találkozókon 
Miskolc az elmúlt évek közle-
kedésfejlesztéseit mutatta meg. 

Nagy tetszést aratott a mis-
kolci villamosfejlesztés, külö-
nösen a villamosokat előny-
ben részesítő forgalomirányító 
rendszer, amely a városon való 
gyorsabb áthaladás érdeké-
ben 16 forgalmas keresztező-
désben ad zöld utat a villamo-
soknak. Ugyanígy sikeresnek 
ítélte a nemzetközi közönség 
a buszközlekedés fejlesztését; 
a környezetbarát CNG buszok 
ugyanis nem csak magasabb 
utazási igényeket szolgálnak, 
de környezetbarát járművek 
is. Ezek mellett bemutatták a 
miskolci közösségi közlekedés 
Free Wifi szolgáltatását, amely 
most már a teljes flottát lefedi, 
valamint a valós idejű utastájé-
koztatási rendszert, amely több 
platformon is, például a Goog-
le-ben is tervezhetővé teszi a 
miskolci közlekedést – legyen 
szó buszról, villamosról, vagy 
a kettő között egy kis sétáról a 
belvárosban.

A legutóbbi, anconai talál-
kozón a ZOO járat került be-
mutatásra, amelynek aktuali-
tása is van: hamarosan indul. 
Jól bevált különlegessége, 
hogy van menetrendje, de csak 
akkor közlekedik, ha igény 
van rá. Ezt az utasok több mó-
don is jelezhetik az üzemeltető 
MVK Zrt. felé. – Ezt az igény-
vezérelt közlekedési rendszert 
Európa több pontján is tesz-
telték. Van, ahol nem volt si-
keres, van ahol igen. Miskolc 
ez utóbbiak közé tartozik, 
ezért is kíváncsiak voltak arra 
a TRAM-ben részt vevő váro-
sok, hogy miért. 

Ennek több oka is van, de 
az egyik és talán a legfonto-
sabb, hogy a kialakított rend-
szer teljes egészében a helyi 
igényekhez igazodik – mond-
ta Juhász János, az MVK Zrt. 
szolgáltatási igazgatója, aki 
egy előadás keretében számolt 
be a ZOO járatról.

További fejlesztések várhatók 
Miskolcon!

Az avasi református templom nagyheti eseményei 



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

Borsodban is tarolt  
a hóvihar

A havazás és a viharos szél miatti káresetek következtében, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is számtalanszor be kellett 
avatkozniuk a tűzoltóknak az elmúlt hétvégén. Az esetek több-
ségében a hóban elakadt és árokba csúszott járművek mentésé-
ben és továbbhaladásában nyújtottak segítséget a tűzoltók, emel-
lett forgalmi akadályt képező, kidőlt fák eltávolítását hajtották 
végre. Vasárnapra virradó éjjel a Mezőcsát és Gelej közötti úton 
akadt el egy autóbusz, pár órával később a Mezőnagymihály és 
Gelej közötti úton rekedt meg több gépkocsi. A 3-as főút Vatta és 
Emőd közötti szakaszán, Vatta közelében egy tej- és hústerméke-
ket szállító kamiont kellett menteni, vasárnap reggel. A tűzoltók 
összesen 73 helyszínen avatkoztak be a hétvégén megyénkben az 
időjárással összefüggő káresetek miatt. Március 18-án Mezőke-
resztes-Mezőnyárád és Emőd között hóátfúvás miatt ideiglene-
sen mindkét vágányon leállították a vonatközlekedést.  Személyi 
sérülés egyik helyszínen sem történt. Elzárt település nem volt a 
megyében, az elektromos áramellátásban sem keletkezett prob-
léma. 

Baleset: részlegesen leállt a villamosközlekedés
Baleset miatt részlegesen leállt március 20-án délután hat óra 

előtt a villamosközlekedés az 1-es vonalon, Miskolcon. Az MVK 
Zrt. közlése szerint gépjárművek ütköztek az Andrássy - Testvé-
riség utak kereszteződésében. A sérült járművek elzárták a vil-
lamospályát, ezért az 1-es villamosok helyett az Újgyőri főtér 
és Felső-Majláth között villamospótló autóbuszok közlekedtek. 

A 2-es villamosok közle-
kedése zavartalan volt. A 
helyszínelés fél 8 körül ért 
véget, ekkor állt helyre a 
közlekedés. 

Két épület gyulladt ki egyszerre
Két téglafalazatú, körülbelül tizenöt négyzetméter alapterü-

letű, bitumenes hullámlemez tetőhéjazatú, egybeépített mellék-
épület gyulladt ki teljes terjedelmében Miskolcon, a Kokilla utcá-
ban március 19-én. A tűzesethez a miskolci hivatásos tűzoltókat 
riasztották, akik két vízsugárral eloltották a lángokat. Az egy-
ségek egy propán-bután gázpalackot is kihoztak az ingatlanból, 
amelyet nem ért hőhatás. Személyi sérülés nem történt, de az in-
gatlanok lakhatatlanná váltak, hat személyt rokonoknál kellett 
elhelyezni. 

 Maga alá gyűrte a busz az autó elejét a Lévayn
Távolsági busz és személyautó ütközött szerdán, a kora dél-

utáni órákban Miskolcon, a Szilágyi Dezső és Lévay József utcák 
kereszteződésében. A személyautó eleje csúnyán összeroncsoló-
dott. Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-fő-
kapitányság sajtóreferense portálunknak elmondta, a helyszí-
nelés, műszaki mentés idejére félpályás útzár volt érvényben az 
érintett útszakaszon. Hűtőfolyadék került az úttestre. Mint meg-
tudtuk, a balesetben a személyautó sofőrje, egy 56 éves férfi sé-
rült meg, a mentőszolgálat munkatársai látták el.

További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek 
első kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Minden alkalmat megragad, 
hogy kicsit közelebb kerüljön valakihez, és ezt jól is teszi. Ez a 
hét különösen kedvez a kapcsolatai fejlesztésének. Itt az ideje a 

nagy változásoknak, amikre már régóta készült. 

Bika (április 21 – május 20) Most nem akar arra figyelni, ami 
megzavarhatja a belső békéjét, annyi jó dolog történik Önnel. 
Jól is teszi, ha megtanulja élvezni a kiérdemelt boldogságot. Vi-

szont ne legyen az érzelmek rabja, kihívások is várják. 

Ikrek (május 21 – június 21) Ezen a héten különösen sok időt 
kell arra fordítania, hogy megértse a saját gondolatait és célja-
it. Gondolja végig, mi a valódi motiváció cselekedeteinek a mé-

lyén. Érdemes kicsit erőltetni, amit fontosnak tart. 

Rák (június 22 – július 22) Nagy lendülettel fog valamibe, 
de a gyors eredmények aztán megijesztenek egy kicsit. Ha kell, 
hagyjon egy kis időt arra, hogy megszokja az új helyzetet. Az 

elveit viszont semmiért nem érdemes feladni.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Készen áll arra, hogy 
megújítsa magát, vagy a környezete egy olyan részét, ami ed-
dig fontos része volt az identitásának. Ne féljen megmutatni, 

kicsoda is valójában, ez a hét a váratlan meglepetések hete lesz. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Egyelőre kicsit fél 
szembenézni a saját vágyaival, de ha megismeri és elfogadja 
őket, ráléphet a boldogság útjára. Ne hagyja megtéveszteni 

magát, új vállalkozásba fog, amihez szüksége lesz önbizalomra. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Tisztán és világosan 
fogalmazza meg az elvárásait, és reméli, hogy teljesítik is azo-
kat. Ha nem, akkor készen áll arra, hogy továbblépjen. Újabb 

feladatokat vállal el, bár így is nagy nyomást érez. Lesz aki segít majd. 

Skorpió (október 24 – november 22) Nem akar hazudni sen-
kinek, de még nem érzi magadat készen arra, hogy elmondja 
az igazságot. Próbáljon időt nyerni magának, amíg eldönti, mit 

érez. Kicsit át kell értékelnie, s rendeznie a feladatait. 

Nyilas (november 23 – december 21) Amúgy is sok most 
a dolga, és mások sem könnyítik meg a helyzetét. Próbáljon 
nyugodt maradni, és a megoldásokat keresni. Legyen kicsit rá-

menősebb a siker érdekében, de az sem árt, ha figyelmes a környezetével. 

Bak (december 22 – január 20) Válaszokat keres, de valójá-
ban már eddig is Ön előtt voltak a megoldások, csak nem akar-
ta észrevenni őket. Ne féljen szembenézni velük. Még éppen 

időben cselekedhet, hogy elrendezzen egy dolgot. 

Vízöntő (január 21 – február 19) A megfelelő alkalomra 
vár, hogy őszintén beszélhessen az érzéseiről. Merje kimondani 
őket, mert gyorsan kiderül, hogy megfelelő környezetbe talál-

nak. Olyan lehetőség kínálkozik, amit kár lenne kihagyni.

Halak (február 20 – március 20) Nagyon fontosnak érzi, 
hogy megtartson egy ígéretet, és ezért mindent meg is tesz. 
Ne feledje azonban, hogy a saját korlátait is tiszteletben kell 

tartania. Ezen a héten sok minden a kezére játszik majd. 

FORRÓ NYOMON

Bódog Tamás, a DVTK labdarúgó csapatának szakmai igaz-
gatója és Vas László, a gárda másodedzője ellátogatott nemré-
giben a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Szervezete által szervezett véradásra, hogy ezzel is felhívják a 
szurkolók és a megye közvéleményének a figyelmét, mennyire 
fontos, hogy megfelelő mennyiségű vér álljon rendelkezésre. 

Idén 540 rajz érkezett határon innen és túlról, a miskolci „Magyar vagyok… Határtalanul” elnevezésű rajzpályázatra, amely 
25 éve szólítja meg a fiatalokat. Hetedik éve a Komlóstetői Általános Iskola rendezi a kiállítást és ők terjesztették ki a pályáza-
tot a Felvidékre, Délvidékre, Kárpátaljára. A rajzokból minden évben március 15-höz kapcsolódva nyílik tárlat, a Művészetek 
Házában idén 230 alkotást állítottak ki, melyek közül ötvenet díjazott a szakmai zsűri.                                      FOTÓ: KUJAN ISTVÁN

MAGYAR VAGYOK…  
HATÁRTALANUL

Véradás

Tavaszváró
2

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

Mozaik Miskolci Napló12

A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS  

FELVÉTELE
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