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Miskolcon avatták fel a hé-
ten a Samsung Electronics 
Magyar Zrt. legújabb pré-
mium márkaboltját.

Miskolc és régiójának hivata-
los mobiltelefon és tablet már-
kaszervize exkluzív környe-
zetben, a város sétálóutcáján 
kapott helyet, ahol a vásárlók 
nem csupán gyönyörű környe-
zetben ismerhetik meg és pró-
bálhatják ki a cég legújabb mo-
biltermékeit, de tartozékok és 

kiegészítők széles választékából 
is válogathatnak. Az üzletben 
képzett szakemberek dolgoz-
nak, akik nem csupán a készü-
lékek beállításában, az adatok 
átmásolásában állnak a betérő 
vásárlók rendelkezésére, hanem 
hasznos tippekkel és tanácsok-
kal is segítik a készülékek meg-
ismerését. 

Az ünnepélyes megnyitón 
részt vett Pfliegler Péter alpol-
gármester, Hwanseog Choi, a 
Samsung Magyar Zrt. elnöke, 

valamint Kunos Balázs, a válla-
lat mobil üzletágának vezetője, 
aki kiemelte: felhasználóik im-
már számtalan viszonteladónál 
és szolgáltatónál vásárolhatják 
meg a termékeiket, akár on-
line is. Mégis fontosnak tart-
ják, hogy országszerte legyenek 
olyan pontok, ahol személyesen 
is találkozhatnak velük a vásár-
lók.

Miskolc évekkel ezelőtt csat-
lakozott a Green & Smart City 
(zöld és okos város) mozgal-

makhoz, számunkra több 
szempontból is fontos, hogy vi-
lágszínvonalat képviselő cégek 
nyissanak üzletet a belvárosban 
– hangoztatta Pfliegler Péter al-
polgármester, aki köszöntőjé-
ben kifejtette: 2010 óta tudato-
san építik a főutcát, ma már alig 
van szabad helyiség, komoly 
üzletek nyílnak, ami hozzájárul 
ahhoz, hogy még élhetőbb és 
szebb legyen a Széchenyi utca. 
Ebbe a sorba illeszkedik a most 
megnyitott Experience Store is.

MISKOLCON TERJESZKEDIK A VILÁGCÉG

Északkelet-Magyarország az egyik leggyorsabban fejlődő térség 
lesz a következő években, olyan iparközpontokkal fog versenyez-
ni, mint Győr vagy Kecskemét. Ehhez a magyar kormány min-
den támogatást megadott és ez így lesz a jövőben is – hangoztatta 
Orbán Viktor miniszterelnök kedden, a Miskolc mellett, Szir-
mabesenyő határában felépült Ongropack Kft. beruházásának 
avatóünnepségén. 

A PVC műanyag termékek 
előállításával és forgalmazásával 
foglalkozó, magyar tulajdonú 
vállalkozás több mint 9 milliárd 
forintból fejlesztett, és mintegy 
240 főnek ad munkát.

– Mindig is így képzeltem el 
Magyarország jövőjét; olyan 
üzemekkel, amelyeket magya-
rok terveztek, építettek, magya-
rok működtetnek, magyarok 
dolgoznak benne és magyar 
családi tulajdonban van. Eb-
ből kellene még néhány ezer 
– hangsúlyozta Orbán Viktor. 
A miniszterelnök kiemelte, ha-
zánk újraiparosítása jó ütem-
ben halad, ezt nyolc éve kevesen 
hitték volna. Ráadásul ma már 
nemcsak a külföldi multinacio-
nális cégek beruházásairól szól-
nak a hírek, a magyar gazdaság 
szerkezete kiegyensúlyozottabb, 
egészségesebb lett – hangsúlyoz-
ta.

A magyar vállalkozások  
soha nem voltak olyan  
erősek, mint most

– Azt látom, egyre több olyan 
erős magyar vállalat van, amely 
többmilliárdos beruházást tud 
megvalósítani és megállja a he-
lyét a nemzetközi versenyben. 

A mi szívünkhöz azok a beru-
házások állnak a legközelebb, 
amelyeket magyar emberek va-
lósítanak meg – fogalmazott Or-
bán Viktor, hozzátéve: a mostani 
szirmabesenyői beruházás a ma-
gyar vállalkozások önbecsülését 
is növeli.

A miniszterelnök a siker is-
mérvei között felsorolta a több 
lábon állást; a minőséget, ami-
vel külföldön is versenyképesek 
vagyunk; a bátorságot, valamint 
azt, hogy az Ongropack-nál bíz-
nak a helyiekben, Észak-Borsod-
ban, az itt dolgozók munkájában 
és szakértelmében.

Orbán Viktor kiemelte: a ma-
gyar vállalkozások soha nem 

voltak olyan erősek, mint most. 
A következő cél az, hogy miu-
tán ezek a cégek megvetették a 
lábukat, minél gyorsabban súly-
csoportot váltsanak. Amelyek 
eddig „pehelysúlyúak” voltak, 
azok lépjenek fel a középsúlyba, 
a középsúlyúak pedig jussanak 
fel a nehézsúlyúak közé. Ez a kö-
vetkező néhány év iparfejlesztési 
programja. – Erre most minden 
esély meg is van. A rendszer-
váltás utáni idők legjelentősebb 
gazdaságfejlesztési program-
ját indítottuk el – hangoztatta a 
kormányfő.

A miniszterelnök kiemelte, 
meggyőződése, hogy Észak-Bor-
sod az ország leggyorsabban 
felzárkózó térsége, Északke-
let-Magyarország pedig az egyik 
leggyorsabban fejlődő területe 
lesz az elkövetkező éveknek. 

– Ha így folytatják, akkor pár 
éven belül olyan iparközpontok-
kal fognak versenyezni, mint 
Győr vagy Kecskemét – hang-
súlyozta Orbán Viktor, aki to-
vábbi kormányzati támogatást 
ígért mindehhez. Hangsúlyozta, 
gazdasági-stratégiai cél és egész 
Magyarországnak érdeke, hogy 
ez a térség az egyik legfontosabb 
gazdasági központtá erősödjön 
vissza.

Ha „bevándorló-ország” 
 leszünk, megáll  
a gazdasági fejlődés

– Ha Magyarország elhibáz-
za a döntést az április 8-ai vá-
lasztáson, és a nyugat-európai 
irányba kanyarodik a bevándor-
lás-politika, akkor viszont meg-
áll a magyar gazdaság fejlődése 
– mutatott rá a miniszterelnök. 
Szavai szerint, ha azok kerülnek 
kormányra, akik Magyarorszá-
got bevándorló-országgá alakí-
tanák, akkor az összes meglévő 
gazdasági erőforrás ennek a be-
vándorló-országnak a felépítésé-
re megy majd el. 

– Akkor nem lesznek milli-
árdok, sőt százmilliók, tízmilli-
ók sem, amit magyar vállalko-
zások rendelkezésére tudnánk 
bocsátani, hogy abból magya-

rok ezreinek és tízezreinek 
munkahelyeket teremtsenek 
– hangsúlyozta Orbán Viktor. 
A kormányfő azzal zárta: nem 
szeretné, ha a borsodi régió és 
az egész ország visszacsúszna 
oda, ahonnan a rendszerváltás-
kor elindult.

Magyar tulajdonú cég  
alapított gyárat 

Az Ongropack tulajdonosa 
az avató ünnepségen elmondta, 
16 évig a kazincbarcikai Bor-
sodChem Zrt. leányvállalata-
ként működtek. 2009-ben vásá-
rolták ki a vállalkozást, családi 
vállalkozásként 114 dolgozóval 
indultak. Évente 12 ezer tonna 
pvc-ből készült háztartási fóli-
át, élelmiszer- és gyógyszeripa-
ri csomagolóanyagot, valamint 
építőipari terméket gyártottak. 
Árbevételük 5-6 milliárd forin-

tot tett ki. Kovács F. László hoz-
zátette: mára a duplájára, 24 ezer 
tonnára nőtt az éves termékki-
bocsátás, az árbevétel tavaly el-
érte a 13,5 milliárd forintot, és 
240 munkatársuk van.

Mint elhangzott, az évi 9 szá-
zalékos bővülés motorja többek 
között az volt, hogy létrehoztak 
egy erős kereskedelmi szerveze-
tet, magyar munkaerővel javí-
tották a vevőkapcsolatokat, és a 
termékek minőségére helyezték 
a hangsúlyt. Kiemelte, a Ma-
gyar Nemzeti Bank növekedé-
sihitel-programjának köszönhe-
tően fix, alacsony kamatozású, 
hosszú futamidejű kölcsönből 
tudtak fejleszteni, új telephe-
lyet építeni. 2016 decemberében 
kezdték a beruházást, a kor-
mány 1 milliárd 53 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást 
nyújtott a mintegy 9,1 milliár-
dos összköltségvetésű projekt-
hez. Hamarosan a gyártósorok 
áttelepítése is megkezdődik az új 
csarnokokba.

– Ezt az új telephelyünket 40-
50 ezer tonna éves termelésre 
terveztük. Mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy a kö-
vetkező években is növekedjen 
a cég – hangsúlyozta Kovács F. 
László.

„Borsod minden kétséget  
kizáróan, egyre erősödik”

A jövőnk, a gyermekeink jö-
vője azon múlik, mi milyen 
lehetőségeket teremtünk szá-
munkra; a biztonság, a jó inf-
rastruktúra, a befektetőbarát 
környezet, a helyiek vendégsze-
retete idevonzza a vállalkozá-
sokat – hangoztatta a térség or-
szággyűlési képviselője. Csöbör 
Katalin hozzátette: minden új 
beruházás, legyen az multinaci-
onális nagyvállalat vagy családi 
vállalkozás, hazánkat erősíti és 

a magyar közösség összetarto-
zását szolgálják.

– Borsod megye minden két-
séget kizáróan, egyre erősödik, 
egyre vonzóbbá válik a befekte-

tők számára – emelte ki a politi-
kus. – Az Ongropack azért külö-
nösen fontos nekünk, mert száz 
százalékig magyar vállalkozás.

Csöbör Katalin úgy fogalma-
zott, komoly tudás és rengeteg 
munka hozta meg a cég sikerét; 
becsülettel helyt állnak a ver-
senyben, sőt, tudták bővíteni a 
kapacitásukat, új munkahelye-
ket teremtettek.

– Büszke vagyok arra, hogy 
ilyen vállalkozásaink, vállalko-
zóink vannak. Haladnunk kell, 
folyamatos versenyben vagyunk 
és mi a legjobbak akarunk len-
ni. Akkor leszünk azok, ha ösz-
szefogva még versenyképesebbé 
tesszük a térséget. Nekünk, a mi 
közösségünknek határozott cél-
jai vannak: stabilnak, bizton-
ságosnak, és a legversenyképe-
sebbnek lenni a régióban – zárta 
szavait az országgyűlési képvi-
selő.

A MAGYAR VÁLLAKOZÁSOK  
SOHA NEM VOLTAK ILYEN ERŐSEK



Miskolc déli ipari parkjában építi fel első európai gyárát az 
akkumulátorok gyártására szakosodott japán GS Yuasa cég, 
az új üzem alapkövét szerdán helyezték el. Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter az ünnepségen kiemelte: 
hazánk az új digitális autóipari korszakban is meghatározó 
szereplő lesz. Kriza Ákos polgármester úgy fogalmazott, a 
város töretlen fejlődése újabb mérföldkőhöz érkezett.

„Ez Magyarország legdinami-
kusabban fejlődő térsége”

Szijjártó Péter elmondta, 
a 8,8 milliárd forint értékű 
miskolci beruházást a kor-
mány 465 millió forint visz-
sza nem térítendő támogatás-
sal segíti, az üzem több mint 
félszáz embert foglalkoztat 
majd. A külgazdasági és kül-
ügyminiszter hozzátette, ha-
zánkban 170 japán cég mint-
egy 25 ezer embert alkalmaz, 
Európán kívül Japánból ér-
kezik a harmadik legtöbb 
beruházás Magyarországra. 
Hozzátette, ez a beruházás is 
bizonyítja, hogy a világ au-
tóipara forradalmi átalaku-
lás közben van. Ma már az 
elektromobilitás, az önmagu-
kat vezető autók és a környe-
zetvédő technológiák nem a 
jövő, hanem a jelen.

Ez az autóipari forradalom 
a szemünk előtt zajlik, számos 
fontos és jelentős beruházás 
érkezett már Magyarországra 
és érkezik is majd még. Szij-
jártó Péter úgy fogalmazott: 
senki nem vitatja, hogy Ma-
gyarország az autóipar ha-
gyományos korszakában az 
európai autógyártás egyik 

fellegvárává nőtte ki magát; 
tavaly az autóipar teljesítmé-
nye nemzetgazdasági rekor-
dot döntött, meghaladta a 8 
ezer milliárd forintot. 175 ez-
ren dolgoznak az ágazatban, 
amelynek versenyképességét 
mutatja, hogy az autóipari ter-
mékek 92 százaléka exportra 
kerül. A japán társaság beru-
házásáért Csehország és Né-
metország is versenyben volt. 

– A miskolci gyárban olyan 
új, innovatív technológiá-
val készülő akkumulátorokat 
gyártanak majd, amelyek biz-
tosítják, hogy az új digitális 
autóipari korszakban is meg-
határozó szereplők legyünk. 
A Miskolcon gyártandó ter-
mékeket külföldön értéke-
sítik, Európa legnagyobb és 
legerősebb autógyártóinak – 
hangoztatta a miniszter.

Hozzátette, ezzel a beruhá-
zással Miskolc megerősíti po-
zícióját a versenyben, hiszen 
számos nagy, első- és máso-
dik körös autóipari beszállító 
telepedett már meg itt. Szijjár-
tó Péter szerint minden túlzás 
nélkül elmondható, hogy ez 

Magyarország legdinamiku-
sabban fejlődő térsége.

Kriza Ákos: „Mérföldkő  
a város fejlődésében”

Kriza Ákos polgármester 
köszöntőjében arról szólt, vá-
rosvezetőként mindig azt val-
lotta, hogy egy sikeres város 
alapja az erős gazdaság, Mis-
kolcon az elmúlt években iga-
zi csapatmunkával, a magyar 
állam hathatós támogatásával 
erős gazdasági alapokat te-
remtettek. Minden miskolci 
erőfeszítésére szükség volt ah-
hoz, hogy a mai alapkőletétel-
lel egy újabb fejezetet nyithas-
sanak a város gazdaságának 
fejlesztésében. – A kiemel-
kedően gyorsan megvalósu-
ló infrastrukturális fejleszté-
sek, a befektetéseket támogató 
környezet és a városi életmi-
nőség folyamatos fejlődése jel-
lemzi Miskolcot – hangoztatta 
a polgármester.

Ma a város a régió egyik leg-
dinamikusabban, ha nem a leg-
dinamikusabban fejlődő ipa-
ri központja – húzta alá Kriza 
Ákos. – Ez a töretlen fejlődés 
újabb mérföldkövéhez érke-
zett, a régió egyik legjelentő-
sebb beruházását indíthatjuk el 
közösen.

Japánon kívül csak 
 Miskolcon készítenek  
lítiumionos akkumulátort 

Osamu Murao, a GS Yuasa 
elnök-vezérigazgatója (jobb 
alsó képünkön) elmondta, az 
első ütemben 60 ezer négy-

zetméteres csarnok épül, ami 
később 140 ezer négyzetmé-
teresre bővíthető. Miskolcon 

lítiumionos akkumulátoro-
kat gyártanak majd, ame-
lyeket elektromos és hibrid 
meghajtású autókhoz is hasz-
nálhatnak. Japánon kívül csak 
Miskolcon készül ilyen akku-
mulátor – tette hozzá. A cég-
vezető a beruházás helyszí-
néül kiválasztott Miskolcról 
elmondta, jól szervezett az 
infrastruktúrája, képzettek 
az itteni szakemberek, a vá-
ros is támogatta a fejlesztést. 
Az elmúlt évek éghajlatvál-
tozása sürgetővé tette a szén-
dioxid-kibocsátás mérséklé-
sét, ez pedig az autóipart is új 
kihívások elé állította.

Kuni Sato, Japán Magyaror-
szágra akkreditált nagykövete 
örömét fejezte ki, hogy a cég 
Magyarországot, Miskolcot 
választotta. Kiemelte, tudja, 
hogy hazánk és a borsodi me-
gyeszékhely mindent megtett 
azért, hogy itt valósuljon meg 
a beruházás. A magyar-japán 

kapcsolatok is prosperálhat-
nak a közös projektből, ami a 
két ország gazdasági kapcsola-
tainak ékköve – fogalmazott.

Csöbör Katalin ország-
gyűlési képviselő beszédében 
megerősítette, hogy Miskolc 
és a megye hazánk legdina-
mikusabb felzárkózó térsége. 
A japán cég erősíti hazánkat, 
a magyar gazdaság hírnevét, 
visszakerülünk a világgazda-
sági térképre. A termelő be-
ruházások támogatása min-
denek fölötti elsőbbséget élvez 
– hangoztatta. 

Az akkumulátorokat, ele-
meket, töltőket és más elekt-
romos berendezéseket gyár-
tó GS Yuasa Corporation 17 
országban megközelítőleg 15 
ezer munkavállalót foglalkoz-
tat, árbevétele a 2017 márciu-
sával zárult üzleti évben csak-
nem 3 milliárd dollár volt. 
A kiotói székhelyű cég ma-
gyarországi leányvállalatát, a 
miskolci székhelyű GS Yuasa 
Magyarország Kft.-t 2017. ok-
tóber 30-án jegyezték be.
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Lerakták a japán akkumulátor-
gyár alapkövét Miskolcon



Másfél hét múlva eldől ha-
zánk sorsa, kiderül, hogy 
bevándorlás-párti vagy a be-
vándorlást ellenző kormánya 
lesz-e Magyarországnak – 
erről beszélt szerdán Szijjár-
tó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter Diósgyőrben, a 
Hubay György, országgyűlési 
képviselőjelölttel tartott la-
kossági fórumán.

Szijjártó Péter szerint egy be-
vándorlás-párti kormány ese-
tén, nem lesz többé magyar 
ellenállás az illegális migrá-
cióval szemben. A lakossá-
gi fórumon a külgazdasági és 
külügyminiszter úgy fogal-
mazott, ha április nyolcadikán 
sikerül újra a bevándorlás-el-
lenes kormánynak győzedel-
meskednie, akkor továbbra is 
blokkolni fogják a kötelező 
betelepítési kvóta bevezetését 
és a globális migrációs cso-
mag előrehaladását is.

– Ha itt, Magyarországon 
egy bevándorlás-párti kor-
mány kerül hivatalba, akkor 

nem lesz magyar ellenállás és 
június végéig átnyomják a kö-
telező kvótát. Akkor majd jön 
az, hogy hány ezer, vagy tíze-
zer illegális bevándorlót kell 
évente befogadnunk – fogal-
mazott Szijjártó Péter.

Kiermelte, az illegális beván-
dorlás nemcsak a magyar em-
berek biztonságát veszélyez teti, 

hanem ha zánk gazdasági hely-
zetét is. A beruházók szá mára 
elemi fontosságú, hogy a be-
fektetéseik és a munkavállaló-
ik biztonságban legyenek. Ezért 
ma Magyarország mellett az 
egyik legfontosabb érv, amikor 
munkahelyteremtésről van szó, 
a biztonság. – Magyarország 
ma Európa legbiztonságosabb 

országa. Ha ez csorbát szenved, 
akkor az bizony arra fogja sar-
kallni a nagyvállalatokat, hogy 
máshova vigyék a beruházása-
ikat és máshol hozzanak létre 
munkahelyeket - fogalmazott a 
külgazdasági és külügyminisz-
ter.

A miskolciak, főleg az Ava-
son és Diósgyőrben élők már 

egyszer megtapasztalták, mi-
lyen érzés olyan emberekkel 
együtt élni, akik egyáltalán 
nem képesek alkalmazkod-
ni, nem tudják betartani az 
együttélés alapvető szabálya-
it. Erről már Hubay György 
beszélt. A Fidesz-KDNP or-
szággyűlési képviselőjelöltje 
kihangsúlyozta, a fészekrakók 
között egyaránt voltak roma 
és nem roma származású em-
berek, általánosításról tehát 
egyáltalán nem lehet szó.

– A mi olvasatunkban csak 
tisztességes és tisztességtelen 
emberek vannak. Mi nem a 

származásuk alapján ítélünk 
meg senkit, hanem aszerint, 
be tud-e illeszkedni a társada-
lomba, tisztességesen él-e vagy 
nem. Tehát még egyszer meg-
ismételve: a városnak nagyon 
sok munkájába, pénzébe és jó 
néhány évébe került, amíg azt 
a 170 beilleszkedésre képtelen 
családot eltávolította az Avasról 
– fogalmazott Hubay György, 
kiemelve: Miskolcon most béke 
és nyugalom van. Az április 
nyolcadikai választáson az a 
tét, hogy Miskolc megmarad-e 
Miskolcnak Magyarország pe-
dig Magyarországnak.

Közélet Miskolci Napló4

Egyre szürreálisabb szere
plők, megnyilvánulások 
bukkannak fel az ellenzéki 
kampányhajrában, zúzna ren
desen, ha összevágnánk a javát 
egy videoklipbe. Valami pörgős 
rockaláfestéssel, mondjuk a 
Hooligans Hotel Mámor című 
nótájával. („Nagy show, döng
öl a turné,/ Ezt nézd, nem va
gyok a múlté,/ Dal kell, mindig 
új dal kell!”)

Kezdjük Gyurcsány klasz
szikussá nemesedett sajtótájé
koztatójával, ahol olyanokat 
állított, amiket a végén már ő 
maga sem értett. Pl.: „Az MSZP 
és a DK megállapodásának a lé
nyege, hogy le kell váltani a DK
t.” (Hát nem? a szerk.) Vagy azt 
mondja: „Legnagyobb kétszám
jegyű prímszám mennyi maga 
szerint? 11, segítek magának. 
(Szünet)  Nem, nem az a leg
kisebb, és melyik a legnagyobb?” 
Vagányul kijött belőle. 

Aztán itt vannak a brutál 
hangfelvételek Ózd jobbikos 
polgármesterétől, Janiczak Dá
vidtól, aki olyan elmélyült tisz
telettel beszélt a nőkről a ha
verjaival, mint egy gyengébb 
látogatottságú kupleráj főpat
rónusa. Tényleg izgalmasak le
hetnek a mindennapok az ózdi 
városházán, ha a polgármester 
– a hangfelvétel szerint – olya
nokkal biztatja a kabinetveze
tőjét, hogy „szárazon” szexuál
ja fenékbe. (Ő kicsit durvábban 
fogalmaz) S meghökkentő mó
don, a kabinetvezető ezen egy
általán nem lepődött meg. En
nél is érdekesebb volt Janiczak 
Dávid mentegetőzése, hogy 
„ezek a felvételek nem a nyilvá
nosságnak lettek szánva”. 

Hát még az a szerencse! 
Mindenesetre, ha valaki esetleg 
az ózdi polgármesteri hivatal
ban akarna munkát vállalni, 

ajánlott, hogy lehetőség szerint 
ne nagyon fordítson hátat a 
polgármester úrnak. Vagy csi
náltasson magának páncélo
zott alsógatyát. („Éjfél elmúlt, 
ébredj fel!/ Volt is, lesz is,/ Teke
ri a verklis, /Te miért fékezel?”)

Egy másik hangfelvételen 
a kiskunhalasi választókerü
let jobbikos képviselőjelöltje 
pénzt ajánl egy LMPs jelölt
nek – egyik riválisának – arra 
az esetre, ha az visszalép. Még 
gusztustalanabbá teszi a dol
got, hogy az LMPs jelölt – 

akinek a pénzt ajánlották – 
történetesen egy szép fiatal 
lány, aki maga is úgy reagált 
a jobbikos ajánlatra, hogy „ez 
kicsit azért erős volt”. („Össz
tánc, de akad aki térdel,/ Nem 
lánc és nem valami kényszer”)

Körülbelül két hete írtunk 
itt Szegedi Csanád korábbi 
Jobbikalelnök nyilatkozatá
ról, aki pár éve egy hírportál
nak azt mondta: a Jobbik 2010 
előtti „radikalizmusa” csak 
kamu volt, kiszámított sza
vazatszerzés. Na, Mir kóczki 
Ádám, a Jobbik szóvivője ezt 
pár napja megerősítette: „…
igazából mi nem azok vol
tunk, akiknek láttattuk ma
gunkat. Azt is mondhatnám, 
hogy az a retorika, ami 2010 
előtt ment, az volt a nem igaz.” 

(„Helló! Lehet hogy túl for
ró, / Lehet hogy túlzás, de így 
most jó,/ Nem kell tűzoltó..”) 
Néha már tényleg olyan, mint
ha az ellenzéki pártok szándé
kosan tesztelnék, gúnyolnák ki 
a demokrácia tűréshatárát. 

A Jobbik 2010ben, ritka jó 
ízléssel, épp szeptember 11ét, a 

WTC elleni terrortámadás év
fordulóját találta a legalkalma
sabbnak arra, hogy megren
dezze a „magyararab barátság 
napját” Ajkán. Vona Gábor be
szédével, akit bizonyára már 
ekkor egy életre szívükbe zár
tak a tengerentúli szolgálatok.

Gyakran szerepel a médiá
ban Sneider Tamás, a Jobbik 
egyik vezető politikusa, or
szággyűlési képviselője. Régen 
Roy néven Eger környékének 
egyik legismertebb szkinhed
vezére volt, én is csináltam 

vele interjút. Úgy emlékszem 
1992ben felfüggesztett sza
badságvesztést kapott, mert 
megvert egy romát. Teljesen 
indokolt volt tehát, hogy a Job
bik 2010ben őt jelölje az or
szággyűlés Ifjúsági, szociális és 
családügyi bizottságának élé
re. (Meg is választották) 

Az MSZPs Molnár Zsolt 
országgyűlési képviselő ellen
ben az országgyűlés nemzet
biztonsági bizottságának az 
elnökeként mond fűt, fát, bok
rot a Fideszre. Őt a térfigyelő 
kamerák felvételei alapján a 
biztonsági szervek beazonosí
tották azon „szkinhed kinéze
tű” fiatalok között, akik bom
berdzsekiben és kapucniban 
1992. október 23án kifütyül
ték Göncz Árpádot, majd át
vonultak az MTVszékház 
elé tüntetni. Molnár Zsolt el
ismerte, hogy ott volt, szél
sőséges múltját viszont ta
gadta. Teljesen nyilvánvaló 
tehát, hogy a nemzetbiztonsá
gi bizottság élén van a helye. 
(Ahogy hallani, a nemzetbiz
tonsági szakemberek egy része 

nevet, a másik meg a fejét fog
ja, a Molnár – Szél Bernadett 
plusz Mirkóczki féle bizottsági 
„meghallgatásoktól”)

De a legnagyobb durranás 
– ami már tényleg gombócból 
is sok – hogy újra sorompóba 
állt a baloldal mellett kampá
nyolni Kuncze Gábor egykori 
SZDSZelnök, a Hornkormány 
belügyminisztere is. Hát, ha át
éltünk a rendszerváltás óta ke
serves időszakot, amikor tényleg 
Chicago volt itt és az alvilág dik
tált a pesti utcákon, az Kuncze 
belügyminisztersége idején volt. 

Csak néhány történet a legis
mertebbekből. 1996. november 
1jén Óbudán lelőtték Prisz
tás József vállalkozót. Néhány 
nappal később az Ügetőn rálőt
tek Lakatos Csaba hajtóra, aki 
Prisztás lovaival versenyzett. 
Három héttel később Totka Pál 
halnagykereskedőre lőttek rá. 
1996. december 18án meggyil
kolták a prostituáltak futtató
jaként ismert Domák Ferencet, 
alias Cinóbert. 1997 nyarán 
nyoma veszett a balatoni éjsza
kai élet ismert szereplőjének, 
Szlávy Bulcsúnak. Hét évvel 
később egy garázsban találták 
meg a holttestét. 1998. február 
11én gépfegyverrel kivégezték 
Fenyő János médiavállalkozót. 
Ekkor fakadt ki Horn Gyu
la egy kormányülésen, hogy 
„ami ma van, az nem közbiz
tonság”. Glory to Kuncze. De 
bőszen osztja az észt ellenzéki 
oldalon Horn Gábor egykori 
SZDSZ ügyvivő is, aki 2008 ta
vaszán kerekperec kijelentette 
a Napkelte műsorában: szá
mára sokkal fontosabb, mi lesz 
az SZDSZel, mint hogy mi lesz 
ezzel az országgal. 

„Hotel mámor, itt a vég,/ Se
gíts fel mert távoznék!”

SZEPESI SÁNDOR

HOTEL MÁMOR

A szerkesztőtől

„AZ A TÉT, MISKOLC MEGMARAD-E MISKOLCNAK,  
MAGYARORSZÁG PEDIG MAGYARORSZÁGNAK” 

Négy új járőrautót ado-
mányozott kedden a Nő a 
Siker Alapítvány a Miskol-
con és környékén szolgáló 
Polgárőr Egyesületeknek. 
Az új járművek nagyban 
hozzájárulhatnak a pol-
gárőrszolgálatok haté-
konyságához, mobilitásá-
hoz.

A Nő a Siker Alapítvány 
Nő a Biztonság programja 
révén, ezúttal négy új autó-
val gyarapodott a polgár-
őrség járműparkja. Nem 
csupán az Avasi Egyesület, 
hanem a Selyemréti, az Al-
sózsolcai és a Felsőzsolcai 
Polgárőr Egyesület is új jár-
műhöz jutott.

Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselő kihangsúlyoz-
ta, a polgárőrök a biztonság 
megteremtését és védelmét 
tűzték a zászlajukra, hiszen 
a biztonság mindennek az 
alapja. Szükséges a politi-
kai stabilitáshoz, a gazdasági 
növekedéshez és a szociális 
gyarapodáshoz is. – A Nő a 
Siker Alapítvány is ezeket az 
elveket vallja – fűzte hozzá, 

köszönetét fejezve ki pol-
gárőröknek, akik szabadide-
jüket feláldozva gondoskod-
nak a védelmünkről.

– A polgárőrség a közte-
rületi bűnmegelőzés zász-
lóvivője – fogalmazott Tú
rós András, az Országos 
Polgárőr Szövetség elnöke 
az átadóünnepségen, Mis-
kolcon. Kiemelte, szinte az 
összes velünk együttműkö-
dő rendészeti szerv vezetője 
úgy nyilatkozott, a polgárőr-
ség nélkül nem tudnák olyan 
eredményesen fenntartani a 
közbiztonságot, mint ahogy 
manapság tapasztalhatjuk. 
Mint mondta, a stabil köz-
biztonság megteremtéséhez 
a polgárőrség megyeszer-
te ötezer, országszerte pedig 
hatvanháromezer taggal já-
rul hozzá.

Négy új autó a miskolci 
polgárőröknek



A fenti címmel tartott sajtó-
tájékoztatót szerdán délután 
Miskolcon Soós Attila, a Fi-
desz helyi frakcióvezetője. A 
politikus felszólította a Job-
bik miskolci jelöltjeit - Jakab 
Pétert és Pakusza Zoltánt 
- biztosítsák a miskolci sza-
vazókat, ebben a városban a 
Jobbik nem próbálta pénzzel 
befolyásolni versenytársait.

Soós Attila utalt rá, hogy 
bejárta az országos sajtót a 

hír, miszerint Kiskunhala-
son a jobbikos jelölt pénzt kí-
nált egy LMP-s politikusnak a 
visszalépésért. 

Ugyancsak jobbikos, való-
színűleg Simicskától szárma-
zó pénzek kifizetésének a gya-
núja merült fel akkor, amikor 
a kisgazdák hirtelen bejelen-
tették: az egész országban tá-
mogatnák az országgyűlési 
választásokon a Jobbikot.

– Felszólítjuk a Jobbik mis-
kolci jelöltjeit, Jakab Pétert 

és Pakusza Zoltánt, határo-
lódjanak el ettől. Ítéljék el a 
nyilvánosság előtt ezeket az 
országgyűlési választások 
tisztaságával összeegyeztethe-
tetlen történéseket – hangoz-
tatta a Fidesz miskolci frak-
cióvezetője. – Bízunk benne, 
hogy Miskolcon az ellenzéki 
jelöltek nem megvásárolha-
tók, nem lépnek vissza pén-
zért jó erkölcsbe ütköző mó-
don - fogalmazott Soós Attila.

– Felszólítjuk tehát a Job-

bik miskolci jelöltjeit, Ja-
kab Pétert s Pakusza Zoltánt, 
hogy ha már nincs bátorságuk 
szembemenni a Jobbik orszá-
gos politikájával, az országos 
elnökségükkel, legalább itt 
helyben, saját városukban je-
lentsék ki a nyilvánosság előtt, 
a miskolciak előtt: országos 
politikájukkal ellentétben, a 
Jobbik Miskolcon nem pró-
bálta meg pénzzel befolyásol-
ni versenytársait! – zárta sza-
vait a fideszes politikus.

Nemrégiben tett közzé Fa-
cebook-oldalán egy közvé-
leménykutatási eredményt 
Doszpoly Botond, aki a Le-
het Más a Politika színeiben 
indul Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye 2-es számú, Mis-
kolc egy részét is magában 
foglaló választókerületében. 

Doszpoly Botond 39 éves 
mérnök-közgazdász. Hiszem, 
hogy megfelelő és gondos hoz-
záállással Miskolcot újra az or-
szág vezető nagyvárosai közé 
fogjuk tudni emelni. Egy kép-
viselőnek az a feladta, hogy a 
választókörzete a gazdasági si-
kerekhez és a fejlődéshez a le-
hető legnagyobb támogatást 
megszerezze – nyilatkozta ko-
rábban az LMP-s jelölt.

A felmérésből látható, az el-
lenzéki jelölteket érintő, nem 
reprezentatív esélylatolgatás-
ban az LMP-s jelölt a máso-
dik helyen szerepel. Az LMP 
szereplése országosan is a leg-

nagyobb kérdőjelek közé tar-
tozik, főleg a tisztázatlan, és 
nehezen követhető „koordiná-
ciós” politikájuk miatt. Több 
elemzés, közvélemény-kuta-
tás is azt mutatja, hogy a Lehet 
Más a Politika egyre jobban 
felzárkózik a versenyben, ezért 
gondolhatják, hogy Miskolcon 
is bejelentkezhetnek a dobogós 
helyre az áprilisi országgyű-
lési választáson. Nagy tehát a 
tülekedés az ellenzéki oldalon, 
egymással szemben is éles ver-
seny látható a különféle felmé-
résekből.

Miskolcon, a Villanyren-
dőrnél tartott sajtótájékoz-
tatót múlt vasárnap délben 
a Munkáspárt,  Thürmer 
Gyula pártelnökkel.

Thürmer Gyula kiemelte, 
meglátásuk szerint az ország 
stabilitásának megőrzéséhez 
„adni kell az embereknek”. 
A Munkáspárt 200 ezer fo-
rintos, adómentes minimál-
bért, 100 ezer forintos nyug-
díjat, 65 év fölött ingyen 
gyógyszert juttatna. A fiata-

lok számára biztosítanák az 
első munkahelyet, a lakhatás 
pedig legyen alkotmányos 
jog. A stabilitás megőrzésé-
hez meg kell védenünk Ma-
gyarországot, a magyarságot, 
folytatta az elnök, aki úgy vé-
lekedett, hogy az Orbán-kor-
mány még nem beszélt a mig-
rációs válságról, amikor ők 
már világosan megmondták: 
Magyarországra ne enged-
jünk migránsokat!

– Van nekünk elég problé-
mánk, ezt látjuk Ózd, Salgó-

tarján környékén, ahol a ma-
gyar társadalom egy jelentős 
része, a magyar cigányság 
elviselhetetlen, embertelen 
körülmények között él – fo-
galmazott Thürmer Gyula. 
A Munkáspárt 57 egyéni je-
löltet állított, ez a szám közel 
duplája a 2014-esnek.

– Mi választási lehetősé-
get kínálunk a mostani kor-
mánypárt ellenzékének, de 
annak is, akinek már elege 
van az ellenzéki oldal szer-
vezetlenségéből, koncepciót-

lanságából. Ez bűn 
a magyar választók 
ellen. 

Látva a magukat 
baloldalinak nevező 
pártokat, elmond-
hatjuk: Magyaror-
szágon egy igazi bal-
oldali párt maradt; 
csak mi akarjuk a 
gazdagokat mega-
dóztatni, és adni a 
dolgozó embereknek 
– húzta alá Thürmer 
Gyula. 

Vona Gábor a napokban 
Miskolcra látogatott, ahol 
nem mindenki örült az 
utóbbi napokban számos 
botrányos ügybe keveredett 
párt elnökének – írja a Mis-
kolc Televízió tudósítására 
hivatkozva az Origo. Volt 
jobbikosok kérték számon 
a „kommunistákkal való 
összeborulást”, volt, aki til-
takozásul a gárdamellényét 
is magával vitte.

Mint ismeretes, és arról első-
ként az Origo beszámolt: a job-
bikos Farkas Gergely kiskun-
halasi képviselőjelöltje 600 ezer 
forintot ajánlott fel az ellenfe-
lének, Midi Melánia LMP-s je-
löltnek arra az esetre, ha visz-
szalép a javára a jelöltségtől. Ezt 
követően kiderült az is, hogy 
nem egyedi esetről van szó – 
írja az Origo, amely szerint or-
szágszerte pénzzel gyakorolnak 
nyomást a jobbikosok a többi 
jelöltre. Az anyagi forrásokat Si-
micska Lajos biztosítja, a pártba 
pedig Szabó Gábor pártigazgató 
személyesen hordja az oligarcha 
pénzét – a Ripost információi 
szerint egy-egy alkalommal 150 
millió forintot.

A Jobbik mindent tagad, 
de az Origo birtokába jutott 
fotók is igazolják a jobbikos 
forrásokból származó infor-
mációt. A képen Szabó Gábor 
pártigazgató Simicska Lajos 
irodájából távozik Schön Pé-

ter, a Jobbik gazdasági igazga-
tójának társaságában egy tás-
kával, amelyben a hírportál 
szerint a pénz van.

A Miskolc Televízió mun-
katársa a helyszínen rákérde-
zett Vonánál a kínos ügyek-
re, elsősorban Farkas Gergely 
kiskunhalasi Jobbik-jelölt 
vesztegetés-gyanús ügyére. A 
cikk szerint Vona Gábor csak 
mellébeszélt, nem adott érde-
mi magyarázatot.

– Itt ebben a körzetben is kí-
nálnak pénzt más jelölteknek, 
hogy visszalépjenek? – tette fel 
a kérdést a Miskolci TV mun-
katársa. Vona természetesen 

mindent tagadni próbált, és 
kifejtette, hogy a Jobbik 106 
egyéni választókerületet kíván 
megnyerni. A riporter nem 
adta fel és próbált érdemi vá-
laszt kisajtolni Vonából Farkas 
Gergely jobbikos képviselője-
lölt ügyében:

– Most ezt mondja, de Kis-
kunhalason is volt egy felvé-
tel, és azon tisztán elhangzik, 
hogy 600 ezer forintot kínál-
tak.

Vona továbbra is tagadott 
és arról beszélt, hogy ameny-
nyiben ilyen történt, akkor te-
gyenek feljelentést.

– De nem hallotta, az Ön 
képviselőjelöltje kínált 600 ezer 
forintot egy másik hölgynek, el-
ismerte ő is.

Vona Gábor érdemi vá-
lasz helyett a jobbikos Far-
kas Facebook-oldalán közöl-
tekre hivatkozott. Azaz, hogy 
csak „viccelt" Farkas, mikor a 
hangfelvétel tanúsága szerint 
megpróbálta megvesztegetni 
az LMP-s vetélytársát.

Egy nő, a Magyar Gárda egy-
kori tagja tiltakozásul magával 
vitte a gárdamellényét az ut-
cafórumra, s azt kérdezte Vo-
nától, miért nem mer szem-
benézni a volt gárdistákkal, s 
hogyan jutott el "a Szent Ko-
rona alkotmányától a Spino-
zán meg az Allahon keresztül" 
idáig? Az egykori gárdista Mir-
kóczki Ádám jobbikos szóvivő 
minapi nyilatkozatára hivakoz-
va feltette a kérdést, 2010 előtt 
hazudott-e a Jobbik, vagy most 
hazudik, amikor 'összeborul 
a kommunistákkal" és "szem-
beköpi" a radikálisokat, a volt 
szavazóit. – Mert, hogy most 
kik vannak itt, én nem tudom 
– mondta a felszólaló.
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FIDESZ: „VISSZALÉPÉSEK PÉNZÉRT?  
VALLJON SZÍNT JAKAB PÉTER ÉS PAKUSZA ZOLTÁN!”

Tiltakozók fogadták, s a Jobbik korrupciós 
botrányáról kérdezték Vonát Miskolcon

AZ LMP IS 
BEJELENTKEZETT  
A MÁSODIK HELYÉRT

„Magyarországon egy baloldali párt maradt”

„HOGY MOST KIK VANNAK ITT, ÉN NEM TUDOM!” Ellenzéki tülekedés:



A kassai Thália Színház 
főszervezésében, Magyar-
ország Kassai Főkonzulá-
tusával és a Csemadok Kas-
sai Városi Választmányával 
együttműködve valósult 
meg az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc kitö-
résének 170., valamint II. 
Rákóczi Ferenc fejedelem 
születésének 342. évfordu-
lója alkalmából rendezett 
emlékműsor Kassán.

A Rodostói udvarban több 
tucat polgár gyűlt össze, hogy 
lerója tiszteletét történelmünk 
egyik legrokonszenvesebb 
egyénisége előtt. Miután az 
emlékezők elhelyezték koszo-
rúikat, a rendezvény a törté-
nelmi vármegyeházán folyta-
tódott. Az ünnepségen jelen 
volt Haraszti Attila, Magyar-
ország kassai főkonzulja, Bitay 
Levente konzul, Illés Boglárka 
ifjúságpolitikáért és esélyte-
remtésért felelős helyettes-ál-
lamtitkár, Pfliegler Péter, Mis-

kolc alpolgármestere, valamint 
a szlovákiai MKP (Maqyar 
Közösség Pártja) számos helyi 
és Kassa környéki vezetője.

Illés Boglárka beszédében 
úgy fogalmazott: nem lehet 
véletlen, hogy II. Rákóczi Fe-
renc fejedelmünk márciusban 
született és hogy március 15-e 
az egyik legnagyobb törté-
nelmi ünnepünk. Márciussal 
kezdődik a tavasz is, ilyenkor 
mi, magyarok a lelki felébre-
dést is ünnepeljük, amikor a 

nemzet egységesen küzdött 
a szabadságáért. Ha egy-egy 
ilyen történelmi fordulópont-
ra emlékezünk, azt is végig 
kell gondolnunk, milyen for-
mában tudtuk megőrizni azo-
kat az értékeket, amelyekért 
hőseink kiálltak. Az, hogy kü-
lönleges nyelvünk, kultúránk 
a mai napig fennmaradt, an-
nak köszönhető, hogy előde-
ink megvívták ezeket a küz-
delmeket – hangsúlyozta a 
helyettes államtitkár. 

A Salkaházi Programban 
is szeretnének nagyobb 
figyelmet fordítani a de-
mencia kialakulásának 
megelőzésére, a részleteken 
szakemberek bevonásával 
dolgoznak – mondta el a 
napokban az Alzheimer 
Café összejövetelén Hubay 
György, a Salkalházi Prog-
ram vezetője a Művészetek 
Háza kávézójában.

– Legfontosabb, hogy idő-
ben felismerjük a betegséget 
– mutatott rá Hubay György, 
hozzátéve: a prevenciót sze-
retnék valamilyen módon 
beilleszteni a Salkaházi Prog-
ramba is. – Szakemberek be-
vonásával dolgozunk annak 
előkészítésén, hogy hogyan 
tudnánk hozzájárulni a pre-
vencióhoz és hogyan tudnánk 
megkönnyíteni az ezzel a be-
tegséggel küzdők minden-
napjait.

– Ebben szeretnék önöknek 
segíteni, és az alapítvány elnö-

kével egyetemben biztos va-
gyok abban, hogy meg fogjuk 
találni a lehető legjobb meg-
oldást – hangoztatta a Salka-
házi Program vezetője, hozzá-
téve: a város vezetése elé fogja 
terjeszteni javaslatát és remé-
nyei szerint ott is támogatásra 
talál majd.

Két éve annak, hogy Mis-
kolcon is rendeznek Alzhe-
imer Café összejöveteleket. 
A klubfoglalkozásokon kö-
tetlen, családias hangulatban 
beszélgethetnek, oszthatják 
meg problémáikat a szellemi 
leépüléssel érintett betegek 
és családtagjaik. Radomsz-

ki Lászlóné, a találkozókat 
az Őszi Napsugár Otthon-
nal közösen szervező Őszidő 
Alapítvány elnöke elmond-
ta, programjaik sok hasznos 
információkkal szolgálnak 
a hozzátartozóknak, de akár 
a szakembereknek is abban, 
hogyan foglalkozzanak a de-
mens és az alzheimer-kórban 
szenvedő betegekkel. 

– Egyre többen jönnek el 
alkalmainkra, azt tapasztal-
juk, egyre többen érdeklőd-
nek az egyébként jó hangu-
latú szakmai előadások iránt 
– mutatott rá az alapítványi 
elnök. 

Miskolcon, az ITC-szék-
házban tartott lakossági 
fórumot szerdán este Kövér 
László, a magyar országgyű-
lés elnöke és Csöbör Kata-
lin országgyűlési képviselő. 
Kövér László a fórum előtt 
nyilatkozott a Miskolci Nap-
lónak. 

– Nemrégiben azt nyilat-
kozta, mentális fordulat 
nélkül Magyarország nem 
éli túl ezt a századot és a 
Fidesznek újabb szintet 
kell lépnie a politikában a 
2002-eshez képest. Hogyan 
értette ezt?

– Április 8-áig nincs más te-
endőnk, mint arra koncentrál-
ni, hogy a választás jól sikerül-
jön. Nem csak a Fidesz-KDNP 
szempontjából, hanem az or-
szág szempontjából is. Ma-
gyarország szempontjából pe-
dig akkor sikerül jól a választás, 
ha folytathatjuk azt a munkát, 
amit 2010-ben elkezdtünk és 
2014 óta megkaptuk a lehe-
tőséget a folytatásra. Annál is 
inkább, mert az elmúlt négy 
esztendő volt a legsikeresebb 
a rendszerváltozás kezdete óta, 
minden szempontból. Soha 
nem dolgoztak annyian, mint 
most, a jövedelmek soha nem 
emelkedtek olyan mértékben 
négy esztendő leforgása alatt, 
mint az elmúlt időszakban. A 
családok támogatására sem 
fordított egyetlen egy kormány 
sem ennyi figyelmet. Az agrá-
riumnak is nagyon szép négy 
esztendeje volt, most 50 ezerrel 
többen dolgoznak ezen a terü-
leten, mint hét-nyolc évvel ez-
előtt. Tehát minden szépen és 
jól alakul, csak van egy jelen-
tős probléma: a migráns-vál-

ság. Azok a tervek, amelyeket 
az Európai Bizottságban és So-
ros György hálózatában szö-
vögetnek ezzel kapcsolatban. 
Amelyek arról szólnak, hogyan 
lehet lecserélni Európa népes-
ségét, és hogyan lehet megtör-
ni a nemzetállamokat, például 
Magyarországot, amelyek el-
lenállnak ezeknek a terveknek. 
Ha meg tudjuk védeni Ma-
gyarországot és az eddig elért 
eredményeinket április 8-án, 
utána el kell talán gondolkod-
nunk azon is, hogy a politika 
nem mindenható. 

Az a segítség, amit az em-
berek megadtak a Fidesz-KD-
NP pártszövetségnek 2002 óta, 
nagyon sokat ért: létrejött egy 
erős politikai közösség, amely-
nek van egy szilárd értékrend-
je. De csak akkor tud a politika 
igazán hatékony lenni, és meg-
oldani súlyos történelmi kihí-
vásokat jelentő problémákat, 
ha az az értékrend, amiről be-
szélek, a mindennapi cselekvés-
ben, a közösségeink megerősí-
tésében is jelen lesz. Tudomásul 
kell venni, hogy a politika rövid 
távon nagyon sok embernek 
nagyon sok kárt képes okoz-
ni. Segíteni viszont az embe-

rek gondjain-bajain, a nemzet 
közösségein, problémáin csak 
nagyon lassan képes. Akkor, ha 
mindenki a maga helyén meg-
teszi azt, ami ráhárul. 

– Véleménye szerint mi-
ért támadják folyamatosan 
Brüsszelben a magyar mig-
ránspolitikát?

– Mert a brüsszeli bürokra-
ták jelentős része Soros György 
zsebében van. Közismert tény, 
hogy az Európai Parlament-
ben a legnagyobb informális 
frakció Soros György barátai-
nak a frakciója: több mint 200 
olyan képviselő van, akit maga 
Soros-féle hálózat hivatalosan 
nyilvántart, mint megbízha-
tó „elvtársat”. És ez a brüsszeli 
központ egyébként maga is ab-
ban érdekelt, hogy a világkor-
mányzás nevű program meg-
valósuljon, hiszen még tovább 
erősödik a pozíciója, ha hatás-
köröket vesznek el a nemze-
tállamoktól. Az egyik nagyon 
fontos hatáskör – mondhat-
nám azt is, hogy e nélkül nehe-
zen beszélhetünk szuverenitás-
ról – az, hogy mi dönthessük 
el, kikkel akarunk együtt élni. 
Ha ezt mások mondják meg 
helyettünk, akkor gyakorlati-

lag megszűnünk önálló állam-
ként létezni.

– Ön szerint mi várható ak-
kor, ha a Fidesznek nem si-
kerül többséget szereznie a 
választáson? Alkalmas le-
het az ellenzék együtt vagy 
külön-külön a kormányala-
kításra?

– Külön-külön is alkalmat-
lanok, de együtt meg még al-
kalmatlanabbak. Szemlátomást 
egymással sincsenek békés vi-
szonyban, illetve olyan hom-
lokegyenest eltérő elveket val-
lanak – ha egyáltalán vallanak 
bármilyen elveket –, hogy 
együtt még inkább katasztró-
fába sodornák az országot. De 
ne én mondjam ezt, nem feltét-
lenül nekem kell hinni, higgye-
nek Gyurcsány Ferencnek, aki 
maga mondta azt, hogy ha az 
ellenzék győz, akkor káosz lesz. 
Szerintem józan ember nem 
szavaz olyan ellenzékre, amely-
nek magának is ez az önképe 
– egy józan ember a biztonság-
ra szavaz. Különösen akkor, ha 
olyan jó négy esztendő van mö-
göttünk, mint amilyen a 2014-
18 közötti időszak volt.

– Egy esetleges ellenzéki 
kormány esetén milyen bel- 
és külpolitikai változások 
várhatók Magyarországon?

– 2002-ig mennék vissza, 
hogy figyelmeztessek min-
denkit: egy megnyertnek tűnő 
változást is el lehet veszíte-
ni. Másrészt akkor azt ígérte a 
baloldali ellenzék, hogy sem-
mit nem vesz vissza, nem tesz 
tönkre azon eredmények kö-
zül, amelyeket addig a Fidesz 
addig adott az embereknek. 
Ehhez képest gyakorlatilag né-
hány hét alatt egy tollvonással 
eltöröltek minden olyan intéz-
kedést, ami addig az embere-
ket szolgálta. Egyet emelnék ki 
ebből, mert ez a mai napig ható 
következményekkel járt. Ez pe-
dig az akkori lakástámogatási 
rendszernek a megszüntetése. 
S ebből következett az 1,3 mil-
lió család devizaadósság-csap-
dába esése. Terelték a keres-
kedelmi bankok devizahitelei 
felé azokat az embereket, akik 
szerettek volna lakást vásá-
rolni vagy házat építeni ma-
guknak. Tehát ma is az lenne, 
ha ők kerülnének kormányra, 

hogy minden olyan intézke-
dést, – legyen szó családpoli-
tikáról, vagy nemzetpolitiká-
ról – amit eddig folytattunk, a 
visszájára fordítanának. Ezek 
közül a migránspolitika a leg-
súlyosabb esetleges következ-
ményekkel járó terület. Meg 
kell nézni, miket nyilatkoztak 
az elmúlt négy esztendőben 
az ellenzéki pártok vezetői eb-
ben a vonatkozásban. Hogyan 
szavaztak akár a magyar par-
lamentben – például a Jobbik 
– amikor az alaptörvényt sze-
rettük volna módosítani annak 
érdekében, hogy megerősítsük 
a jogi pozíciónkat az illegális 
migránsok elleni küzdelem-
ben, vagy hogyan szavaztak az 
Európai Parlamentben. Min-
den alkalommal gyakorlatilag 
a brüsszeli nótát fújták, azokat 
a megrendeléseket teljesítették 
a magyar belpolitikában, ame-
lyet a Soros György féle háló-
zat adott. Tehát minden a visz-
szájára fordulna, és minden 
össze is dőlne, bevándorló or-
szágot csinálnának Magyaror-
szágból.

MUNTYÁN BERNADETT

Közélet Miskolci Napló6
„Az elmúlt négy esztendő volt a legsikeresebb  
a rendszerváltozás kezdete óta”

„ILYENKOR MI, MAGYAROK A LELKI 
FELÉBREDÉST IS ÜNNEPELJÜK”

„Legfontosabb, hogy időben  
felismerjük a betegséget”
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Ismét új termékek és szol-
gáltatások kaptak nemzeti 
parki termék védjegyet múlt 
szombaton, Miskolcon Faze-
kas Sándor földművelésügyi 
minisztertől.

Nemzeti Parki Termék Véd-
jegy körút bükki állomásán, a 
Miskolctapolcai Strandfürdő 
éttermében Fazekas Sándor 
elmondta, az országban már 
közel ezer élelmiszer, szálloda 
és vendéglátóhely, kézműves 
termék büszkélkedhet nemze-
ti parki védjeggyel. Ennek be-
vezetését a természetvédelmi 
oltalom alatt álló területeken 
működő gazdálkodók, vállal-
kozók támogatására kezdemé-
nyezte a minisztérium.. Olyan 
szereplők válhatnak a védjegy 
jogosultjaivá, akik védett ter-
mészeti területen vagy Natu-
ra 2000 területen végzik te-
vékenységüket. Az előállított 
termékeknek elsősorban helyi 
nyersanyagokból kell készül-
niük, nem tartalmazhatnak tá-
jidegen növényi és állati szár-
mazékokat. 

Rónai Kálmánné, a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság igaz-
gatója köszöntőjében kiemel-
te: a védjegy egyre ismertebb, 
és népszerűbb. Biztos helyről 
származó, magas minőséget 
képviselő terméket, szolgálta-
tást jelent. Miskolcon ezúttal a 
Bükki Nemzeti Park területén 
négy régebbi védjegyhasználó 
új terméke, valamint tizennyolc 
új védjegyhasználó kapta meg 
az igazoló oklevelet. 

Régebbi védjegyhasználók új 
termékekkel: Bihari Lajos – vi-
rágpor, Majnár Józsefné – megy-

gyszörp, málnaszörp, feketeribiz-
li szörp, eperszörp, bodzavirág 
szörp, csipkebogyó szörp, szil-
valekvár. Mészáros György – két-
szintes fonott madáretető, Tóth 
Lóránt – kekszformázó, nyújtófa.

Új védjegyhasználók: Kri-
ván Nikolett – citromfű szirup, 
csipkebogyó szirup, galago-
nya szirup, hársfa szirup, ka-
kukkfű szirup, ládzsás útifű 
szirup, levendula szirup, men-
ta szirup, pitypang szirup és 
szurokfű szirup. ColorFruit 
Kft. –  CRUXX Kökény, vadal-
ma és mátrai vadkörtepálin-

ka. Czeglédiné Vitárius Ágnes 
– Postakocsi Fogadó, Ferencz 
József – szilvalekvár, csipkelek-
vár, somlekvár, Horváth László 
és Horváth Gyöngyi – gomo-
lya kecsketejből, félkemény sajt 
tehéntejből, parenyica sajt. Ilyés 
József – bodza szörp, sárgaba-
rack lekvár, narancsos-gyöm-
béres sütőtök lekvár, erdei or-
vosság lekvár. Katona Ferenc 
– Turistapark, Kovács Tibor 
– gyékényből fonott ovális sza-
kajtó kosár, székülőke sással be-

vonva, kenyértartó kosár, fede-
les terménytároló, Mátrai János 
– levendula szörp, levendula 
álompárna, levendula illatzsák, 
falusi szálláshely (Erdei Kem-
ping). Montvainé Haskó Kin-
ga – bükkfán füstölt, hidegen 
sajtolt napraforgó olajban érlelt 
fürjtojás, tárkonyos pácban ér-
lelt fürjtojás, marinált pácban 
érlelt fürjtojás, céklás pácban 
érlelt fürjtojás. Orbánné Ber-
náth Mónika – merlot szőlőzse-
lé, Irsai Olivér szőlőzselé, Feke-

te Leányka szőlőzselé, Cabernet 
Sauvignon szőlőzselé, Kékfran-
kos szőlőzselé, Cabernet Franc 
szőlőzselé. Sári Andrásné – füs-
tölt lilahagymás sajt, parenyi-
ca, fonottka, snidlinges érlelt 
sajt, érlelt köményes sajt, bocs-
korszíj, krémes érlelt natúr sajt. 
Szomolya község önkormány-
zata – feketecseresznye lekvár, 
feketecseresznyés rétes. Török 
Hunor Attila – tavaszi virág-
méz, mézontófű méz, pusztai 
virágméz.

Hét szemléletformáló („érzékenyítő”) napot rendez különfé-
le intézményekben, szolgáltatóknál a Vakok és Gyengénlátók 
B.-A.-Z. Megyei Egyesülete az „Ügyintézés egyenlő eséllyel” 
elnevezésű projektje keretében. 

Barnóczki Gábor, az egyesü-
let elnöke elmondta, a foglal-
kozásokat főkén az ügyfélfo-
gadással foglalkozó dolgozók 
számára szervezik. Egyszerű 
szituációkkal – például azzal, 
hogyan találja meg az ügyfél-

pultot, hogyan tudja használ-
ni az ügyfélhívó rendszert egy 
vakvezető kutyával, fehér bot-
tal érkező látássérült. Az első 
állomás a MIHŐ ügyfélszol-
gálata volt. Pásztor Imre, a Pol-
gármesteri Hivatal vállalati és 

projektkommunikációs veze-
tője elmondta, az elmúlt évek-
ben akadálymentesítették az 
ügyfélszolgálatot. 

Számos olyan átalakítást vé-
geztek, amelyeknek köszön-
hetően mind egy látássérült, 
mind pedig egy kerekesszék-
kel közlekedő könnyebben 
igénybe tudja venni a szolgál-
tatásokat. Kiszélesítették a be-
járati ajtót, az üvegfelületen 

pedig különböző jelek vannak 
elhelyezve, hogy érzékelhe-
tő legyen, ha zárt állapotban 
van. Vezetősáv lett felragaszt-
va, a pultok meg lettek emel-
ve, és hosszabbítva úgy, hogy 
kerekesszékkel is kényelme-
sen helyet lehessen foglalni, az 
ügyfélhívó pedig hangos tájé-
koztatást is ad. Van egy olyan 
pult, ahol kifejezetten a hallás-
sérültekkel foglalkoznak. 

Csaknem húsz, a távhőszektor területén dolgozó szakem-
ber látogatott el nemrégiben a miskolci távhőszolgáltató-
hoz. Orbán Péter, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai 
Szövetségének (MATÁSzSz) operatív vezetője úgy nyilat-
kozott: a jövő fejlesztéseinek jó iránya lehet az, ami Mis-
kolcon már megvalósult.

2016-ban Tatabányát, 2017-
ben Pécsett látogatta meg a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um, a Földművelésügyi Minisz-
térium, a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal, 
a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium és a Nemzeti Fogyasztó-
védelmi Hatóság vezetőiből és 
szakértőiből álló csoport. Idén 
Miskolcra esett a választásuk.

A szakemberek szerint 
Miskolc távhőszolgáltatása 
példaértékű lehet, több szem-
pontból is. Egyrészt a green 
és smart, a zöld és okos kon-
cepciók miatt, másrészt pedig 
azért, mert a gázfüggőségből 
nem egyoldalú, megújuló 
energiafüggőségbe váltott át, 
hanem egy optimális hőfor-
rásmixet hozott létre. 

A MIHŐ Kft. Magyaror-
szág második legnagyobb 
távfűtési szolgáltatójaként 
Miskolcot tíz hőkörzet-
ben háromszázötvennégy 
hőközponttal, kilencven-
két kilométernyi vezeték-
rendszeren keresztül látja 
el. 2017-ben több mint har-
mincegyezer miskolci la-
kásban és közel ezer intéz-
ményben biztosították 50 
százalékot meghaladó mér-
tékben geotermikus hőe-
nergiával, 3 százalékban sa-
ját előállítású biomassza és 
depóniagáz alapú energiá-
val a fűtést-, illetve a meleg-
vizet. Az elmúlt öt évben 40 
százalékkal csökkentette a 
szén-dioxid kibocsátást. 

A rendezvény házigazdá-
ja Nyíri László, a MIHŐ Kft. 
ügyvezetője, a Magyar Táv-
hőszolgáltatók Szakmai Szö-
vetségének alelnöke volt. 
Vécsi György polgármesteri 
biztos előadásában Miskolc 
zöld és okos város törekvése-
iről, valamint a rövid és hosz-
szú távú tervekről beszélt. 

A Diósgyőri vár szom-
szédságában két forrás is 
található, amelyek jó ízű, 
kristálytiszta karsztvizét 
a város ivóvízellátásában 
hasznosítják. 

A páratlan lehetőséget ki-
használva, hétfőn új ivóku-
tat adott át a vár mellett a 
Bükk-Térség Fenntartható- 
vízgazdálkodásáért Közala-
pítvány, hogy a nagy számban 
érkező turisták közvetlenül is 
megtapasztalhassák, milyen a 
friss bükki karsztvíz.

2017. márciusában, szintén 
a közalapítvány kezdemé-
nyezésére és szervezésében 
Miskolctapolcán már átadtak 
egy ivókutat, amely várako-
záson felüli népszerűségnek 
örvend a turisták körében.

Az ünnepségen beszédet 
mondott a kút adományozója, 
Rápóti-Fekete Mónika az Aba-
Szer Fémbútor Kft. ügyvezető-
je. Üszögh Lajos, a Bükk-Térség 
Fenntartható- vízgazdálko-

dásáért Közalapítvány kura-
tóriumi elnöke elmondta, a 
közeljövőben Lillafüreden is 
szeretnének átadni egy hason-
ló ivókutat. – Ezzel is érzékel-
tetni szeretnénk, hogy Mis-
kolcnak kiváló ivóvize van, s 
felhívni a lakosság figyelmét: 
inkább ezt igyák, ne pedig a 
palackozott vizet – emelte ki.

Az ivóvíz fontosságáról és vé-
delméről szólt az átadón Hubay 
György, a Rendészeti Bizottság 
elnöke is. Kiemelte, a miskolci-
ak szerencsések, hiszen karszt-
források szolgáltatják a város 
ivóvizét. A MIVÍZ Miskolci 

Vízmű Kft. naponta mintegy 
170 ezer fogyasztóhoz juttat 
el átlagban 40 ezer köbméter 
egészséges ivóvizet. Ennek tisz-
taságát a világ legmodernebb, 
ultraszűrős technológiája is ga-
rantálja, a nap 24 órájában.

Mint elhangzott, a páratlan 
természeti értékre világszín-
vonalon vigyáz a város. Mis-
kolc, a Green City mozgalom 
tagjaként és környezetbarát 
városként az elmúlt évek fej-
lesztéseivel – a biológiai tisz-
títási fokozat bevezetésével 
– a szennyvíztisztítás hatás-
fokát 90 százalékosra emelte.

Miskolcon vehették át oklevelüket a védjegyes termelők

Ügyintézés egyenlő esélyekkel Miskolcon

"MISKOLC TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSA  
ORSZÁGOS PÉLDA LEHET" Új ivókutat adtak át a Diósgyőri 

vár mellett

A MINŐSÉG GARANCIÁJA

"Miskolc vize kiváló" 
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Vasárnap az Avasi Gimná-
zium tornacsarnoka adott 
otthont a 3 Pajzs Mentális 
és Fizikai Egészség Program 
miskolci állomásának. Ezen 
a napon rendezték meg az 
Avason a hagyományos hús-
véti vásárt is. 

Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő, a rendezvény fővéd
nöke elmondta, örömére szol
gál, hogy tapasztalatai szerint 
egyre nő az érdeklődés a hagyo
mányok ápolása jegyében ren
dezett, avasi húsvéti vásár iránt. 
Idén pedig külön hasznos, hogy 
sportprogramok, szűrések és 
gyermekprogramok is színesí
tik ezt a vasárnapot az Avason.

Az avasi húsvéti vásáron 
valóban ínycsiklan
dó, hagyományos fi
nomságok között 
válogathattak a mis
kolciak. Természete
sen nem hiányozhat
tak a sonkák és más 
füstöltáruk, emellett 
tojásvásárt is tartot
tak az ünnep előtt. 
A jókedvről, vá
sári hangulatról az 
Agyagbanda gon
doskodott, a gyerekeket pedig 
arcfestéssel, vattacukorral, kis
állatsimogatóval várták.

A DVTK SE által gondo
zott 3 Pajzs Mentális és Fizi
kai Egészség Program mis
kolci állomásának az Avasi 
Gimnázium tornacsarnoka 

adott otthont. A rendezvény 
elején Szabó Zsolt, a DVTK 
egészségügyi igazgatója fel
hívta a figyelmet, hogy a világ
szerte vezető halálokok közül 
több is megelőzhető egészsé

ges táplálkozással, rendszeres 
testmozgással. Az egészség
ügyi szűrések  vérnyomásmé
rés, vércukorszintellenőrzés 
 sok érdeklődőt vonzottak, 
akik szakemberektől kaphat
tak egészségmegőrzési taná
csokat.

Délre megnőtt az érdeklő
dők száma, amikor Buday Pé
ter „sztárséf” ragadta magához 
a mikrofont és a tőle megszo
kott élvezetes stílusban kom
mentálta az általa főzött éte

leket. Ebből egy 
széhidrátcsök
kentett kakaspör
költet mindenki 
meg is kóstolha
tott.

A tornaterem 
másik felét első
sorban a fiatalab
bak (illetve szüle
ik) használták ki. 
Itt lehetett focizni, 
röplabdázni, ko

sárra dobni. Volt, aki úgy ér
kezett, hogy a jégkorongot (il
letve annak teremre szabott 
változatát) akarta kipróbálni. 
Folyamatosan foglaltak voltak 
a pingpongasztalok is.

Délután a DVTK sportolói 
vették át a főszerepet. Először 
a fiatal jégkorongozók jöttek, 
akik a vállalkozó kedvű csapa
tokat erősítették a sorverseny
ben, illetve a kapura lövésben. 
A DVTK labdarúgói, Bódog 
Tamás vezetésével érkeztek, s 
azon nyomban beszálltak egy 
rögtönzött bajnokságba. A na
pot a diósgyőri röpisek zárták, 
ezúttal is vegyes csapatokat lát
hattunk a pályán. Nem maradt 
el a közönségtalálkozó sem.

A Miskolci Zöld Kosár 
Közösség szervezésében 
Biovásáron vehettek részt 
nemrégiben városunk tu-
datos fogyasztói, illetve a 
biotermékek iránt érdeklő-
dők. A vásárnak országosan 
híre ment, a Duna Televízió 
Gasztroangyal műsorának 
stábja is ellátogatott Mis-
kolcra, hogy itt forgassák le 
egyik epizódjukat.

Borbás Marcsi televíziós 
műsorvezető az ország egyik 
legnépszerűbb gasztromű
sorának háziasszonya ér
deklődésünkre elmondta: a 
Gasztroangyal epizódjaiban a 
természetes és a valódi ízekre 
hívják fel a figyelmet, bejárva 
a Kárpátmedencét. A mű
sor részei a „múlt ízei a jelen 
konyháiban” tematikára épül
nek fel hétről hétre, s azt hir
detik: „Magyarország finom!”

Ezúttal az Ünnepi Bio
vásárt választották mis
kolci helyszínül, mely az 
ÉszakMagyarország Flórája 
Faunája Alapítvány szervezé
sében jött létre. Az alapítvány 
a kezdeményezője a Miskol
ci Zöld Kosár Közösségnek 
is, amely természetesen jelen 
volt a rendezvényen.

Borbás Marcsi mások mel
lett Dudás Szilárd – az Anyu
kám Mondta Étterem és a 
Pizza, Kávé, Világbéke egyik 
tulajdonosa – kíséretében fe
dezte fel a standok kínálatát. 

Megízlelte például a Diósgyőri 
Vitéz kolbászt, mely 2016ban 
elnyerte a Hagyományok, ízek, 
régiók (HÍR) védjegy haszná
lati jogát. – Ez azt jelenti, hogy 
a termék az Európai Unióban 
általánosan elismert prémium 
minőségű, hagyományos helyi 
terméknek minősül – mond
ta el Lantos Ottó, a Diósgyőri 
Gasztronómiai és Kulturá
lis Egyesület vezetője. A re
neszánsz korból fennmaradt 
írások alapján elkészített helyi 
termék, a zöldfűszeres kolbász 
Diósgyőr környékén közked
velt húskészítmény volt.

Pfliegler Péter alpolgármes
ter a helyszínen úgy fogalma

zott, nagyon fontosnak az ilyen 
rendezvények. –  A városve
zetés eltökélt célja, hogy fenn
tartható módon fejlessze Mis
kolcot. Úgy gondolom, eddigi 
kezdeményezéseink – például a 
Green City mozgalom, a „zöld” 
eszmék mentén alakított és fej

lesztett projektjeink – azért is 
fontosak, mert felhívják a pol
gárok figyelmét: bolygónk tar
talékai bizony végesek – emelte 
ki az alpolgármester.

Hozzátette, kötelességünk, 
hogy unokáinknak, sőt uno
káink unokáinak is élhető 
módon át tudjuk adni ezt a 
Földet. Ehhez pedig elenged
hetetlen a fenntartható fejlő
dés. – Azok a termelők, akik 
egyegy ilyen biovásáron, 
vagy az Erzsébet téren meg
rendezett Termelői Napon 
részt vesznek, garantáltan jó 
minőségű, bioterméket állí
tanak elő, fenntartható mó
don. Ma, ezen a biovásáron 

is láthatjuk, mennyire élénk 
az érdeklődés a miskolci
ak részéről. Sokan tartják 
fontosnak, hogy egészséges, 
környezetbarát módon elő
állított élelmiszereket vásá
roljanak – hangsúlyozta Pfli
egler Péter.

Egészségügyi szűrések, 
szabadidősport-programok  
és húsvéti vásár az Avason

Miskolci finomságokat  
kóstolt Borbás Marcsi 

Szepesi Gábor – a miskolctapolcai Avalon Ristorante kre-
atív séfje – praktikus tanácsokkal látta el télen a gasztro-
nómia iránt érdeklődő olvasókat. Jó szokását megőrizve 
a tavasz beköszöntével is hasznos információkat nyújt, ez 
alkalommal azt tudhatjuk meg tőle, milyen hozzávalók el-
engedhetetlenek étrendünk és szervezetünk felfrissítéséhez 
a hosszú tél után.  

„Egy szakácsnak sosincs 
könnyű dolga az alapanyag 
beszerzést illetően, azonban a 
téli hónapokhoz viszonyítva 
tavasszal jelentősen megnő a 
választási lehetőség. A legtöbb 
konyhában ilyenkor még a mi
relit vagy a már egyre rosszabb 
minőségű import terméke
ket használják tovább, a med
vehagyma és a spárga szezont 
legtöbbször csak akkor veszik 
észre, amikor azok már eltű

nőben vannak. A tökéletesség
re törekvők és előre gondol
kodók  amint tehetik  szinte 
vadásznak az első hajtásokra, 
kutatják a termelőket, akiktől 
első kézből szerezhetik be pél
dául az igazi, jó minőségű ma
gyar spárgát. Az Avalon Ris
torante és a Sörkert csapata is 
folyamatosan keresi a magyar 
kistermelőket és termékeiket. 
A melegebb idő és a napsütés 
elősegíti a növények fejlődését, 

vagyis a hideg hónapokat kö
vetően egyre több friss zöldsé
get és gyümölcsöt használha
tunk fel a főzés során, amitől 
sokszor még a bőség zavará
ban is érezhetik magukat a sza
kácsok. Az új évszak beköszön
tével tehát mindig felfrissül a 
konyha, bár itt nem a hóvirág 
a tavasz hírnöke, hanem sok
kal inkább a medvehagyma. 
A kellemes, enyhe fokhagy
ma ízű növény a gyomorra és 
a bélrendszerre is pozitív ha
tást gyakorol, ezen kívül eny
híti a szédülést és a fejfájást, 
csökkenti a magas vérnyomást 
és tisztítja a vért. Gyűjtésével 
fokozottan vigyázni kell, hi
szen levele nagyon hasonlít a 
gyöngy vi rágé hoz, mely erősen 

mérgező hatású. Legkönnyeb
ben úgy tudjuk megkülön
böztetni őket egymástól, hogy 
a leveleket megdörzsölve eny
hén fokhagyma illat érezhe
tő a medvehagyma esetében. 
Egy másik közkedvelt tavaszi 
növény a „zöldségek királya”, a 
spárga. Kevesen tudják, de Ma
gyarország minőségi spárga
termesztésben nagyhatalom
nak számít. Az egyik legjobb 
minőségű fajtája a tengelici 
spárga, melynek erős vízhaj
tó hatása van, ezért nagyszerű 
vesetisztító. A boltokban leg
többször a fehér és a zöld spár
gával találkozhatunk. A fehér 
spárga termesztése sokkal idő
igényesebb, a napfénytől védve 
termesztik, így nem tartalmaz 
klorofilt a zöld spárgával el
lentétben, ami intenzívebb ízű, 
ezért inkább grillezésre és hú

sok mellé kitűnő választás. A 
fehér spárga szolidabb ízéhez a 
párolás vagy főzés sokkal job
ban passzol. Fontos, hogy csak 
olyan spárgát vásároljunk, ami 
feszes és lédús. Az elöregedett 
spárgának már fás a szára és 
nem ad akkora élvezeti ízér

téket, mint a friss és roppanós 
társai. Tavaszi újdonságként 
természetesen az Avalon Ris
torante kínálatát is színesítet
tük, ahol bátran ajánljuk ven
dégeinknek a feketekagylóval 
készített medvehagyma krém
levesünket!”

Avalon Gasztro-kaland

TAVASZI MEGÚJULÁS A KONYHÁBAN



A húsvét a kereszténység leg-
nagyobb ünnepe, a Krisz-
tus-központú kalendárium 
központi főünnepe. A Biblia 
szerint Jézus – pénteki ke-
resztre feszítése után – a har-
madik napon, vasárnap fel-
támadott. Győzelmet aratott 
a halál felett, megváltotta az 
emberek bűneit. 

Húsvét az azt megelőző idő-
szak, Jézus sivatagi böjtjének 
emlékére tartott negyvenna-
pos nagyböjt lezárulását jelzi. 
A katolikus kereszténységben 
böjtnek nevezett, valójában 
„húshagyó” táplálkozási idő-
szak után ezen a napon sza-
bad először húst enni. (Erre 
utal a magyar húsvét szó is: 
a hús magunkhoz vételének 
első napja.) 

A böjt utolsó hetének neve: 
„nagyhét”, a húsvét utáni hét 
húsvét hete, egyes magyar vi-
dékeken „fehérhét” – fehérva-
sárnapig tart.

A húsvéthoz, mint tavasz-
váráshoz kapcsolható zsidó 

ünnep héber neve „pészah”. 
A szó „kikerülés”-t, „elkerü-
lés”-t jelent, utalva arra, hogy 
a halál angyala elkerülte a zsi-
dóknak bárány vérével megje-
lölt házait. 

Innen származik a ritkáb-
ban használt angol név, a pas-
sover is. A kifejezés az ünnep 
magyar nevében nem találha-
tó meg, de például Csíkmé-
naságon a húsvéti körmenet 
neve: „kikerülés”.

Az angolok a húsvétot – 
Easter - a szász tavaszistennõ, 
Eostre után nevezték el, aki-
nek az ünnepét a tavaszi napé-
jegyenlõség idején tartották.

A keresztény egyház szer-
tartásaiban a hosszú ünnepi 
időszak átfogja a kora tavaszi 
és a nyár elejei hónapokat. Az 
előkészületi idő a nagyböjt, 
amely Jézus negyvennapos 
böjtjének emlékére önmegtar-
tóztatásra tanít. 

Ezt a húsvéti ünnepek (vi-
rágvasárnap, nagyhét, nagy-
péntek, nagyszombat, húsvéti 
szent háromnap) követik, s a 

húsvéti ünnepkör a pünkösd-
del zárul. A húsvéttól a pün-
kösdvasárnapig tartó idő-
szakot húsvéti időnek, míg 
húsvét napjától a fehérvasár-
napot megelőző szombatig 
tartó napokat húsvét hetének 
nevezik.

A vallási jellegen kívül, a 
húsvét a tavaszvárás, a ta-
vasz eljövetelének ünnepe is, 
amelyet március vagy április 
hónapban (a Hold állásának 
megfelelően) tartanak.

Húsvét ünnepén

A húsvét és a hozzá kapcsoló-
dó ünnepek a mozgó ünne-
pek közé tartoznak, azaz nem 
esnek a Julián naptár szerinti 
év ugyanazon napjára minden 
évben. A Nap mozgása mellett 
a Hold mozgásától is függ a 
dátum – némileg a héber nap-
tárhoz hasonló módon. A hús-
vét helyes időpontja gyakran 
vita tárgya volt. Az első niceai 
zsinat 325-ben határozott úgy, 
hogy az egyház tagjai a hús-
vétot ugyanazon a vasárna-

pon ünnepeljék, éspedig legyen 
a keresztény húsvét időpontja 
a tavaszi nap-éj egyenlőség 
utáni első holdtöltét követő 
vasárnap. Később, a 6. század-
ban alkotta meg Dionysius 
Exiguus azt az eljárást, amely 
azóta is az alapját képezi a 
húsvét időpontja kiszámításá-
nak. A katolikus egyház 1581-
ben kánonban rögzítette azt a 
számítási módot, mely megha-
tározza ennek naptári helyét. 
Mostanra az ortodox egyháza-

kon kívül minden keresztény 
egyház ehhez az eljáráshoz 
tartja magát. Az ortodox egy-
házak dátumszámítási mód-
szere maradt a Gergely-nap-
tárreform előtti Julián-eljárás. 
Ferenc pápa 2015 júniusában 
bejelentette, hogy a római ka-
tolikus egyház kész megváltoz-
tatni a húsvétszámítás módját, 
annak érdekében, hogy a 
katolikusok húsvétja egybees-
sen más keresztény vallások 
húsvétjával.

Virágvasárnap
Virágvasárnap szerepe, 

hogy bevezesse a szent há-
rom nap liturgiáját. Egy-
ben a nagyböjti előkészü-
let csúcspontja is, 
mert a Jeruzsálem-
be való megérke-
zést jelenti. Ezen 
a napon a pap a 
vértanúságot jel-
képező piros ru-
hát vesz fel. A mi-
sén Máté, Márk, 
Lukács evangéliu-
mából olvassák fel 
a passiót, megha-
tározott rendben, 
minden évben 
másikat.

Nagycsütörtök
N a g y c s ü t ö r -

tök az utolsó va-
csora emléknapja, 
az Eucharisztia (ol-
táriszentség) ala-
pításának ünnepe. 
Ilyenkor a székes-
egyházakat kivéve 
minden templom-
ban csak egy mise 
van, az esti órákban. 
A nagycsütörtö-
ki esti misén a pap 
az örvendezést, ün-
neplést jelentő fehér 
ruhában van. Az or-
gona szól, egészen a 
Dicsőség a magas-
ságban Istennek… kezdetű 
himnuszig, ami alatt szólnak 
a harangok, és a csengők is. 
Utána húsvét vigiliájáig sem 
az orgona, sem a csengő nem 
szól. („A harangok Rómába 
mentek…”) Ez jelképezi, hogy 
senki nem szólt Jézus mellett. 
A prédikáció után a lábmosás 
szertartása jön. Ennek hagyo-
mánya a Bibliában találha-
tó, Jézus az utolsó vacsorán 

megmosta tanítványai lábát. 
A mise után általában a temp-
lomokban virrasztást szoktak 
tartani, mondván Jézus tanít-
ványai elaludtak.

Nagypéntek
Nagypénteken Igelitur-

gia van, áldoztatással. A pap 
a szertartást piros vagy lila 
öltözékben végzi. A papság 
és a segítők teljes csendben 
vonulnak be a templomba, s 
az üres oltárszekrény (taber-
nákulum) előtt leborulnak. 
Ezt követi az Igeliturgia: Is-
ten szenvedő szolgájáról szól 
az olvasmány, a szentlecke, 

és János evangéliumából ol-
vassák fel a passiót. Ezután 
jön az évente egyszeri tisz-
telgés a kereszt előtt, a Ke-
reszthódolat. Az igeliturgia 

teljes csendben áldoztatással 
ér véget. 

Nagyszombat
Ezen a napon napközben 

semmilyen szertartás nincs. 
A katolikus időszámításban 
(ősi zsidó hagyományok-
ra alapozva) szombat este, a 
sötétedés után már vasárnap 
van, ezért a szombat esti mi-

sét vasárnap vigíliájának ne-
vezik. Húsvét vigíliája az év 
legszebb, s egyben legbonyo-
lultabb szertartása, a hagyo-
mányos körmenettel. A pap 

az öt részből álló szertartást 
fehér öltözékben végzi.

Húsvétvasárnap
Ehhez a naphoz tartozott az 

ételszentelés hagyománya. A 
délelőtti misére letakart ko-
sárral mentek a hívők, mely-
ben bárányhús, kalács, tojás, 
sonka és bor volt. A húsvéti 
bárány Jézus áldozatát, a bor 

Krisztus vérét jelképezi. A to-
jás pedig az újjászületés jel-
képe. Az egészben főtt tojás 
ugyanakkor a családi össze-
tartást is jelképezi. 

A magyar néphagyomány 
szerint a családtagoknak 
együtt kellett elfogyasztaniuk 
a húsvéti tojásokat, és a szent-
misén megszentelt ételeket. A 
szokásnak az a jelentése, hogy 
ha a családtagok valami-
kor eltévednének az életben, 
„szétfújja” őket a szél, mindig 
eszükbe jusson, hogy kivel fo-
gyasztották el a húsvéti étele-
ket és mindig hazataláljanak. 

Húsvéthétfő
Ezen a napon sok népszo-

kás él, például a locsolkodás, 
a hímes tojás ajándékozás. 
A víz megtisztító, megújító 

erejébe vetett hit 
az alapja ennek a 
szokásnak, mely 
aztán idővel, mint 
kölnivízzel való 
locsolás maradt 
fenn napjainkig. 

Bibliai eredetet 
is tulajdonítanak 
a locsolkodás ha-
g y o m á n y á n a k , 
eszerint a Krisz-
tus sírját őrző ka-
tonák a feltáma-
dás hírét vevő, 
ujjongó asszo-
nyokat igyekez-
tek lecsendesí-
teni úgy, hogy 

lelocsolták őket. 
Régi korokban a 
piros színnek védő 
erőt tulajdonítot-
tak. A húsvéti to-
jások piros színe 
egyes feltételezé-
sek szerint Krisz-
tus vérét jelképe-
zi. 

A tojásfestés szo-
kása és a tojások 
díszítése az egész 
világon elterjedt. 
Más vélekedések 
szerint a húsvét 

eredetileg a termékenység ün-
nepe, amely segítségével sze-
rették volna az emberek a bő 
termést, és a háziállatok sza-
porulatát kívánni. 

Így kötődik a nyúl a tojás-
hoz, mivel a nyúl szapora ál-
lat, a tojás pedig magában 
hordozza az élet ígéretét. A lo-
csolkodás is az öntözés után-
zásával a bő termést hivatott 
jelképezni.

Füle Lajos
Feltámadott

Húsvéti reggel
tavaszi kedvvel
zeng a berekben:
Feltámadott!

Egei kéklik,
szelei végig –
zúgják az erdőn:
Feltámadott!

Dongói dongják,
méhei zsongják,
kórusban mondják:
Feltámadott!

Lepkéi írják,
bimbói nyílják,
fűből virítják:
Feltámadott!

Égi madárkák
dalolva szántják
az új barázdát:
Feltámadott!

Tavasz van íme,
hatalmas ige
zuhog a szívre;
Feltámadott!
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„…de azt is mondjuk: kelj fel és járj!”

Ettől a tanévtől kezdve a ko-
rábbi Politikatudományi és 
Szociológiai Intézetet integrá-
ló új Intézet állt fel, új névvel: 
a Miskolci Egyetem BTK Al-
kalmazott Társadalomtudo-
mányok Intézete. Szabó-Tóth 
Kingát, az intézet vezetőjét 
kérdezzük. 

– 2017 szeptemberétől új for-
mában dolgoznak. Elmondaná, 
milyen ez az új struktúra? 

– Az intézet három fő profil-
ja a szociológia, a politikatu-
domány és a szociális munka. 
3 alapszakot, 3 mesterszakot 
(ebből egy angol nyelven: Cent-
ral-European Studies – az or-
szágban nálunk fut egyedül két 
éve), egy felsőoktatási szakkép-
zést, egy posztgraduális képzést 
(szociális menedzser) viszünk, 
illetve a szociális munkás kép-

zést Ózdon is elindítottuk kihe-
lyezett képzés formájában, va-
lamint van egy közös szociális 
munkás képzésünk a Sárospa-
taki Református Teológiai Aka-
démiával. 

– Mit jelent az összevont inté-
zet nevében az alkalmazott jel-
leg? 

– Intézetünk a régi formájá-
ban is arra törekedett, hogy a 
társadalomtudományok ered-
ményeiről, elméleteiről, szem-
léletmódjáról ne csak beszél-
jen, hanem azokat művelje a 
gyakorlatban: folyamatos ön-
reflexióra késztetve ezáltal a 
közösségeket, a társadalmat. 
Megmutatjuk, feltárjuk, leír-
juk, hogy hogyan állunk, mi-
lyen társadalmi (és egyéni) fo-
lyamatok és milyen irányban 
futnak, megmutatjuk, feltárjuk 
a beavatkozás lehetséges útja-

it és eszközeit, de nem „atyás-
kodunk” sem az egyén, sem a 
közösség, sem a társadalom fe-
lett. Megmutatjuk a lehetséges 
irányokat, de azt, a helyi dön-
tésekben illetékes szereplőknek 
(ideértve a lakosokat is) kell el-
dönteni, hogy merre szeretné-
nek tovább haladni. Olyanok 
vagyunk, mint egy jó szociális 
munkás – ha lehet ezzel a ha-
sonlattal élni: feltárunk, elem-
zünk, rámutatunk, facilitálunk, 
mentorálunk – de azt is mond-
juk: Kelj fel és járj! Az utadon 
neked kell végigmenned, a ka-
nyarokat neked kell bevenned 
és egy-egy útelágazásnál a dön-
tést, hogy merre tovább, neked 
kell meghoznod. Egyéni szin-
ten, közösségi szinten és társa-
dalmi szinten is így gondoljuk. 

Rengeteg tevékenységet vég-
zünk önként, gratis, ha úgy 

tetszik pro bono alapon. Egy 
célunk van és ez a küldetéstu-
datunkban is szerepel: meg-
szerzett tudásunkat, ismere-
teinket, tapasztalatainkat a 
közösségek és egyének szolgá-
latába, fejlődésük előmozdítá-
sába állítani. Mi ezt nagyon ko-
molyan gondoljuk. Az oktatás 
mellett számtalan projektet vi-
szünk, generálunk és segítünk. 
Workshop-okat tartunk a szo-
ciális plasztikára építve annak 
érdekében, hogy a résztvevők 
személyes fejlődését segítsük. 
Fórumokat tartunk polgármes-
tereknek, a helyi közélet sze-
replőinek, szakembereknek a 
jó találkozások érdekében. Tu-
dományos ismeretterjesztő te-
vékenységet végzünk. Minden 
héten van egy-egy programunk 
a városban, a régióban élők szá-
mára nyitottan. Annak érde-
kében, hogy valódi párbeszéd 
tudjon elindulni, hogy érzé-
keny társadalmi kérdéseket na-
pirenden tudjunk tartani, hogy 
ezeket jobban átlássuk, és hogy 
ezekre közös megoldásokat ta-
láljunk. 

– Említette az angol nyelvű 
mesterképzésüket, a régióban is 
egyedülálló „Central-European 
Studies”. Megtudhatunk erről 
többet? Úgy tudom, hogy tíznél 

több országból vannak hallga-
tóik. 

– Ez egy két éves mesterkép-
zés, a Stipendium Hungaricum 
ösztöndíjrendszer támogatá-
sával. Két évfolyamon vannak 
hallgatóink Azerbajdzsántól 
kezdve, Jordánián át, Törökor-
szágig, Mexikóig – Ecuadoron 
át, Bolíviáig, Lengyelországig, 
Ukrajnáig. Jellemző, hogy ta-
valy, amikor a képzést elindí-
tottuk, még csak 4 hallgatónk 
volt, a mostani, második éven 
már 14 új elsősünk lett. 

Közép-Európa sokszínű vi-
lágával, sokszínű kultúrájá-
val ismerkednek meg a világ 
számtalan pontjáról érkező 
sokszínű kultúrával rendel-
kező hallgatók. Az oktatást 
igyekszünk a hagyományos 
módszereken túl a kooperatív 
pedagógia eszköztárára épí-
teni annak érdekében, hogy 
minél több kontakt, találko-
zás legyen egymás kultúrájá-
val, egymás jobb megismerése 
érdekében. Nagyon felemelő 
megélni, hogy élhetsz a világ 
különböző pontjain, élhetsz 
különböző kultúrában, valójá-
ban mindannyiunknak hason-
ló célja van: boldog, elégedett, 
szép, tartalmas élet megélé-
se – és önmagunkból a lehető 

legjobbat, legtöbbet kihozni, a 
talentumokat nem elfecsérelni 
– mi ezekben tudjuk kultúrá-
tól függetlenül, de arra építve a 
hallgatókat segítni.

– Végezetül mondjon néhány 
szót a most zajló kutatásokról is. 

– Három jelentősebb projek-
tünk van uniós támogatással. 
Az egyikben a szociális mun-
kás képzésünket duális kép-
zéssé alakítjuk, ami röviden 
annyit jelent, hogy a hallgatók 
lehetőséget kapnak arra, hogy 
nappalisként egy szervezet al-
kalmazásában állva folyamatos 
munkatapasztalatokat is sze-
rezzenek, a cégnek pedig arra, 
hogy a leendő munkavállaló-
ik képzésében részt vállalhas-
sanak.  A másik a társadalmi 
konfliktusok feltárásával, elő-
rejelzésével és kezelésével fog-
lalkozik hallgatóink, oktatóink 
bevonásával a régióban – di-
gitális konfliktustérképek ké-
szítésével. A harmadik egy kö-
zösségfejlesztéssel kapcsolatos 
projekt, Főnix néven, mely a 
helyi közösségek, helyi társa-
dalmak megújulását segíti elő 
– mindkét esetben módszertani 
füzetek is készülnek az eredmé-
nyek minél szélesebb körű, gya-
korlati hasznosíthatósága érde-
kében.
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Városi visszatekintő 

„...Mars-beli álom, úgy, 
ahogy Wells elképzelte” – 
Így írt a technikai újdonsá-
gokért rajongó Karinthy Fri-
gyes a Zeppelin léghajóról. 
1931. március 29-én Miskolc 
közönsége először láthat-
ta ezt a technikai csodát, 
hisz ezen a napon repült át 
Miskolc felett a korszak eme 
nagyszerű vívmánya. 

A Friedrichshafenból fel-
szálló Graf Zeppelin Leh-
mann kapitány vezetésével 
1931. március 29-én, hosszú 
évek halogatása után érke-
zett először, és egyben utoljá-
ra Magyarországra. A Weiss 
Manfréd gyár tulajdonában 
lévő csepeli repülőtéren szállt 
le délelőtt fél 9-kor. A lapok 
már hetek óta cikkeztek a vár-

ható nagy eseményről, a felfo-
kozott hangulatot mi sem bi-
zonyította jobban, hogy több 
mint 40 000 ember tolongott 
a leszállás helyszínén. A sze-
mélyzeten kívül 12 utas is 
utazott a Zeppelinen, köztük 
Horthy István, Karinthy Fri-
gyes, és gr. Almássy László. 
A léghajó fogadásánál maga 
Horthy Miklós kormányzó is 
megjelent. Rövid pihenő után 
új utasokat felvéve, köztük 
Gömbös Gyulát és számos új-
ságírót a Zeppelin magyaror-
szági „bemutatkozó” körútra 
indult. 

A kedvezőtlen időjárás mi-
att Kelet-Magyarország felé 
vették az irányt és a Mátrán 
átrepülve Eger, Mezőkövesd 
irányából érkeztek Miskolc 
felé. A nagy esemény hírére 

Miskolc lakossága, szinte tel-
jes számban az utcákon to-
longott, arra a szűk fél órára, 
ameddig látható volt ez az „égi 
csoda” megállt az élet a vá-
rosban. Miskolc igézve figyel-
te a híres léghajót. Miskolcról 
déli irányban Szentes és Hód-
mezővásárhely felé vették az 
irányt, majd Debrecen érinté-
sével a Jászság fölött elrepül-
ve a délutáni órákban vissza-
tértek Csepelre. Rövid pihenő 
után a léghajó visszaindult 
Friedrichshafenbe. A legenda 
szerint a budapesti Kálvin téri 
református templomban Ra-
vasz László püspök éppen az 
Úrasztala elé lépett, amikor a 
Zeppelin a Kálvin tér fölé ért. 
Motorjainak dörgő robaja be-
tört a templomba és Ravasz 
László ezeket mondta: „Hall-
játok, odakint hogy zúg a tör-
ténelem szava: a Zeppelin gép 
megy át Magyarország felett 
és minden embernek a szívé-
re kell, hogy üssön az, hogy az 
emberi szellem hogyan akar-
ja átívelni, betölteni a ma-
gasságokat... És ugyanakkor 
látnunk kell, hogy az embe-
ri szellem milyen nyomorult 
lesz, széttöri magát, ha nem 
attól veszi a szárnyakat, aki te-
remtette mindezeket a magas-
ságokat és mélységeket”. 

Ravasz László, mintha elő-
re látta volna az eseménye-
ket, hisz a léghajók gyártásá-
nak, forgalomba állításának 
az 1937-es Hindenburg légha-
jó katasztrófája véget is vetett. 
A korszakban az amerikaiak is 
próbálkoztak léghajógyártás-
sal. Érdekesség, hogy az ame-
rikai haditengerészet 1931-ben 
készült el egy a Zeppelinnél 
négyszer nagyobb léghajóval, 
az Akron ZRS-4-el. Az első 
próbaútja a léghajónak tragé-
diával is végződhetett volna, 
mert egy magyar származású 
szerelő, Kassai Pál, aki a hajó 
összeszerelésénél dolgozott a 
gyárban tartórudakat vett ki 
a hajóból. A nyomozás során 

Kassai bevallotta, hogy ő tá-
volította el a vázból a tartóru-
dakat. A léghajó felszállását 
így akarta megakadályozni. 
Azt sem tagadta, hogy megy-
győződéses kommunista, aki-

nek része volt a magyarországi 
tanácsköztársaságban és ártó 
tette politikai meggyőződésé-
ből eredt.

SOMORJAI LEHEL 
FŐLEVÉLTÁROS

ZEPPELIN LÉGHAJÓ MISKOLC FELETT

ÚJ, ÖSSZEVONT INTÉZET  
A MISKOLCI EGYETEMEN



„Az MCH Rendezvényház 
Kft. (1075 Budapest, Károly 
körút 1. ½. sz.) kérelme alap-
ján, a Miskolc, Szent István tér 
2413 hrsz.-ú ingatlanon meg-
valósítandó AVALON BUSI-
NESS CENTER (4 emeletes 
iroda-üzletház komplexum) 
létesítése kapcsán, a terüle-

ti környezetvédelmi hatóság 
(B-A-Z. Megyei Kormányhiva-
tal Miskolci Járási Hivatal Kör-
nyezetvédelmi és Természetvé-
delmi Főosztály- 3530 Miskolc, 
Mindszent tér 4.) a folyamat-
ban volt előzetes vizsgálati el-
járást lezárta. Határozatában 
megállapította, hogy az előze-

tes vizsgálati dokumentáció-
ban foglaltak megvalósításá-
hoz környezeti hatásvizsgálati 
eljárás lefolytatása szükséges. 
A határozat teljes szövege – 
előzetes egyeztetést követően 
– 2018. április 6-ig megtekint-
hető a B.-A.-Z. Megyei Kor-
mányhivatal Miskolc Járási 

Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztályán 
(Miskolc, Mindszent tér 4. sz.), 
valamint Miskolc Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivata-
lának Építési és Környezetvé-
delmi Osztályán (Miskolc, Vá-
rosház tér 8. sz.) ügyfélfogadási 
időben.”

Ingyenes népegészségügyi 
szűrőbusz érkezett kedden 
Miskolcra, az Ady Endre 
Művelődési Ház parkolójá-
ba. A „Helybe visszük a szű-
rővizsgálatot!” program ke-
retében tíz ilyen szűrőbusz 
járja az országot.

– Az év második felében 
még tíz ilyen buszt szerez 
majd be a kormány. Így ösz-
szesen húsz népegészségügyi 
szűrőbusz járja majd az or-
szágot, segítve a megelőzést, 
a daganatos betegségek minél 
korábbi felismerését, az egész-
ségtudatos életmódot. 

Azon vagyunk, hogy Mis-
kolcra és környékére is minél 
több alkalommal jöjjenek – 
mondta el a helyszínen Hubay 
György országgyűlési képvi-

selőjelölt. Kiemelte, Miskol-
con folyamatosan újítják fel 
az orvosi rendelőket, a járó-
beteg-ellátás színvonalának az 
emelése érdekében, a moder-
nizációs program 2020-ban 
fejeződik majd be.

Hubay György hozzátette, 
2010-től a városvezetés több 
mint 1 milliárd forintot for-
dított a járóbeteg-ellátás fej-
lesztésére. – Létrehoztunk egy 

Egészségfejlesz-
tési Intézetet, 
amely kizárólag 
a fiatalok szűré-
sével és vizsgála-
tával foglalkozik; már 57 isko-
lát érintően elvégezték ezeket 
a vizsgálatokat – részletezte. 
– Nem állunk meg, folytatjuk 
az egészségüggyel kapcsolatos 
fejlesztéseket, az egészségügyi 
dolgozók, s a betegek bízhatnak 

a kormányzatban – hangoztat-
ta a képviselőjelölt, kiemelve, 
hogy a kormány 2010-től 77 
kórházat, 54 orvosi rendelőt, 
95 mentőállomást újított fel, 
továbbá 23 orvosi rendelőt és 
27 mentőállomást hozott létre.

Az Országos Mentőszol-
gálatnak 2017-ben kor-
mányzati forrásból 193 
új, korszerű mentőautó 
beszerzésére nyílt lehető-
sége, melyek folyamatosan 
érkeznek, s állnak szolgá-
latba. Három közülük a 
Miskolci Mentőállomáson 
teljesít szolgálatot.

Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselő az átadóünnep-
ségen köszönetét fejezte ki a 
Miskolci Mentőállomás dol-
gozóinak, áldozatos munká-
jukért. – Az új mentőautók 
is hozzájárulnak, hogy men-
tőseink időben ki tudnak ér-
kezni a betegekhez – fogal-
mazott, kiemelve, a kormány 
célja, hogy 21. századi szintre 
emelje a mentőszolgáltatást. 
A korszerűsítés biztosítása 
érdekében autókra és új tech-
nikai eszközök beszerzésére 

is forrást biztosít a kormány, 
támogatja több mint 6000 új 
munkaruha beszerzését, és 
mintegy 300 mentőállomás 
újjáépítését. Az egészség-
ügyben dolgozók béremelé-
sén túl, a mentőszolgálatot 
teljesítők plusz 10 százalé-
kos emelésben részesültek. 
– Mindezek hozzájárulnak 
az emberek biztonságának 
növeléséhez – hangoztatta a 
képviselő.

Csató Gábor főigazgató   
kiemelte, a fejlesztés nem áll 
meg, az idén még 117 ilyen 
esetrohamkocsit vásárolnak. 
– Amennyiben ezeket az au-
tókat is beszerezzük, gyakor-
latilag 6 év alá csökken az 
aktív járműállományunk át-
lagéletkora, ami egész Euró-
pában egy egyedülálló inno-
váció. A jövő évig megújítjuk 
a teljes gépjárműparkunkat – 
tette hozzá a főigazgató.
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Új mentőautók  
Miskolcon HELYBE VISZIK  

A VIZSGÁLATOKAT

Közérdekű közlemény

Belépés csak regisztrációs jeggyel lehetséges! Jegyek a készlet 
erejéig átvehetők személyi igazolvány és miskolci lakcímkártya 
bemutatásával a Művészetek Házában (Rákóczi u. 5.) az alábbi 
időpontokban: 2018 április 4-5. (szerda, csütörtök) 8.00–15.00. 
Egy személynek két jegyet tudunk biztosítani, de a személyi 
azonosságát a második jegy esetében is ugyanúgy igazolni kell!  
Szeretettel várjuk Önöket!

WWW.SALKAHAZIPROGRAM.HU
HUBAY GYÖRGY

programigazgató

Miskolci Nemzeti Színház
Április 3. 19 óra. MARICA GRÓFNŐ - 

operett két részben. NAGYSZÍNHÁZ 
Bérletszünet. Jegyvásárlás. 

Április 4. 17 óra. A VARÁZSFUVOLA – 
opera. NAGYSZÍNHÁZ Latabár ifj. 
bérlet. Jegyvásárlás. 19 óra. EMBE-
REK ALKONYA (16) - kortárs magyar 
színmű. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Április 5. 16.30 óra. A VARÁZSFUVOLA – 
opera. NAGYSZÍNHÁZ Zrínyi ifj. bér-
let. Jegyvásárlás. 19 óra. Gólyakalifa 
(16). Kettéhasadt monodráma Babits 
Mihály A gólyakalifa című regénye 
alapján. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Április 6. 19 óra. KABARÉ (16) - musical 
19:00 | NAGYSZÍNHÁZ Upor (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet. Jegyvásárlás. 19 óra. 
GYÖRGYIKE DRÁGA GYERMEK – színmű. 
KAMARA Bemutató (Arany) bérlet. 

Április 7. 11 óra. KAKAÓKONCERT - Be-
avató kamarakoncert. Nagyszínház 
nézőtéri társalgó Jegyvásárlás. 15 
óra. KABARÉ (16) – musical. NAGY-
SZÍNHÁZ Déryné (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet. Jegyvásárlás. 17 
óra. GYÖRGYIKE DRÁGA GYERMEK 

– színmű. KAMARA Csiky (Arany) 
bérlet Jegyvásárlás. 20 óra. LÉLEK-
CSÖND. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás.

Bagolyvár
Március 31-április 2. 10-18 óráig. 

Pingpongozási lehetőség. Kapcso-
lat: Élhető Diósgyőrért Egyesület, 
Molnár Béla vezet, 70 238-3878. 

Diósgyőr, Lovagi Tornák Tere
Április 2. 9 óra. Húsvéti Díjugrató 

Kupa. Várhatóan 100 ló 150 start-
ját láthatja majd a közönség. A di-
ósgyőri díjugrató versenyek egyre 
népszerűbbek a nézők körében is. 

Diósgyőri vár 
Április 1-2. HÚSVÉT A DIÓSGYŐRI VÁR-

BAN. A Diósgyőri vár udvara meg-
telik élettel, izgalommal, tartal-
mas szórakozást kínálva a húsvéti 
hosszú hétvégén. Zenészek, mes-
teremberek, kirakodóvásár és fi-
nomságok várják az ide érkezőket.

Miskolci Galéria, Rákóczi-ház
Április 5. 17 óra. Varga Miklós és Nagy 

Gy. Margit kiállításának megnyitója.
Factory Aréna
Április 6. 9 óra. Bogaras napok – há-

rom napos rendezvény. Az ország-
ban egyedülálló interaktív kiállítás 
kicsiknek, nagyoknak az ízeltlábú-
ak varázslatos világáról.

Papszeri Kiállítási Épület
Április 6. 17 óra. Szemere-szalon, Ka-

tona Csaba történész, (MTA BTK 
Történettudományi Intézet). Für-
dőélet a 19. században.

Művészetek Háza
Április 7. 11 óra. GRYLLUS VILMOS: TAVA-

SZI DALOSKÖNYV. Gryllus Vilmos Kos-
suth-díjas előadó- és alkotóművész 
muzsikus koncertjein megzenésített 
versekkel lép a gyermekközönség 
elé. 19 óra. SZULÁK ANDREA – Így… 
Szulák Andrea EMeRTon-díjas éne-
kesnő, akit több alkalommal is az év 
énekesőjévé választottak, nagysike-
rű önálló produkciói mellett számos 
színházi és musical-szerepben is hall-
hattuk már.

Deszkatemplom
Április 8. 18 óra. „Zenei hitvallásaink 

III. - Protestáns zenei kincsek a ma-
gyar reformációban” címmel, or-
gona és kamarazene koncert. 

PROGRAMAJÁNLÓ

Népegészségügyi szűrőbuszok

11

Április 1-jén, 16.30 órai 
kezdettel, a Miskolc Televí-
zió HívőSzó című műsorá-
ban a Diósgyőri római katoli-
kus templomból közvetítenek 
szentmisét, felvételről. Bemu-
tatja: Mikolai Vince főesperes. 

Húsvétvasárnap a katolikus 
templomokban az első reggeli 

szentmise végén lesz ételszen-
telés. Húsvéthétfőn vasárnapi 
miserend lesz, de néhány temp-
lomban, így a minoritáknál és 
Diósgyőrben is a fél 10-es, il-
letve 10 órai szentmise elma-
rad. Jövő vasárnap, április 8-a 
Irgalmasság vasárnapja lesz. 
A minorita templomban 15 

órától irgalmasság órája, majd 
szentmise lesz. Görögkatolikus 
hírek: húsvétvasárnap: minden 
Szent Liturgia után pászka-
szentelés. 6 órakor feltámadási 
utrenye; 7-kor, 1/2 9-kor Szent 
Liturgia; 10 órakor püspöki 
Szent Liturgia énekkarral; 18 
órakor Nagy vecsernye.

EGYHÁZI HÍREK
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MEGHÍVÓ 
TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS NAPJA  

2018. április 13.
Vegyen részt a kalandtúrán!

A MIHŐ Kft. idén is megnyitja kapuit a távhőszolgáltatás napján, és „kalandtúrát” tart a távfűtési üzemek-
ben. 

8.45–9.15  Magyarország legnagyobb távfűtési célú 
geotermikus projektje

PannErgy Nyrt. Tatár úti hőközpontja  
– Miskolci Geotermikus Projekt megtekintése
 Korózs András műszaki vezetővel 
Helyszín:  3531 Miskolc, Tatár u. 29/b.

9.30–10.15  Szétnézünk a fűtőerőműben
MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. megtekintése
 Smaus Novák János műszaki igazgatóval 
Helyszín:  3531 Miskolc, Tatár u. 29/b.

10.45–11.15   Biofűtés, a zöldenergia
Bioenergy-Miskolc Kft. (BIOMI)  
– faapríték tüzelés megtekintése
Miákits József telephelyvezetővel
Helyszín:    3534 Miskolc, Muhi utca (Shinwa-telephely 

és Szinva-patak közötti területen)

11.30–12.00  Hogyan működik egy modern távfelügyelet?
MIHŐ Kft. távfelügyeletének megtekintése
Kovács Tamás szolgáltatási igazgatóval
Helyszín:  3534 Miskolc, Gagarin u. 52. 

A környezetbarát túrára történő jelentkezés  
az összes helyszín esetében regisztrációhoz kötött.  

A regisztrációhoz szükséges: név/cégnév; lakcím.
Regisztráció: 2018. április 11-ig az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 46/533-136 E-mail: bereznayne.zsuzsa@miho.hu

Környezetbarát energia a jövőnkért!
Mesevár  

Óvoda

Zártkörű rendezvény!
10.30–11.00 „Rajzolj az Óvodádért” Mesevár Óvoda rajzpályázat a Föld napja témakörben.
Eredményhirdetés: a zsűri elnöke Drozsnyik István a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével kitüntetett 
Kondor Béla és Káplár Miklós-díjas képzőművész.
Meglepetésműsor a Mesevár Óvodától.

Hirdetés

Szerda este 8 órakor a DVTK Jegesmedvék vendége a MAC 
Budapest jégkorongcsapata volt az Erste Liga döntőjének ne-
gyedik mérkőzésén. 

Előző nap, kedden este az 
Erste Liga döntőjének leg-
szorosabb mérkőzését lát-
hattuk, amit egygólos előny-
nyel a MAC Budapest csapata 
nyert meg, így a fővárosiakat 
már csak egy győzelem vá-
lasztotta el a bajnoki címtől. 
A DVTK Jegesmedvéknek 
innentől kezdve nem volt le-
hetőségük hibázni, ugyanis 
a diadalhoz sorozatban négy 
győzelemre van szükség, 
amiből hármat a MAC már 
megszerzett. 

Nagy volt tehát a tétje a 
szerda esti összecsapásnak. 
A Macik egyre jobban ma-
gukra találtak a hazai közön-
ség előtt, és végül fölényesen 
megnyerték a fontos mér-
kőzést. (Erste Liga rájátszás, 
döntő, 4. mérkőzés: DVTK Je-

gesmedvék – MAC Budapest 
4-1 (0-0, 2-1, 2-0)). 

– Szorosan indult a mérkő-
zés, az első harmadban még 
fej-fej mellett haladtunk. Sze-
rencsére a második harmad-
ban magunkra találtunk és 
onnantól miénk volt a mér-
kőzés. Kemény és szoros ösz-
szecsapás volt, ahol aprósá-
gok döntöttek. Mostantól a 
szombatra koncentrálunk, 
szeretnénk azt a mérkőzést is 
megnyerni – nyilatkozta Mi-
kael Tisell vezetőedző a mér-
kőzés után a klub hivatalos 
honlapjának. 

A négy győzelemig tartó 
párharc 3-1-ra áll a MAC Bu-
dapest javára, így a piros-fehé-
reknek még három győzelem-
re van szükségük a bajnoki 
cím megszerzéséhez.

SIKERÜLT A SZÉPÍTÉS

Múlt péntektől vasárnapig ren-
dezték meg a Killik László női 
kosárlabda Magyar Kupa idei 
nyolcas döntőjét Sopronban. 

Az Aluinvent DVTK a pén-
teki nap utolsó mérkőzésén a 
PINKK együttesével csapott 
össze. Kiélezett küzdelemben 
végül három ponttal legyőz-
te ellenfelét, így elődöntős lett a 

Magyar Kupában. (MK negyed-
döntő: PINKK-Pécsi 424 – Alu-
invent DVTK 59-62).  A diós-
győri lányok szombaton már a 
házigazdák ellen léptek pályára 
az elődöntőben, és bár több pon-
tot dobtak a Sopronnak, mint 
legutóbb a Fenerbahce, így sem 
volt esélyük a kiválóan játszó 
hazaiak ellen, s a címvédők ju-
tottak a döntőbe. (MK elődön-

tő: Sopron Basket – Aluinvent 
DVTK 82-50) 

Vasárnap újabb mérkőzés kö-
vetkezett, az Aluinvent DVTK 
ekkor a CMB Cargo-UNI Győr 
ellen lépett pályára a bron-
zéremért, de 58-73 arányban 
alulmaradt riválisával szem-
ben. – Jól kezdtünk, de két zic-
cert elrontottunk. Az ellenfél 
ezt kihasználta, lendületbe jött, 

agresszívan és eredményesen 
játszott. Nem nyújtottuk a leg-
jobbunkat ezen a tornán, nem 
bírtuk megfelelően kezelni a 
nyomást. Remélem, a bajno-
ki zárófordulóra és a rájátszás 
mérkőzéseire megfelelően felké-
szülünk és koncentrálunk, hogy 
elérjük a kitűzött célunkat – ér-
tékelt a klub hivatalos honlapjá-
nak Štefan Svitek vezetőedző. 

„Nem bírtuk megfelelően  
kezelni a nyomást”

2009-ben, 2008-ban és 2007-ben született leányok számára 
tart kosárlabda toborzót a DVTK, de az átlagnál magasabb, 
idősebb (12-13 éves) lányok jelentkezését is várják!

A tehetséges fiatalokat az 
utánpótlás kosárlabdát irányító 
szakemberek fogadják, elsősor-

ban az ősszel induló csoportok-
ban számítanak majd rájuk. A 
toborzón jelen lesz Király Sán-

dor, utánpótlás szakágvezető 
igazgató, Magyar Gergely szak-
mai igazgató, valamint az után-
pótlásban dolgozó edzői stáb. 
A jelentkezők vigyenek ma-
gukkal sportfelszerelést, hogy 
a szakemberek játékos felmérő 

keretében kaphassanak képet 
adottságaikról. Öltözőt biztosí-
tanak. A toborzó helye: Földes 
Ferenc Gimnázium (Miskolc, 
Hősök tere 7.) Ideje: 2018. ápri-
lis 3. (kedd), 16.00.  További in-
formáció: 06-30/60-866-21. 

LEGYÉL TE IS DIÓSGYŐRI KOSARAS!
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 2018. 03. 31-től 2018. 04. 13-ig 
Ambition étkészlet, 12 részes, 367 Ft/db   4399 Ft 
Palacktartó műanyag, 6 rekeszes   945 Ft 
Talpas üveg boros pohár, 6 db-os, 19 cl   1399 Ft
Vicces alakú fordító lapát (konyhai)   399 Ft
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
Pur mosogató, 450 ml, 597 Ft/l   269 Ft
Biopon mosópor, 3,5 kg, 543 Ft/kg   1899 Ft
Lenor öblítő, Duo Pack, 2x1,36 l  1399 Ft
Ultra Daisy mosogatószer, 500 ml, 398 Ft/l  199 Ft
Vanish folteltávolító, 1 l  799 Ft
Viola mosópor, 3 kg, 266 Ft/kg   799 Ft

Apróhirdetés
Miskolcon a Petneházy bérhá-
zaknál eladó egy 2. emeleti, két 
szobás, déli fekvésű, 54 m2-es, 
gázfűtéses tégla építésű lakás. A 
környék jó infrastruktúrával ren-
delkezik, közlekedés, közintéz-
mények 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 nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázs-
kapuk cseréje óriási kedvezmény-

nyel, teljeskörű árnyékolástechni-
kával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyit-
va: h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to no zás, lambé riázás, filagóri-
ák, elő tetők, kerítések, kerti házak 
és egyéb famunkák készítése; Ve-
lux ablakok beépítése, cseréje; íves 
fedések és hajlatok készítése; te-
tők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-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.

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

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

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

Első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésü-
ket kedvezményes áron a 
Miskolci Naplóban hét-
köznap 8.00 és 16.00 óra 
között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200,  
Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu
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Ha nem kapják meg időben la-
punkat, ha terjesztési problémát 
tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt 
a 30/352-8040-es telefonszá-
mon, hétfőtől péntekig, 9-17 óra 
között.

Leégett egy ház  
Lyukóvölgyben

Leégett egy ház és a melléképülete március 23-án éjszaka Lyukó-
völgyben, a Gulyakútnál – tájékoztatott a B.-A.-Z. Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság. A teljes terjedelmében lángoló, harminc 
négyzetméter alapterületű hétvégi ház és a hozzá tartozó mellék-
épület tüzét a megyeszékhely hivatásos tűzoltói oltották el. Az egy-
ségek kiérkezése előtt egy háztartási gázpalack felhasadt. Személyi 
sérülés nem történt, de a tűzeset miatt az épület lakhatatlanná vált, 
az ott lakók elhelyezésében rokonaik segítettek.

Skót férfira támadt a miskolci rabló
Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt foly-

tat büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 22 éves tak-
taharkányi férfival szemben. A gyanúsított január 28-án hajnal-
ban Miskolcon bántalmazott egy skót állampolgárságú férfit, majd 
elvette mobiltelefonját, illetve angol fontját, s elmenekült a hely-
színről. A rendőrök azonosították, majd március 21-én bűnügyi 
őrizetbe vették a tettest, aki beismerő vallomást tett. A Miskolci 
Rendőrkapitányság előterjesztést tett előzetes letartóztatásának 
ügyészi indítványozására.

Iskolatársát fosztotta ki
Bűnügyi őrizetbe vették 

a rendőrök azt a 17 éves, 
gesztelyi fiút, aki március 
19-én, egy miskolci isko-

lában előzetes szóváltást követően erőszakkal elvette társa mobil-
telefonját. A készüléket később töredékáron értékesítette.  A ren-
dőrök rövid idő alatt azonosították, majd elfogták és előállították 
a gyanúsítottat. 

Jégdarab zúzta szét a szélvédőt
Nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett az a sofőr, aki-

nek a járművére – menet közben ráesett egy kamionról lezuhanó 
jégdarab, március 19-én délután, az Ózd és Sajópüspöki közötti 
úton. Mint kiderült, a kamion vezetője nem a jármű sajátossága-
inak megfelelően hajtott be egy kanyarba, így annak tetejéről le-
esett egy nagyobb jégdarab. Ez beszakította egy arra haladó sze-
mélygépkocsi szélvédőjét és megsebesítette a fején az autó sofőrjét. 
A rásonysápberencsi férfival szemben közúti közlekedés rendjének 
megzavarása szabálysértés miatt folytat eljárást az Ózdi Rendőr-
kapitányság. 

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

FORRÓ NYOMON

Bizonyára nagyon sok helyen készítik már a lányok a hímes 
tojást a húsvéti locsolkodók számára. Régi szokás, hogy hús-
véthétfőn a fiúk vízzel – újabban illatos kölnivel – locsolják meg 
az ismerős lányokat. Persze ez nem mindig elég: van, ahol locso-
lóvers elmondásával kell kiérdemelni festett tojást.

Európa számos országában, sokféle módon, sokféle stílusban mutatják be Jézus Krisztus szenvedéstörténetét virágvasárnap. A passió-
játék a középkori misztériumjáték legismertebb alfaja; a bibliai történetnek Jézus szenvedésével és halálával foglalkozó részeit dramati-
záló színjáték. A műfaj fénykora a késő középkorra esett. A városi polgárság az előadásokat pompás külsőségekkel rendelkező látványos 
tömegdrámává alakította. A középkori ízlésű népies passiójátékok a 16. század végén megszűntek, a passió dramatizált színre hozása 
azonban később is szokásos volt az iskolai színjáték és a népi játékok keretében. (Képünkön: Passiójáték a Szent Anna templomban) 

FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS

PASSIÓJÁTÉK

Locsolkodás

Tavaszváró
3

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 
szerkesztőségünk címé-
re: 3525 Miskolc, Kis-Hu-
nyad u. 9. A borítékra ír-
ják rá: „Mindenkit érhet 
jogeset”. E-mail: info@
mikom.hu. Dr. Strassbur-
ger Gyula és dr. Tulipán 
Péter ügyvéd írásban vá-
laszol!

MINDENKIT ÉRHET 
JOGESET

A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS  

FELVÉTELE

Hirdetés Eddig még tisztázatlan kö-
rülmények között rohant bele 
egy személyautó egy teherau-
tóba március 23-án kora este, 
Miskolc határában. A balesettel 
érintett útszakaszt teljes széles-
ségében lezárták, a forgalmat a 
3-as számú főútra terelték. Ja-
nasóczki Attila rendőrségi szó-

vivő tájékoztatása szerint, a 
baleset a 306-os út Miskolcot 
elkerülő szakaszán történt, az 
elsődleges adatok szerint a sze-
mélyautóban ülő két nő súlyos 
– egyikük, aki az anyósülésen 
utazott, életveszélyes – sérülé-
seket szenvedett, őket a mentők 
kórházba szállították.

Súlyos karambol  
Miskolc határában
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