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Több mint kétezren szórakoztak csü-
törtökön a sportcsarnokban, az idei 
első Salkaházi-rendezvényen ahol Kri-
za Ákos polgármester és Hubay György, 
a program vezetője a 80 éves Koós Já-
nost köszöntötték. 

TELT HÁZ A SPORTCSARNOKBAN 

HUBAY: „KÖSZÖNJÜK, HOGY ISMÉT  
ILYEN SOKAN MEGTISZTELTÉK  

A RENDEZVÉNYÜNKET”

NEMZETKÖZI SÖRVERSENY  
ÉS SÖRMUSTRA 

EGYEDÜLÁLLÓ RENDEZVÉNY A DIÓSGYŐRI VÁRBAN! 

A SZÉPÉSZETI SZAKMÁKBAN VERSENYEZTEK 2.
oldal

4.
oldal

Tizenhatodik alka-
lommal rendezte 
meg nemrégiben 

a BOKIK a szépé-
szeti szakmák 
hagyományos 

tavaszi versenyét, 
a Kézműves Kupát 

Miskolcon. 

ADOMÁNY A SZIMBIÓZIS ALAPÍTVÁNYNAK AZ AUTIZMUS VILÁGNAPJÁN

2.
oldal

4.
oldal



Átvette új, tizenhét sze-
mélyes speciális szállítási 
buszát a Szimbiózis Alapít-
vány szerdán a Szent István 
téren. A kormány 8 millió 
forinttal támogatta a jármű 
beszerzését és további 6 mil-
lióval az alapítványt. Czi-
bere Károly államtitkár az 
autizmus világnapja alkal-
mából szervezett, miskolci 
ünnepségen kihangsúlyozta: 
a kormány kiemelten fon-
tosnak tartja a fogyatékos 
emberek életminőségének 
javítását.

2007. december 18-án, az 
ENSZ határozata jelölte ki áp-
rilis 2-át az autizmus világ-
napjának azzal a céllal, hogy 
felhívja a világ figyelmét az 
autizmusra. A miskolci ren-
dezvényen Horváth Szilvia 
szülőként mesélt az autizmus-
sal kapcsolatos nehézségekről 
és a feladatokról.

– Szakszerű és összehangolt 
támogatásra van szükség, ezt 
itt, a Szimbiózistól megkap-
juk – méltatta az alapítvány-
nál folyó szakmai munkát 
Horváth Szilvia, aki annak a 
véleményének adott hangot, 
hogy összefogásra van szük-
ség az oktatási, egészségügyi, 
szociális területeken. – Nap, 
mint nap helyt kell állniuk a 
szülőknek, a jobb jövőért való 
küzdelmet soha nem adhatjuk 
fel. A társadalomnak pedig 
látnia kell, hogy ezek az em-
berek is sok értékes tulajdon-

sággal rendelkeznek és akár 
kimagasló eredményekre is 
képesek.

Az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának szociális 
ügyekért és társadalmi fel-
zárkózásért felelős államtit-
kára úgy fogalmazott: közös 
célunknak kell tekintenünk, 
hogy a fogyatékos embe-
rek visszakapják a teljes élet 
megélésének esélyét, és hogy 
vissza tudjanak illeszkedni a 
helyi társadalom szövetébe. 
Czibere Károly hozzátette: a 
kormánynak kiemelten fon-
tos, hogy a fogyatékos embe-

rek, köztük az autisták életmi-
nősége javuljon, emberi jogaik 
ne sérüljenek és megtalálják a 
helyüket a társadalomban.

Az államtitkár kiemelte, 
fontosak az olyan befogadó 
közösségek, szolgáltatók, tá-
mogatók, mint amilyen a mis-
kolci Szimbiózis Alapítvány 
is. Ezek segítenek abban, hogy 
a fogyatékos emberek hang-

ját mások is meghallják, és 
hogy megjelenjenek a társa-
dalomban. A kormány ezért 
indította el idén az otthoni 
segítés programját, amelynek 
célja, hogy a szülők fogyaté-
kos gyermekeiket nevelve ki 
tudjanak szabadulni a négy fal 
közül.

Az államtitkár elmondta, 
az otthoni segítő program 
költségvetését idén megdup-
lázták, hogy még több fogya-
tékos ember számára legyen 
elérhető. A Szimbiózis új jár-
művének beszerzését pedig 8 
millió forinttal támogatta a 

kormány, további 6 millióval 
pedig az otthoni segítés prog-
ramban való részvételt.

Kriza Ákos polgármester 
köszöntőjében hangsúlyozta, 
egy város közösségének min-
den tagja ugyanolyan értékű. 
Segíteni kell a hétköznapok-
ban azokat, akik önhibájukon 
kívül nem tudnak dolgozni, 
feladatokat elvégezni. Mis-
kolc támogatja a megválto-
zott munkaképességűeket, a 

város intézményei felkarolják 
a civil szféra jó kezdeménye-
zéseit. A városvezető méltat-
ta a Szimbiózis tevékenységét, 
eredményeit, azt, hogy egyre 
nagyobb szerepet vállal a fo-
gyatékossággal élők közössé-
gének felkarolásában. Az ön-
kormányzat lehetőségeihez 
mérten támogatja ezt a mun-
kát, tavaly például 1,5 millió 
forinttal segítették az iskola-
busz működését.

Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselő arról szólt, a ma-
gyar gazdasági eredmények 
lehetővé teszik, hogy a közös-
ségeinket még inkább támo-
gathassuk. A politikus gratu-
lált azon civil szervezeteknek 
– köztük a Szimbiózisnak is –, 
amelyek „másokért élnek, má-
sokért tesznek”

Hubay György önkor-
mányzati képviselő úgy fo-
galmazott: jól ismeri az 
alapítvány munkáját, lelkiis-
meretes, a fogyatékossággal 
élőkért nagyon sokat dolgo-
zó kollégáik vannak, akik 
nagy odaadással, szakmai-
sággal végzik a munkájukat. 
Ezt bizonyítja az is, hogy az 
önkormányzat és az állam 
mellett magánszemélyek is 
rendszeresen támogatják 
őket. A programot „kék sé-
tával” zárták a résztvevők, 
akik a Szent István térről 
egészen a Centrumig vonul-
tak, hogy felhívják a figyel-
met a világnapra.
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Hét országból 86 főzde küldte el 300 sörét a Kisüzemi 
Sörfőzdék Egyesülete által szervezett nemzetközi verseny-
re. A KSE történetében először Sörmustra is kapcsolódik 
a versenyhez, április 13-14-én a Diósgyőri várban, ahol 40 
kisüzemi sörfőzde 80 féle sörét kóstolhatja végig a nagyér-
demű. – Sehol máshol az országban nincs ilyen program – 
fogalmazott a fesztivál sajtótájékoztatóján Pfliegler Péter 
alpolgármester.

A Kisüzemi Sörfőzdék 
Egyesülete (KSE) huszonkét 
éve minden második évben 
megrendezi nemzetközi sör-
versenyét. Ez alatt az időszak 
alatt a hagyományosan Mis-
kolcon tartott verseny a ke-
let-közép-európai régió egyik 
legjelentősebb sörversenyévé 
fejlődött. Egyre több sörfőz-
de egyre több kategóriában és 
egyre több sörrel nevezett a 
versenyre. Az idei évben már 
hét országból 86 főzde küldte 
el több mint 300 sörét a meg-
mérettetésre.

– Sehol máshol az ország-
ban nincs ilyen program 
– hangsúlyozta a fesztivál 
szerdai sajtótájékoztatóján 

Pfliegler Péter alpolgármes-
ter. Mint mondta, a kisüzemi 
sörfőzdék tartósan akarnak 

igazán jó minőséget létre-
hozni. – Miskolc is ezt akarja 
– hogy egy tartósan jó minő-
ségű város legyünk minden-
ki számára, aki itt él – emelte 
ki az alpolgármester. Hozzá-
tette, a turizmus és a gasztro-
turizmus jelentősen fejlődő 
iparága a városnak. Pflieg-
ler Péter reményét fejezte ki, 
hogy a Diósgyőri vár láttán a 
verseny résztvevői, később is 

visszatérnek majd erre a cso-
dálatos helyre családjukkal, 
barátaikkal.

Gyenge Zsolt, a Kisüze-
mi Sörfőzdék Egyesületének 
elnöke a rendezvényen ar-
ról szólt, volt idő, amikor sör 
alatt, csak egyféle sört ismer-
tünk. – Ezzel szemben ma-
napság már nagyon nagy a 
kínálat. Egyre elterjedtebbek 
a népszerű, felsőerjesztésű 
sörök, a gyümölcsös sörök, a 
világosabb, vagy sötétebb bú-
zasörök. Tehát óriási lesz a vá-
laszték, amivel találkozhatnak 
a látogatók – hangsúlyozta.

Idén először Sörmustra is 
társul a versenyhez. A vár 
előtti vásártéren, pénteken és 
szombaton délután 40 kisüze-
mi sörfőzde mutatja be 80 féle 
sörét. Pénteken 16 és 18 óra 
között minden főzde stand-
ján maga a tulajdonos vagy a 
sörfőző áll majd a csapok mö-
gött, így számos kulisszatit-
kot megtudhatnak az érdek-
lődők. A 80 féle sör mellett, 

zenei csemegék, és gasztroél-
mény is várja a várba látoga-
tó közönséget. Grillezett kol-
bászok, sztrapacska, csülök, 
tócsni is szerepel a terítéken 
– tehát minden, ami passzol a 
sörhöz. Emellett lesz pálinka 
és alkoholmentes ital is, min-

denki megtalálhatja a ked-
vére való itókát. Kedvezőtlen 
időjárás esetén egy hatalmas 
rendezvénysátor garantálja 
a nyugodt sörözést. A szóra-
koztatásról pedig miskolci és 
távolabbi zenekarok gondos-
kodnak.

EGYEDÜLÁLLÓ RENDEZVÉNY A DIÓSGYŐRI VÁRBAN!

ÚTON A TELJES ÉLET FELÉ – ÚJ BUSZT KAPOTT  
A SZIMBIÓZIS ALAPÍTVÁNY

KSE XII. Nemzetközi Sörverseny és Sörmustra 



Mi magyarok 1100 éve élünk a Kárpát-medencében, egysé-
ges, rendezett, magyar és keresztény társadalomként. Nem 
fogadjuk el azt az állítást, miszerint a multikulturalizmus 
jobb, feljebbvaló, mint az egységes, rendezett társadalom – 
hangoztatta Magyarország külgazdasági és külügyminisz-
tere. Szijjártó Péter a Miskolci Naplónak adott interjújában 
arról is beszélt, hogy Miskolc és környéke rendkívül vonzó 
beruházási környezetté vált.

– Nemrégiben ismét me-
rénylet sokkolta Franciaor-
szágot és a világot. Újra fel-
lángolt a vita Európa-szerte 
a migrációról, a terroriz-
mus gyökeréről. A magyar 
kormány következetesen és 
határozottan azt a nézetet 
vallja, rendkívül szoros az 
összefüggés a migráció és 
a terrorizmus között. To-
vábbra is fenntartják ezen 
véleményüket?

– Természetesen. Az elmúlt 
két és fél évben, 28 terrortá-
madást követtek el migrációs 
hátterű terroristák az Európai 
Unió területén. A terrortáma-
dások során 334-en vesztették 
életüket, és több mint 1300-
an megsebesültek. A merény-
lők egy része a 2015 körüli il-
legális bevándorlási hullámot 
használta fel arra, hogy bejus-
son Európába mindenféle el-
lenőrzés nélkül, mások pedig 
korábban érkeztek, de a tár-
sadalmi integrációjuk totális 
kudarcba fulladt. 

Ezek után egészen eszeve-
szett álláspont azt állítani, 
hogy a migráció egy pozitív 
jelenség, amit ösztönözni kell. 
Az, hogy másfélmillió ember 
jutott be Európába mindenféle 
ellenőrzés nélkül, lehetőséget 
adott a terrorszervezeteknek, 
hogy a harcosaikat és aktivis-
táikat elküldjék a kontinensre. 
Nyilvánvaló, hogy normál kö-
rülmények között ezek az em-
berek nem juthattak volna be 
Európába. Tagadhatatlan te-
hát a migráció és terrorizmus 
közötti szoros összefüggés. 
Ennél fogva, ha a migrációt 

nem tudjuk megállítani, ak-
kor újabb terroristák érkeznek 
Európába, akik szintén terror-
akciókat fognak végrehajtani 
és ártatlan európai emberek 
fognak meghalni. Erről van 
szó, ezt ki kell mondani. 

– A migráció támogatá-
sa mégis komoly célként 
jelenik meg – például az 
ENSZ-ben is. Ön többször 
kritikával illette a szervezet 
készülő globális migrációs 
csomagját. Ebben a kritiká-
ban jogi, szuverenitásbeli és 
sok más kérdés is megfogal-
mazódik. Melyek Magyar-
ország legfőbb kifogásai a 
csomaggal szemben?

– Az ENSZ migrációs cso-
magjának már az alaptétele is 
egy óriási hazugság, mivel azt 
állítja, hogy a migráció jó és 
hogy a migráció megállítha-
tatlan. A terrorcselekmények 
és a Nyugat-Európában kiala-
kult párhuzamos társadalmak 
tükrében véleményem szerint 
azonban világos, hogy a mig-

ráció rossz és veszélyes. A déli 
határon felépített kerítéssel 
pedig mi, magyarok bizonyí-
tottuk, hogy igenis meg lehet 
állítani bevándorlási hullá-
mokat. 

A csomag azt is megpróbál-
ja lenyomni a tagországok tor-
kán, hogy a migráció alapvető 
emberi jog, ami egy nemzet-
közi jogi nonszensz. Olyan jog 
nincsen, hogy az ember reg-
gel felébred, rámutat valahol 
a térképre, hogy éppen me-
lyik országban szeretne élni és 
akkor megindul árkon-bok-
ron keresztül, megsértve ez-
zel nemzetközi és nemzeti 
jogszabályokat valamint or-
szághatárokat. Mi, magyarok 
soha nem fogjuk feladni azt 
a jogunkat, hogy mi magunk 
dönthessük el, hogy kikkel 
akarunk együtt élni Magyar-
ország területén és kikkel 
nem. Nem fogjuk feladni azt 
a jogunkat és kötelességün-
ket, hogy megvédjük az orszá-
gunk határait. Az az ország, 
amelyik nem tudja megvédeni 
a határait, nem ország többé, 
ezért visszautasítjuk a mig-
rációs csomagnak azt a cél-
kitűzését, hogy a határsérté-
seket ne bűncselekményként, 
hanem valamiféle adminiszt-
ratív kérdésként kezeljük. Sze-
rintünk a határsértés az egyik 

legsúlyosabb bűncselekmény, 
ami egy ország szuverenitá-
sa ellen elkövethető. Ezért azt 
nem mentegetni és relativizál-
ni kell, hanem súlyosan és pél-
dastatuáló módon megbün-
tetni. 

Végül pedig az ENSZ mig-
rációs csomagja azt az üzene-
tet hordozza magában, hogy 
az országoknak törekedniük 
kell a multikulturalizmus el-
érésére. Mi viszont mást mon-
dunk. Mi azt tekintjük érték-
nek, hogy mi, magyarok 1100 
éve a Kárpát-medencében egy 
egységes, homogén, rendezett, 
magyar és keresztény társa-
dalomként tudunk élni. Nem 
fogadjuk el, hogy a multikul-
turalizmus jobb, feljebbvaló, 
mint az egységes, rendezett 
társadalom. Ha megnézzük 
Nyugat-Európát, pontosan 
látjuk, hogy a multikultura-
lizmus olyan párhuzamos 
társadalmak kialakulásához 
vezetett, amelyek rendkívü-
li biztonsági kockázatot hor-
doznak magukban. A magyar 
kormánynak a magyar em-
berek biztonsága az első, meg 
akarjuk védeni az országot, 
és meg akarjuk védeni a kö-
zösen elért eredményeket is. 
Ugyanis, ha bevándorló-or-
szággá válunk, akkor nem 
lesz pénz családtámogatásra, 
otthonteremtési programra, 
rezsicsökkentésre, hogy csak 
néhány példát említsek. Ha 
bevándorló-országgá válunk, 
akkor az adófizetők pén-
zét felemészti majd az összes 
probléma, ami a bevándorlók-
kal jár.

– Ön is többször kinyilvá-
nította, hogy Magyarország 
biztonságos ország – ez a 
befektetők számára is fontos 
eredmény?

– A pénzügyi és gazdasá-
gi lehetőségeket vizsgálva el-
mondhatjuk, hogy ma Eu-
rópában hazánk biztosítja a 

legkedvezőbb feltételeket. A 
vállalatok ugyanakkor nézik 
azt is, hogy elegendő és jól 
képzett munkaerő áll-e ren-
delkezésre az adott térségben. 
A cégek mindig kiemelik a 
magyar emberek szorgalmát, 
tehetségét, áldozatkészségét, 
a jó ipari hagyományokat és a 
magyar oktatási-képzési rend-
szer átalakulása nyomán elő-
állt kitűnő helyzetet. Ugyan-
akkor minden beruházó 
számára fontos, hogy a mun-
katársait és a befektetéseit is 
biztonságban tudja. Ma már 
nem túlzás kijelenteni, hogy 
Európa legbiztonságosabb or-
szága Magyarország, mivel 
képesek voltunk egy olyan 
migrációs politika végrehajtá-
sára, aminek nyomán hazánk-
ban nincsenek no-go zónák és 
a fővárosunkban mindenki 
háborítatlanul sétálhat estén-
ként, akár egyedül is. Több 
nyugat-európai nagyvárosról 
ez nem mondható el.

– Az utóbbi hónapokban 
több beruházás (GS Yua-
sa, Ten Pao, Spinto stb.) 
érkezett Miskolcra és kör-
nyékére. Elmondható, hogy 
térségünk gazdaságfejlesz-
tése kiemelt kormányzati fi-
gyelmet élvez? Hogyan látja 
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye és Miskolc jövőjét?

– Miskolc és környéke rend-
kívül vonzó beruházási kör-
nyezetté vált, ennek oka a 
nagyon komoly ipari hagyo-
mányokban és a fejlett okta-
tási rendszerben keresendő. 
Minden vállalat, amely idejön, 
nagy megelégedéssel beszél 
a szakközépiskolákkal és az 
egyetemmel történő együtt-
működésről. Nem véletlen, 
hogy komoly autóipari válla-
latoknak található itt a fejlesz-
tési és gyártási központja. 

Miskolc gazdaságfejlesz-
tési potenciálja azonban sze-
rencsére összetettebb annál, 
minthogy „csak” az ipari kapa-
citásokat tudná idevonzani – a 
szolgáltatások terén is kiváló le-
hetőségeket találnak itt a vállal-
kozások. Miskolc logisztikailag 
kifejezetten előnyös pozícióban 
van, az infrastruktúra színvo-
nala és jövőbeli fejlesztése még 
vonzóbb befektetési területté 
fogja tenni a térséget. Ne felejt-
sük el azt sem, hogy itt a meg-
felelő számú és képzettségű 
munkaerő is rendelkezésre áll. 
A befektetés-ösztönzéssel fog-
lalkozó ügynökségben is több 
vállalattal tárgyalunk, köztük 
van, amely Miskolcot is kinézte 
magának, mint potenciális be-
fektetési helyszínt. Vannak köz-
tük autóipari vállalatok'.

KUJAN ISTVÁN 

Beszélgetés Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel 
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„MISKOLC ÉS KÖRNYÉKE RENDKÍVÜL  
VONZÓ BERUHÁZÁSI KÖRNYEZETTÉ VÁLT”

Járműipari beszállítói köz-
pontot épít Sajókeresztúron, 
az egykori Borsodi Ércelőké-
szítő Mű (BÉM) területén az 
ECM-Clean Kft. A tízmilli-
árdos beruházás alapkövét 
kedden rakták le.

A valamikori BÉM megúju-
ló nehézipari területén, a mint-
egy 18 ezer négyzetméter alap-
területű üzemben a repülő- és 
védelmi iparnak légi és közúti 
járműgyártást terveznek, a ter-
melés várhatóan 2019-ben in-
dul el és 352 új munkahelyet 
teremt. Az alapkőletételen Ma-
gyar Levente, a Külgazdasági 

és Külügyminisztérium parla-
menti államtitkára arról szólt, 
hogy Magyarország gazdasá-
gi teljesítménye 2013-2014-től 
tiszteletreméltó eredményeket 
mutat fel, tartós gazdasági nö-
vekedési pályára állt az ország 
és Borsod is. Míg a megye ipari 
termelésének értéke 2010-ben 
1600 milliárd forint volt, mára 
ez 2600 milliárd forintra nőtt. 
Számos beruházás valósult 
meg, sok új munkahely jött lét-
re. Ez a siker pedig elsősorban 
az itt élőknek köszönhető.

Ugyanakkor a kormány-
nak is vannak érdemei ebben 
a teljesítményben. Sikerült egy 

olyan beruházási, környezetet 
teremteni, amely lehetővé tette, 
hogy a nagy külföldi befekteté-
sekért zajló kiélezett regionális 
versenyben ez a megye is jó po-
zícióba került.

Magyarország ma egyedül-
álló gazdasági teljesítményt 
nyújt, a legutóbbi negyedévben 
a 28 uniós tagállam közül gaz-
dasági növekedés terén a má-
sodik helyen végzett – mondta 
el az államtitkár.

Amennyiben április 8. után 
is fenntarthatja az ország gaz-
dasági és politikai stabilitását, 
ha kiszámítható marad az or-
szág, a beruházási környezet, 

további befektetések érkez-
nek ebbe a térségbe is – hang-
súlyozta Magyar Levente, 
kiemelve: csak Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében több, 
mint hétezer új munkahely jö-
het létre olyan magyar és kül-
földi cégeknek köszönhetően, 
amelyek egymilliárd eurónál is 
többet fektetnének be.

A sajókeresztúri beruhá-
zás jelentőségét méltatva Csö-
bör Katalin, a térség fideszes 
országgyűlési képviselője azt 
mondta: az elmúlt években 
egymást érték a beruházások 
a régióban. A befektetések a 
kiszámítható politikai és gaz-

dasági környezet, valamint a 
munkavállalók teljesítményé-
nek közös eredménye, a megye 

és Miskolc az egyik legdinami-
kusabban fejlődő vidéke lett az 
országnak. 

JÁRMŰIPARI BESZÁLLÍTÓI KÖZPONT ÉPÜL SAJÓKERESZTÚRON

A japán GS Yuasa cég miskolci beruházásának alapkőletéte-
lénél, Kriza Ákos polgármesterrel 

„Ha megmarad a gazdasági és politikai stabilitás, további befektetések érkeznek”
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A Művészetek Háza adott 
otthont nemrégiben a Lévay 
József Református Gimnázi-
um elmúlt huszonöt évét ün-
neplő gálaműsorának.

A gála díszvendége Balog 
Zoltán miniszter képvisele-
tében Hegyi László egyházi 
kapcsolatokért felelős helyet-
tes államtitkár volt. Kiss János 
alpolgármester köszöntőjében 
gratulált azoknak, akik a Lé-
vayt mára a miskolci tanélet 
megkerülhetetlen részévé tet-
ték. Kiemelte, 1560-tól számít-
va, akár négyszázötvennyolc 
évet is ünnepelhetnének. De 

jól van ez így, külön ünnep jár 
ennek a huszonöt évnek, hogy 
nehogy elfelejtsük azt a negy-
venet, amikor ez az iskola nem 
működhetett. Amikor olyan 
diktatúra volt, amelynek szúr-
ta a szemét a kereszténység és 
a keresztény nemzeti tanítás. 
Amikor eljött a szabadság, a le-
rombolt épület és hírnév rom-
jain kellett elkezdeni építkezni. 

Azok előtt tisztelgünk, akik-
nek volt hitük és erejük újra-
kezdeni – tette hozzá az alpol-
gármester.

Ábrám Tibor igazgató arról 
szólt, az iskola szinte a sem-
miből indult újra 1993-ban, 
negyvenöt gyermekkel, kü-
lönböző helyszíneken. 1996-ra 
a létszám már négyszázhúsz 
tanulóra bővült, egy év múl-
va pedig létrejött a kollégium. 
Tíz éven át újították fel az épü-
letet, közben hatvannégy fősre 
gyarapodott a tanári kar. Lett 
természettudományi labor-
juk, nyelvvizsgahelyszínként 
is funkcionálnak, hatosztályos 
tehetséggondozó képzést indí-
tottak. – A Lévay mára Mis-
kolc és a régió keresett gim-
náziuma, sőt országosan is 
példamutató  – hangsúlyozta 
az igazgató.

LÉVAY 25: „VOLT HITÜK  
ÉS EREJÜK ÚJRAKEZDENI”

Igazi Retro Partyval foly-
tatódott a Salkaházi Sára 
Program rendezvénysoro-
zata csütörtök délután a 
Generali Arénában. A már 
hagyománnyá vált rendez-
vény idén is osztatlan sikert 
aratott a miskolci nyugdí-
jasok körében: ki egyedül, 
ki házastársával, ki pedig 
társasággal érkezett az esti 
mulatságra.

A zsúfolásig megtelt Ge-
nerali Arénában – még a ret-
ro est kezdete előtt – Hu-
bay György, a Salkaházi Sára 
Program vezetője köszöntöt-
te a szépkorúakat. – Tele van 
az egész sportcsarnok, ez na-
gyon megtisztelő – fogalma-
zott, kihangsúlyozva, idén is 
igyekeznek majd valami új-
donsággal előrukkolni a prog-
ramkínálat terén. Mint mond-
ta, a visszajelzések alapján, az 
a program, amelyik a legtöbb 
ajánlást kapja, beépül majd a 

programsorozatba. – Ez kö-
zös munka – emelte ki a prog-
ram vezetője hozzátéve: re-
méli ezen az estén is olyan jól 
fogják magukat érezni a jelen-
lévők, mint a többi Salkaházi 
rendezvényen.

A köszöntő után kezde-
tét vette a Retro Party, Tamás 
Gáborral, Karcagi Nagy Zol-
tánnal és Andyval, valamint 
Csepregi Évával. Az est sztár-
vendégeként Koós János lépett 
a színpadra. A művész nem-
régiben töltötte be a 80. élet-
évét, ennek alkalmából Kriza 
Ákos polgármester, és Hubay 
György köszöntötte. – Szü-
letésnapja alkalmából ezzel a 
tortával szeretnénk kedves-
kedni a művész úrnak, a mis-
kolci közösség Pro Urbe dí-
jas előadójának – hangoztatta 
Kriza Ákos, Hubay György 
pedig meghívta Koós Jánost 
egy jubileumi koncertre – a 
„Koós 80-ra” –, amelyet Mis-
kolcon szerveznek meg.

Tizenhatodik alkalommal ren-
dezte meg nemrégiben a BO-
KIK a szépészeti szakmák ha-
gyományos tavaszi versenyét, a 
Kézműves Kupát Miskolcon. 

Bihall Tamás, a BOKIK elnö-
ke úgy fogalmazott, erre a ver-
senyre büszke lehet a város, a 
megye és büszke lehet a kamara 

is, hiszen ez Magyarország leg-
nagyobb szépségipari rendez-
vénye – A kézművesség mindig 
érdemes arra, hogy bemutassuk. 
A szépségipar pedig egy speci-
ális, és nagyon szép területe a 
kézművességnek – tette hozzá. 
Hajas László mesterfodrász a 
rendezvényen örömének adott 
hangot, hogy a szakmának még 

vannak olyan fellegvárai, mint 
amilyen a miskolci esemény. Ki-
emelte, meglátása szerint minő-
ségi szervezés és magas színvo-
nalú versenymunkák jellemzik 
a Kézműves Kupát. Ezek a ver-
senyek éltetik a szakmát, szor-
galomra, alázatra, fegyelmezett-
ségre és a szakma tiszteletére 
tanítanak.

TÖBB MINT KÉTEZREN SZÓRAKOZTAK  
AZ IDEI ELSŐ SALKAHÁZI-RENDEZVÉNYEN!

Telt házas Retro Party a Sportcsarnokban

A szépészeti szakmákban versenyeztek



Ismert politológusokat kér-
deztünk, szerintük miben 
hozott újat a mostani kam-
pány, hogyan látják a jelöltek 
és a pártok helyzetét, esélyeit 
a 2018-as választásokon?

Zárug Péter 
Farkas  
politológus, 
a Miskolci 
Egyetem ad-
junktusa

Országosan egydimenziós 
kampány zajlott. A Fidesz-KD-
NP a 2015-től épített migrációs 
témát és negatív megtestesítő-
jét, Soros Györgyöt állította a 
középpontba, míg a teljes ellen-
zék egy témát ütött, a korrupció 
és a vagyonosodás témakörét.

A kormánypárt mindemel-
lett az ország stabilitását, gazda-
sági egyensúlyát, a munkahely-
teremtéseket, és a kiszámítható 
béremeléseket tudhatja be a 
ciklus eredményeként, amelye-
ket most már a nagy befekte-
tési minősítők is egyértelműen 
elismernek. Az ellenzék ugyan-
akkor még a saját ellenzéki tér-
felén is szerény teljesítményt 
mutat: nem sikerült egysége-
sen felállnia a választásokra, az 
utolsó napokban is ellentmon-
dásosan nyilatkoznak, nem 
tudják, hogy tudnak-e együtt 
kormányozni. E téren talán 
Gyurcsány Ferenc fogalmazott 
legegyértelműbben, miszerint 
egy esetleges ellenzéki győze-
lem csak káoszt hozna Magyar-
országra.

A kampány utolsó napjaira 
a választók pont ezért újra in-

kább a Fidesz felé fordultak, ha 
hinni lehet a közvélemény ku-
tatóknak. 

Miskolcon az 1-es és a 2-es 
választókörzetben más-más 
stratégia mentén küzdött a 
Fidesz. Míg Csöbör Katalin a 
Fidesz-központ migráns té-
májával kampányolt, addig 
Hubay György árnyaltabb, és 
helyi pozitív megvalósításokra 
koncentrált. Az 1-es körzetben 
minden bizonnyal Jakab Péter 
számít Csöbör Katalin kihívó-
jának, míg Hubay György mel-
lett már három párt – az LMP, 
a Jobbik és az MSZP- – jelöltje 
is kihívónak nevezte magát. 

Mindkét körzetben szo-
ros volt korábban is a verseny, 
most is az lesz. Kérdés, hogy a 
választók mennyire sorskér-
désként fogják fel a mostani 
választást és mennyire akarják 
inkább a kiszámíthatóságot, az 
ismeretlen politikai kalanddal 
szemben.

Csizmadia 
Ervin  
politológus 
a Méltányos-
ság Politi-
kaelemző 
Központ 
igazgatója, a Miskolci Egye-
tem docense

Alapvetően, amit 2018-ban 
láttunk, az Magyarország első 
globális kampánya. Ha ugyan-
is manapság egyre többet be-
szélünk globális kormányzás-
ról, miért ne lenne értelme 
globális kampányról beszélni? 
Ez azt jelenti, hogy a legkü-

lönfélébb – s nem csak hazai – 
aktorok vesznek részt benne. 
Ez persze nem magyar speci-
alitás. Naponta kapok üzene-
teket az Avaaz nevű nemzet-
közi civil szervezettől, amely 
a magyar választással kap-
csolatos információkkal lát el. 
Másfelől nemcsak globális ez 
a kampány, de a formális poli-
tikai szereplőkön kívül, infor-
mális szereplői is vannak. Úgy 
tűnik, vége annak a korszak-
nak, amikor a választásokon 
pártok indultak és szépen, le-
kerekítetten zajlott minden. 

A mostani választás nem-
csak hogy globális, de mindkét 
oldalról program- vagy vízió 
nélküli. A kormánypártok meg 
is mondták, hogy nem írnak új 
programot; most az sem mond-
ták, mint 2014-ben, hogy foly-
tatják. Az ő egyetlen (írásos 
programba nem foglalt) mon-
dandójuk, hogy meg kell véde-
ni Magyarországot a bevándor-
lástól. 

Az ellenzéki pártok víziója 
pedig a koordináció volt. Így 
azt kell mondjam, hogy a vá-
lasztásban nem játszanak majd 
szerepet tartalmi elemek. Ez-
zel együtt a közönségnek – úgy 
látszik – nem is hiányzott na-
gyon semmi. Az mesebeszéd, 
hogy a közönség mást várna. 
Pontosan olyan volt a kam-
pány, amilyet a közönség akart. 
A miskolci viszonyokat kevés-
sé ismerem, de amennyire meg 
tudom ítélni, szoros verseny 
várható, s mivel a Jobbik itt is 
önálló jelölteket indít, megtör-
ténhet, hogy a Fidesz viszi el a 
körzeteket.

Fazekas  
Csaba  
politológus, 
a Miskol-
ci Egyetem 
Bölcsészet-
tudományi 
Kar Alkalmazott Társada-
lomtudományok Intézetének 
docense

– Véleményem szerint nem 
változtak 2014-hez képest a 
kormánypárt hatalommegtar-
tási esélyei, de stratégiái sem, 
miszerint nem hirdetnek prog-
ramot, nem állnak szóba ellenzé-
ki pártokkal a nyilvánosság előtt, 
ugyanakkor erőteljes, Orbán Vik-
tort a középpontba állító kam-
pányt folytatnak. A Fidesz 4 éve 
egy pozitív ígéretre (a rezsicsök-
kentésre) épített, most egyértel-
műen a migrációs veszély hang-
súlyozása a központi motívum.

Viták folytak ugyan, de csak az 
ellenzéki pártok között, melyek 
a belpolitikai témák mellett stra-
tégiai természetűek is voltak. Az 
elmúlt évek sokat rontottak a po-
litika nyelvezetén, a kormányzat 
propagandájára teljesen jellemző 
lett a leegyszerűsítő, szélsőséges 
nyelvhasználat. A Fidesz által lét-
rehozott párt- és választási rend-
szerben a teljes kurzusváltás ne-
hezen képzelhető el, az ellenzék 
pártjai viszont erősödhettek any-
nyit, hogy a kétharmadot meg-
akadályozzák. Ugyanakkor kis 
eredménykülönbségek is hozhat-
nak nagy mandátum-eltérést, ez 
adhat esélyt az ellenzéknek. Sok 
fog múlni a részvételen, azon, 
hogy a Fidesz el tudja-e vinni az 
urnákhoz igen tekintélyes tábo-

rát, illetve, hogy a kormányzattal 
szembeni elégedetlenséget me-
lyik ellenzéki párt tudja szavaza-
tokra váltani. 

A Jobbik szavazóbázisa átren-
deződött, minden bizonnyal nőtt 
is, a baloldali ellenzék pártjai is 
növelhetik támogatottságukat, 
ennek mértékét a választókerü-
leti visszalépések hatásai fogják 
véglegesíteni. Miskolc mind-
két körzete „billegőnek” számít 
most is, a sikert itt nemcsak a 
kormányzat iránti szimpátia be-
folyásolja, hanem az is, hogy az 
erős baloldali, illetve jobbikos je-
löltek egymással is rivalizálnak. A 
kormányváltás iránti igény meg-
haladhatja az országos szintet, de 
alacsony részvétel esetén az ellen-
zéki versengésből épp a Fidesz je-
löltjei profitálhatnak. 

Fekete  
Sándor  
Miskolci 
Egyetem, 
politológus

Az idő 
megszépíti a múltat – tartja a 
mondás. A négy évvel ezelőtti 
kampányhoz képest azonban 
valóban történt elmozdulás 
negatív irányba: 2018 tavasza 
a „fake news”-okról (kamu, 
fals, nem valódi hírek) szólt. 
A politikai üzenetek nyelve-
zete a végletekig leegyszerű-
södött, a témákban a negatív 
kampányelemek domináltak, 
a programok kapcsán – mi-
vel csak nagyon kevés politi-
kai erő mutatott be valódi vá-
lasztási programot – elmaradt 
az érvek ütköztetése. A zsige-

ri, érzelmi elemek domináltak, 
a politikai intelligencia szinte 
teljesen háttérbe szorult. Az 
internet és a közösségi média 
jóval nagyobb szerepet kapott 
a kampány során, ráadásul eb-
ben a szegmensben számos ál-
hír jelent meg hirdetések for-
májában is, amely megtévesztő 
hatást keltett.

Az esélyeket illetően szerin-
te nehéz számbeli prognóziso-
kat megfogalmazni. Egyrészt 
azért, mivel maguk a közvéle-
mény-kutató cégek is magas-
ra teszik a bizonytalanok és a 
rejtőzködők arányát, másrészt 
azért, mivel a választókerü-
letek egy részében rendkívül 
szoros végeredmény várható, 
harmadrészt pedig azért, mert 
az ellenzéki oldalon még az 
utolsó napok is a „visszalép-
jek, vagy ne lépjek” dilemmá-
járól szólnak. S egy-egy vissza-
lépés következményei szintén 
nehezen kiszámíthatók. Ki-
emelkedően fontos lesz a rész-
vételi arány; minél inkább kö-
zeledünk a 70 százalékhoz, 
annál jobban csökken az újabb 
kétharmad esélye. 

Miskolcon mindkét kerü-
letben kiélezett, szinte „vér-
re menő” választási kam-
pány-küzdelmet láttam. Szoros 
végeredményt várok, hiszen 
olyan billegő körzetekről van 
szó, amelyekben az ellenzé-
ki szavazók összesített száma 
meghaladja ugyan a Fidesz-hí-
vekét, de a centrális erőtér léte 
és az átszavazási hajlandóság 
kiszámíthatatlansága egyaránt 
a kormánypárti jelölteknek 
kedvez. 

A Medián a legfrissebb 
kutatásában masszív kéthar-
madot mért a Fidesz-KD-
NP-nek. Mint írják, a kor-
mánypárt nemhogy gyengült 
volna (mint azt a hódmező-
vásárhelyi fiaskója után so-
kan feltételezték), de még erő-
södött is: két héttel a voksolás 
előtt a szavazókorú népes-
ség 41 százalékát, a választa-
ni tudó szavazók 53 százalé-
kát tudhatja maga mögött. Ha 
csak a „nyers” adatokat ven-
nénk figyelembe, még na-

gyobb lenne a kormánypárt 
fölénye, ám a Medián kutatói 
az elemzésben a kérdőíves in-
terjútól elzárkózó választó-
polgárok szándékait is figye-
lembe vették. 

A megnövekedett részvé-
teli kedv – a várakozásokkal 
ellentétben – nem az ellen-
zék esélyeit javította: épp a 
falusiak körében 39-ről 48 
százalékra nőtt a Fidesz-sza-
vazók aránya, a Medián sze-
rint. 2010 ősze óta most elő-
ször kerültek többségbe azok, 

akik szerint Magyarországon 
jó irányba mennek a dolgok 
(50 százalék), és mindösz-
sze három hét alatt 48-ról 55 
százalékra nőtt azok aránya, 
akik jónak értékelik a kor-
mány teljesítményét.

Az Iránytű Intézet is fel-
mérte a pártok támoga-
tottságát. Eszerint a teljes 
népességen belül a Jobbik 
18 százalékkal stabilan a 
második legnépszerűbb 
párt a Fidesz–KDNP után, 
az MSZP–Párbeszéd tá-
mogatottsága pedig nyolc 
százalék. Az Iránytű köz-
vélemény-kutatása ezer 

válaszadó megkérdezésé-
vel készült. A mérési ered-
mények szerint a megkér-
dezettek 43 százaléka úgy 
gondolja, a Jobbik a fő ki-
hívója a Fidesznek. Az 
MSZP-Párbeszéd szövet-
ségről kizárólag 5 százalék 
vélekedik úgy, hogy meg-
szorongathatja a nagyob-
bik kormánypártot. Az 

Iránytű közvélemény-ku-
tatási eredményei szerint 
még a kormánypárti sza-
vazók relatív többsége is a 
Jobbikot tartja a Fidesz fő 
kihívójának. Mint az elem-
zésben írják, az összes el-
lenzéki párt támogatói 
közül is a legtöbben a Job-
bikot tartják a kormány-
párt fő ellenfelének. 

A Századvég legutol-
só felmérése szerint az 
MSZP-Párbeszéd támoga-
tottsága a teljes népesség 
körében 10 százalék, a Job-
biké 9 százalék. 

A Fidesz-KDNP-t a meg-
kérdezettek 36 százalé-
ka választaná. Az LMP tá-
mogatottsága 5 százalékra 

mérséklődött, a DK ugyan-
csak 5 százalékon áll, az 
Együttre mindössze a vá-
laszadók 1 százaléka sza-
vazna. A teljes lakosság 6 
százaléka más pártot vá-
lasztana, a bizonytalanok 
aránya 28 százalék.  A biz-
tos szavazó pártválasztók 
körében a Fidesz-KDNP je-

lenleg 51 százalékon áll. Az 
MSZP-Párbeszéd ebben a 
közegben is megelőzi a Job-
bikot, jelenleg 15 százalék a 
támogatottsága, szemben a 
Jobbik 13 százalékával. Az 
LMP 7, a DK 6, az Együtt 
1 százalékon áll, a biztos 
szavazók 7 százaléka pedig 
más pártokra voksolna.

A Fidesz-KDNP-nek a 
vasárnapi választások után 
113 mandátuma lesz, a párt 
76 egyéni körzetben fog 

nyerni, míg listáról 37 kép-
viselői helyet szerez – ez áll 
a Republikon csütörtökön 
közzétett mandátumbecslé-
sében. 

Számításaik szerint az 
MSZP-Párbeszéd 33, a Job-
bik 29, a Demokratikus Ko-
alíció 13, az LMP 7, míg az 
Együtt 3 képviselőt küld-
het a parlamentbe, ahová 2 
független képviselő is bejut 
egyéniben (Mellár Tamás és 
Kész Zoltán). A Republikon 
szerint annak ellenére, hogy 

a Jobbik a második legnép-
szerűbb párt, az egyéni vá-
lasztókerületek alakulása 
miatt az MSZP-Párbeszéd 
szövetség összességében 
több mandátumot szerez-
het, mint a Jobbik – írja leg-
utóbbi elemzésében a Re-
publikon.

Úgy számolnak ugyanis, 
hogy az MSZP-P 16, míg a 
Jobbik csak 4 egyéni man-
dátumot szerez (szintén 4-et 
adnak a DK-nak, 2-2-t az 
Együttnek és az LMP-nek).
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A Fidelitas kiáll az elmúlt évek fiatalokat érintő pozitív kor-
mányzati intézkedései mellett. Az április 8-ai választás tétje 
az is, hogy a programok folytatódni és bővülni fognak, vagy 
pedig az ellenzék hatalomra kerülése esetén megszűnteti 
ezeket – hangoztatták az ifjúsági szervezet képviselői szer-
dai, miskolci sajtótájékoztatójukon.

A Fidelitas helyi elnöke ki-
emelte, a Fidesz-KDNP kor-
mány számít a fiatalokra és 

támogatja is őket, ezt mutat-
ják az elmúlt évek kormányza-
ti intézkedései. Hojnyák Dávid 

emlékeztetett: a családi ott-
honteremtési kedvezménnyel, 
ismertebb nevén a CSOK-kal 
már közel 70 ezer család élt, a 
családi adókedvezmény mér-
téke két gyermek esetén már 
35 ezer forint adókedvezményt 
jelent, az első házasok adóked-
vezménye pedig 120 ezer forin-
tot jelent a pároknak.

– Felhívjuk továbbá a figyel-
met arra is, hogy 2018 első napjá-
tól az internet-előfizetés áfája 18-
ról 5 százalékra csökkent, ezzel 
az Európai Unió tagállamai kö-
zött hazánkban a legalacsonyabb. 
Január elsejétől nem csupán az 
első nyelvvizsga díját téríti meg 
a kormány a 35 év alatti fiatalok 
részére, hanem a második vagy 
harmadik nyelvvizsga díja is in-
gyenessé vált. A 20 évesnél fiata-
labbak számára visszafizeti a kor-
mány a KRESZ-tanfolyamnak és 
vizsgának a költségeit is – sorolta 
a miskolci elnök.

Hojnyák Dávid kiemelte, a 
kormányzatai intézkedések ha-
tására évről évre jelentősen nő 
hazánkban a házasságkötések és 

a gyermekszületések száma, ez 
egy lélektani fordulat, mely azt 
mutatja, hogy a fiatalok egyre 
jobban bíznak a jövőben.

A Fidelitas Észak-magyaror-
szági regionális igazgatója arról 
szólt, hogy az ifjúsági szervezet 
javaslatára 2017. október ele-
jétől eltörölte a kormány a Di-
ákhitel2 kamatát, idén február 
1-től pedig a szabad felhasználá-
sú Diákhitel1 esetében az eddigi 
havi legfeljebb 50 ezer forintról 
70 ezer forintra emelkedett az 
igényelhető összeg. Kováts Ágos-
ton hozzátette, a két gyermeket 
vállaló nők diákhitelének felét, 

a háromgyermekes nők diákhi-
tel-tartozását pedig teljesen el-
engedik 2018. január 1-től.

– Szeretnénk rámutatni arra 
is, hogy a legtöbbet a fiatalok ve-
szíthetnek az április 8-ai válasz-
tások után, amennyiben nem a 
Fidesz-KDNP alakít kormányt. 
Az ellenzéki erők bevándorló or-
szággá szeretnék tenni Magyar-
országot és ennek finanszírozása 
érdekében minden, a fiatalokat 
érintő támogatást megszüntet-
nének. A szocialista kormányok 
egyszer már eltörölték a családi 
adókedvezményt és felszámolták 
az otthonteremtési programot, 

most is erre készülnek és ezt a tö-
rekvésüket a többi ellenzéki párt 
is támogatja – hangoztatta a regi-
onális igazgató.

Kováts Ágoston azzal zár-
ta, hogy „a Fidelitas kiáll Ma-
gyarországért, az elmúlt évek 
kormányzati eredményeiért, 
ezért arra kérünk mindenkit, 
hogy április 8-án mindkét sza-
vazatával a Fidesz-KDNP lis-
táját és képviselőjelöltjét támo-
gassa, ugyanis csak így tudjuk 
megvédeni az elmúlt évek kor-
mányzati eredményeit és meg-
őrizni Magyarországot magyar 
országnak.”

Pörög az élet, mint az orosz 
rulett. Az megvan, hogy az 
AFP „leleplezte” Soros Györ-
gyöt, illetve, ha úgy vesszük, 
a hazai ellenzéket? Nem 
vicc! Az ismert nemzetkö-
zi hírügynökség a napokban 
kiadott egy fotómontázst, 
amin – elvileg – a 2018-as 
magyarországi választás mi-
niszterelnök-jelöltjeit kíván-
ta bemutatni. A montázson, 
általános meglepetésre Or-
bán Viktor, Karácsony Ger-
gely, és Vona Gábor mellett 
Soros György volt látható. 
Az AFP képaláírása egész 
pontosan így szólt: „Ez a fo-
tómontázs a közelgő magyar 
választás miniszterelnök-je-
löltjeit mutatja: Karácsony 
Gergelyt az MSZP-től, Soros 
Györgyöt, az Open Society 
Foundation elnökét, Orbán 
Viktor miniszterelnököt és 
Vona Gábort, a szélsőjobbol-
dali Jobbik vezetőjét.”

Hangsúlyozom: nem vala-
mi választásra létrehozott, el-
lenzéki viccportálról van szó, 
hanem az AFP-ről (Agence 
France-Presse)! Ez a világ har-
madik legnagyobb hírügynök-
sége, az Associated Press (AP) 
és a Reuters után. Százötven 
országban rendelkezik regio-
nális irodákkal, francia, an-
gol, arab, portugál, spanyol és 
német nyelven közvetít híre-
ket. A fotómontázs tehát vél-
hetően a világ összes mérvadó 
sajtóorgánumához eljutott, s 
az utólag kiadott, kétségbe-
esett helyesbítés ilyen esetben 
már legfeljebb apró szépség-
flastromnak tekinthető. 

Azt írták, szerkesztőségi 
hiba történt, s a kép semmi-
lyen formában nem használ-
ható a továbbiakban. „Kér-
jük, haladéktalanul távolítsák 

el az online szolgáltatásukból, 
ne használják más formában 
sem és távolítsák el a szerve-
rükről. Amennyiben az AFP 
engedélyezte ennek a továb-
bítását harmadik fél számá-
ra, kérem, biztosítsák, hogy 
a harmadik fél ugyanígy a 
fentiek szerint járjon el. Jelen 
instrukciók azonnali alkalma-
zásának elmulasztása és a to-
vábbi vagy a bejelentés utáni 
felhasználás után a felelősség 
Önöket terheli.” Stb. 

Szóval bepánikoltak rende-

sen, az emberfia meg – ami-
kor abbahagyja a röhögést 
– mégis elgondolkodik, mi a 
fene volt ez az egész? Hadd 
ne idézzem az AFP történetét, 
higgyék el nekem, sokkal köze-
lebb áll a pénzügyi háttérha-
talomhoz, mint a Fidesz-kor-
mányhoz. Kicsit nem figyeltek 
oda és véletlenül közzétették 
az igazságot a magyarorszá-
gi választások igazi tétjéről? 
Vannak ilyenek. 

Mint ahogy számomra elég 
árulkodó a Jobbik választási 
kampányfilmje is, amelynek 
az a központi témája, hogy 
bőszen vakargatják a kaparós 
sorsjegyeket. Ez lenne a job-
bikos gazdaságpolitika, vagy 
mi a szösz? Kaparós sorsje-
gyekből, vagy esetleg az ötös-
lottóból akarnak nemzetgaz-
dasági forrásokhoz jutni? Hát 
– még az is lehet, hogy néha 
bejön. (Nekem pl. december-
ben volt két kettesem) A DK 
kampányfilmje viszont Gyur-
csánnyal egyenesen ijesztő, ha 
jól emlékszem, azzal van vége, 
hogy „Újra megcsináljuk!” 

Atyaég, hát épp ettől fé-
lünk! Hogy újra megcsinál-
ják, mi meg fizethetjük ismét 
az IMF-hitelt! Illetve nézeget-
hetjük az illegális migránso-
kat, mert senkinek ne legyen 
szemernyi kétsége sem: bármit 
mondanak most az ellenzé-
kiek (arra is emlékszem, mi-
ket mondtak, amikor a kerí-
tés épült) ha módjukban áll, 
nyomban elkezdik lebontani a 
déli határzárat. Erre is vannak 
freudi (vagy AFP-s) elszólá-
sok: Gulyás Márton, az ismert 

ellenzéki aktivista március 15-
ei akciója például még szóra-
koztató is volt, amikor hang-
súlyozottan „kerítésszaggató” 
pálinkával kínálta az ünnep-
lőket. (A poén az poén, akár-
honnan jön). 

A Jobbik pedig adott eset-
ben jobban bokázna Brüsszel-
nek és Sorosnak bárki másnál. 
Számára létkérdés hogy szó-
ba álljanak vele Nyugaton, s 
a párt esetleges politikai sikere 
esetén ne szigetelődjön el tel-
jesen az ország.  A háttérha-
talom, illetve az ellenzék bi-
zonyos köreiben már arra is 
készen áll a forgatókönyv, mi-
lyen ünnepség keretében kez-
dik majd lebontani a kerítést, 
ha módjukban áll – a külsősé-
gekben is nyíltan visszautalva 
az 1989-es páneurópai piknik-
re, illetve Horn Gyula és Alois 
Mock akkori osztrák külügy-
miniszter „vasfüggöny-bontó” 
akciójára. Ez a tét a válasz-
táson, meg még sok minden, 
amiről nem sokat beszélünk 
(nem elég kommerszek) de na-
gyon az életünkhöz tartoznak. 

2010-hez képest ma már 
735 ezerrel dolgoznak töb-
ben Magyarországon. Negy-
ven féle ügyintézés díja szűnt 
meg 2016-ban és 2017-ben, 
ingyenessé vált például a lak-
címkártya, a személyi iga-
zolvány és az anyakönyvi 
kivonat igénylése. Öt száza-
lékra csökkent a sertés- és a 
baromfihús, a tej, a tojás, a 
hal és az az éttermi fogyasz-
tás áfája. Magyarország vég-
re kikerült a túlzottdeficit-el-
járás alól, ahol a szocialista 
kormányoknak köszönhető-
en 9 évet töltöttünk. Minden 
35 év alatti fiatalnak ingye-
nessé tették egy nyelvvizs-
ga megszerzését. Az óvodai 
férőhelyek száma közel 10 
ezerrel, míg a bölcsődei férő-
helyeké 12 ezerrel növekedett 
2010 óta. Az otthonteremté-
si programnak köszönhetően 
2015 óta már 70 ezer család 
vásárolhatott új otthont ma-
gának. 2010 óta 500 új men-
tőautó állt szolgálatba. 

A 2018-as költségvetésben 
430 milliárd forinttal több jut 
az egészségügyre, mint 2010-
ben. Több mint 1000 isko-
lát korszerűsített a kormány 
uniós vagy nemzeti forrásból, 
23 új rendelőintézet és 30 új 
mentőállomás épült, 6800 új 
szolgálati járművet kapott a 
rendőrség. A kormány 1 369 
milliárd forint adósságtól sza-
badította meg az önkormány-
zatokat és átvállalta azokat a 
feladatokat, amiket az önkor-
mányzatok nem tudtak egysé-
ges színvonalon ellátni.

Ahogy az Old Spice reklám 
szólt: mindez, meg sok más 
már bizonyíték tesó, nem ígé-
ret! Szóval toljuk meg április 
8-án!

SZEPESI SÁNDOR

TOLJUK MEG!

A szerkesztőtől

Fidelitas: „A fiatalok számára is nagyon  
fontos az április 8-ai választás!”

Az Infokommunikációs Programban használt „okos ka-
róra” a segélyhívók 21. századi, továbbfejlesztett típusa. 
Ezt mutatták be csütörtökön, Parasznyán, a helyi Mű-
velődési Házban. Hubay György, a miskolci Salkaházi 
Sára Program vezetője a rendezvényen örömét fejezte ki, 
hogy egy újabb készülék segíti az idősek életét.

Számos nyugdíjas érkezett 
a tájékoztatóra a környékbeli 
településekről, Varbóról, Ra-
dostyánból és Sajólászlófalvá-
ról is. – Szívemen viselem a 
nyugdíjasok sorsát. Ezért dol-
gozunk a miskolci Salkaházi 
Sára Program újabb és újabb 
rendezvényeinek megszerve-
zésén is. Örömünkre szolgál, 
hogy a Miskolc melletti te-
lepüléseken is rendelkezésre 
áll ez a technikai lehetőség, 
az idősek védelmét szolgá-
ló „okos óra”. Kívánom, hogy 
minél gyorsabban tanulják 
meg a készülék kezelését! – 
mondta el Hubay György.

A jelzőrendszeres házi gon-
dozás bevezetésének első lé-
pései 1999-ben történtek meg 
Magyarországon. Jelenleg ha-
zánkban huszonegyezer rászo-
rulónak nyújtanak ilyen mó-
don segítséget, több mint száz 
felügyeleti központon keresz-
tül. Az Infokommunikációs 
Programban ezer idős juthat 
hozzá az új eszközhöz, amely 

egyben objektív és szubjektív 
egészséget mérő vészjelző, ál-
lapotmérő és segélyhívó kar-
óra is. A programhoz nyolc-
vankilenc településközpont 
és huszonegy alközpont csat-
lakozott, a bevont települések 
száma megközelíti az ötszázat.

Radomszki Lászlóné, a Szo-
ciális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kirendelt-
ségének igazgatója egyedül-
állónak nevezte a programot. 
– A jóléti társadalom fejlődé-
sének eredményeként az em-
beri életkor kitolódásával a 
segítségnyújtás, az empátia, az 
idősek ellátása egyre nélkülöz-
hetetlenebb és hangsúlyosabb 
feladat – emelte ki. 

A jel a sajószentpéteri 
diszpécserközpontba fut be, 
ahonnan a szociális szakem-
ber értesíti az adott települé-
sen élő ügyeletes gondozót. 
Ő a nap huszonnégy órájá-
ban készen áll, hogy segítsen 
a bajba jutottaknak.

Új eszköz az idősek 
védelméért



Öt éve, 2013. április 1-jén 
alig 70 fővel, 2 terepjáróval 
és 300 millió forintos költ-
ségvetéssel alapították meg 
Miskolcon az önkormányza-
ti rendészetet. 

A folyamatos fejlesztések-
nek köszönhetően ma már 
meghaladja a 160 főt az állo-
mány létszáma, és több mint 1 
milliárdból gazdálkodhatnak. 
A város rendészeti bizottsá-
gának elnöke, Hubay György a 
keddi születésnapi rendezvé-
nyen úgy fogalmazott: mind-
annyiunk érdeke a város biz-
tonságának megőrzése. 

– A város vezetésének is az az 
álláspontja, hogy jól, eredmé-
nyesen és tisztességesen vég-

zik a munkájukat a Miskolci 
Önkormányzati Rendészetnél 
– hangsúlyozta Hubay György. 
A rendészeti bizottság elnöke 
emlékeztetett, 2010-ben Kriza 
Ákos polgármester vezetésé-
vel úgy határoztak, hogy egy 

komoly közbiztonsági prog-
ramot indítanak Miskolcon. 
Kezdetben 300 millió forinttal 
támogatta a város a rendészet 
működését, tavaly viszont már 
az egymilliárdot is meghaladta 
a támogatás mértéke. A meg-
felelő anyagi és tárgyi feltéte-

lek is biztosítottak a Miskolci 
Önkormányzati Rendészetnél 
(MIÖR). – Kriza Ákos egy or-
szággyűlési képviselő munká-
ját is elvégezte akkor, amikor 
kilobbizta a kormánynál, hogy 
a Modern Városok Program 

keretében 1,6 milliárd forintért 
újabb 800 kamera kerüljön ki 
a város különböző pontjaira – 
emelte ki Hubay György.

A bizottsági elnök elmond-
ta, a városvezetés elkötele-
zett a rendészet iránt, mindig 
támogatni fogják a MIÖR-t, 

hiszen – mint fogalmazott – 
mindannyiunk érdeke a város 
biztonságának megőrzése.

Kovács László Csaba, a 
MIÖR igazgatója beszédé-
ben felelevenítette a kezdete-
ket, s a fontosabb fejlesztése-

ket: a 2013. októberi költözést 
a Győri kapuba, a folyamatos 
létszámbővítéseket, a növekvő 
támogatásokat, a tárgyi feltéte-
lek javulását. Kiemelte, az egy-
re inkább összeszokó csapat 
rendszeresen részt vesz tovább-
képzéseken is. 2015 októberé-
ben letették esküjüket a körzeti 
rendészek, a seriff-rendszer és 
az alközpontok még közelebb 
hozták a lakossághoz őket.

– Egy új arcunkat is meg 
tudjuk most már mutatni: a 
segítő jellegű rendészeti fel-
adatellátást; ma már hang-
súlyos ez a tevékenység a 
Miskolci Önkormányzati 
Rendészetnél. Nemcsak szol-
gáltatunk, nemcsak lakosság-
közeliek vagyunk, nemcsak 
szankcionálunk, hanem se-
gítünk, életeket is mentünk – 
szögezte le a rendészeti igaz-
gató, hozzátéve: a miskolciak 
megismerték és elismerik a 
rendészek munkáját. Ezzel vi-
szont az elvárások is megnőt-
tek velük szemben. A szüle-
tésnapi ünnepségen – melyen 
egy fát is elültettek az évfordu-
ló emlékére – részt vett Vass-
né Papp Nóra közbiztonsági 
polgármesteri biztos is, aki 
Hubay Györggyel egyetemben 
egy emléklapot vehetett át.

A Belügyminisztérium - a Nemzeti Bűnmegelőzési Ta-
nácson keresztül - együttműködési megállapodást kö-
tött Miskolc önkormányzatával a társasházi ingatlanok 
védelmét szolgáló Lépcsőház-őr programról. Ezt szer-
dán írta alá Kriza Ákos polgármester és Hatala József, a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke a városházán.

Kriza Ákos polgármester 
emlékeztetetett, 2010-ben 
olyan döntést hoztak, töreked-
ni fognak rá, hogy Miskolc le-
gyen Magyarország egyik leg-
biztonságosabb városa. Volt 
elég teendő: akkor csúcsoso-
dott ki a fészekrakó program 
az összes következményével. 
A nyomortelepek olyan szin-
ten szaporodtak a városban, 
hogy az már lassan élhetetlen-
né vált. – Hosszú utat jártunk 
be, jelentős eredményeket ér-
tünk el azóta a rendőrséggel 
és a polgárőrséggel karöltve – 
hangsúlyozta. – Ma egy olyan 
lakossági szolgáltatást kap-
csolunk be ebbe a programba, 
amely a magántulajdon védel-
mét szolgálja. A Lépcsőház-őr 
program keretében kihelye-
zett kamerák nagyon sokat se-
gíthetnek a bűnmegelőzésben 
vagy akár a felderítésben is. 

Hatala József elmondta, 
a Bűnmegelőzési Tanács a 
Lépcsőház-őr program indu-
lásához 100 kamerát biztosít 
Miskolcnak, ezek üzemelteté-
si feltételeit a társasházaknak 
kell majd később megterem-
teniük. – Meggyőződésem, 

hogy ez a program Miskol-
con sikerre van ítélve, ismer-
ve az önkormányzat eddi-
gi eredményeit és a miskolci 
rendőrök elkötelezett mun-
káját – hangoztatta. 

Hubay György, a Rendé-
szeti Bizottság elnöke úgy 
fogalmazott, a jelenlegi vá-
rosvezetés által annak idején 
megalkotott Közbiztonsági 
program egyik igen jelentős 
állomásához érkeztek. Jelen-
leg a városban 300 kamera 
működik, a kormány a Mo-
dern Városok Program kere-
tében 1,6 milliárd forint ér-
tékben további 800 kamerát 
biztosított a város részére, 
melyeket 2019-ig fel is fog-
nak helyezni. – A Lépcső-
ház-őr rendszer még inkább 
növeli majd a város lakóinak 
biztonságérzetét – hangsú-
lyozta Hubay György.

A program során 100, a 
lépcsőházak megfigyelésére 
alkalmas térfigyelő kame-
ra felszerelésében működik 
együtt a város és a minisz-
térium. A kamerákra pályá-
zatot nyújthatnak majd be a 
város társasházai.

Miskolcon, a Tiszai pálya-
udvaron nyitották meg szer-
dán Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye 23. kormányablakát. 

Mint elhangzott, országosan 
ez a 286., a pályaudvarokon 
működő kormányablakok kö-
zül pedig a kilencedik. Deme-
ter Ervin kormánymegbízott 
beszédében úgy fogalmazott, 

ezek úgynevezett második ge-
nerációs kormányablakok.  – 
Fő tulajdonságuk, hogy itt már 
több mint 1500 ügykört tud-
nak ellátni. Tulajdonképpen az 
okmányiroda és a kormányhi-
vatal tevékenységének egyesí-
tése történik meg – hangoztat-
ta a kormánymegbízott.

2011-ben, az első a kormány-
ablakokban még csak 29 ügy-

kört lehetett intézni, mára te-
hát ez közel 1500-ra bővült. 
Demeter Ervin kihangsúlyoz-
ta: a Tiszai pályaudvaron lévő 
kormányablak több szolgálta-
tást és hosszabb nyitvatartási 
időt kínál, hiszen a színvona-
las szolgáltatás elengedhetet-
len az ügyintézésben.

Hozzátette, a munka dan-
dárja a MÁV-ra várt: a közel 
100 millió forintos beruhá-
zásból történt a felújítás és a 
kormányablak kialakítása.  
Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő szerint a közigazga-
tásnak a növekedést kell szol-
gálnia. – Célunk nem más, 
mint olyan közigazgatást épí-
teni, amely bizalmat élvez, se-
gíti az emberek és a vállalko-
zások boldogulását. Célunk a 
magyar emberek érdekeinek 
a képviselete, életének meg-
könnyítése – emelte ki a kép-
viselő. Mint mondta, a köz-

igazgatás ma már nem csak 
egy leküzdendő akadály, ha-
nem olyan polgárokat szolgá-
ló szervezet, amelynek alapja 
a hatékonyság és a gyorsaság.

Zöld-Nagy Viktória, terüle-
ti közigazgatás fejlesztéséért 
felelős helyettes államtitkár a 
szerdai megnyitón arról szólt, 
hogy a fizikai és az informa-
tikai fejlesztéseken kívül a 

megfelelő képzések is bizto-
sították, hogy ma már ennyi 
kormányablakot tudnak mű-
ködtetni. – Ezek száma or-
szágszerte egyre nő, tavaly 12 
millió ügyfél 14 millió ügyét 
tudtuk elintézni – húzta alá 
Zöld-Nagy Viktória, kiemel-
ve, átlagosan 10-15 perces 
várakozási idő után egy-egy 
ügyet nagyjából 10 perc alatt 

sikerül elintézni. Stiber Vivi-
en hivatalvezető elmondása 
szerint, már 2012-ben felme-
rült az igény a kormányab-
lakok nyitására a pályaudva-
rokon. – Azóta folyamatosak 
voltak az egyeztetések és a 
pályaudvarok fejlesztése mel-
lett most végre megnyílhat-
nak a kormányablakok is – 
emelte ki.

2018. április 7. | 14. hét | XV. évfolyam 14. szám
Miskolci Napló – A város lapja

„Mindannyiunk érdeke a város 
biztonságának megőrzése”

Ezentúl a Tiszai pályaudvaron is intézhetjük ügyeinket!
ÚJABB KORMÁNYABLAK

 Lépcsőház-őr 
program Miskolcon!

Ötéves a MIÖR 
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Április 8-án, 16.30 órai 
kezdettel, a Miskolc Televízió 
HívőSzó című műsorában a 
Szent Imre templomból köz-
vetítenek szentmisét. Bemu-
tatja: Balog Gyula plébános.

Április 8-a az Irgalmasság 
vasárnapja. A minorita temp-
lomban 15 órától irgalmasság 
órája, majd szentmise lesz. 
Hétfőn, 9-én a Szent Anna 
Kolping-házban tart előadást 
Körmendi Gábor és felesége 
Zsófia, a Házas-hétvége moz-
galom tagjai „A család helye a 
keresztény és a civil társada-
lomban” címmel 18.30 órai 
kezdettel. Szombaton, 14-én 
a lillafüredi Tókert vendéglő 
előtt álló, felújított keresztet 
áldja meg 17 órai kezdettel 

Mikolai Vince főesperes, diós-
győri plébános. Jövő vasárnap, 
15-én lesz a hejőcsabai plé-
bániatemplom Gyümölcsol-
tó Boldogasszony-búcsúja. 
A 11 órakor kezdődő szent-
misét Kostyál László rátkai 

plébános mutatja be. Előtte, 
szombaton egésznapos szent-
ségimádás lesz 8–17 óra kö-
zött a templomban. Vasárnap 
mocorgós szentmisét mutat-
nak be 16 órai kezdettel a Mil-
lenniumi teremben a kisgyer-
mekes családok számára.

– Úgy érzem, volt lehető-
ségem tenni annak érdeké-
ben, hogy Miskolcon jobb 
legyen a távfűtés és a lakos-
ság elégedettebb legyen vele 
– mondta Tanka Sándor, a 
MIHŐ Miskolci Hőszolgál-
tató Kft. egykori szolgáltatá-
si igazgatója, aki munkájáért 
Prometheus-díjat kapott.

Tanka Sándort, a MIHŐ Mis-
kolci Hőszolgáltató Kft. egykori 
szolgáltatási igazgatóját mun-
kája elismeréseként és szak-
mai innovációs megoldásaiért 
a MaTáSzSz miniszteri elisme-
résben, Prometheus-díjban ré-
szesítette idén március 15-én.

Tanka Sándor a Miskolci 
Egyetemen szerezte diplomá-
ját gépgyártás-technológus sza-
kon. – Akkor még álmomban 
sem gondoltam, hogy valaha 
is a távfűtésben fogok dolgoz-
ni – mondta az egykori igazga-
tó. Mint megtudtuk, a gyakor-
lati ideje letelte után a miskolci 
építőipari vállalat központifű-
tés-szerelő csoportjához került 
művezetőnek, itt találkozott elő-
ször a radiátoros központi fűté-
si rendszerrel. A BORSODTÁV-

HŐ néven ismert vállalat 1980 
után, ahogy az állami tulajdo-
nú távhőrendszerek is, önkor-
mányzati tulajdonba kerültek, 
és ekkor alakult meg a Miskolci 
Hőszolgáltató Vállalat, a MIHŐ 
jogelődje, ahol Tanka Sándor 
folytatta munkáját. – Megszeret-
tem ezt a szakmát, terveztem is, 
aztán üzemeltettem, tulajdon-
képpen a távhő valamennyi ágát 
végigjártam. Úgy érzem, volt 
lehetőségem tenni annak ér-
dekében, hogy Miskolcon jobb 
legyen a távfűtés és a lakosság 
elégedettebb legyen vele.

– 2010. augusztus 1-jén lettem 
a MIHŐ Kft. műszaki igazga-
tója, majd különböző beosztá-
sokban, de mindvégig a műsza-

ki terület irányítását láttam el 
nyugdíjazásomig. Ezt a 25 évnyi 
munkát ismerte el a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium a Ma-
gyar Távhőszolgáltatók Szakmai 
Szövetségének és Nyíri László, 
a MIHŐ Kft. ügyvezető igazga-
tójának a felterjesztése alapján. 
Ezalatt a 25 év alatt kellett a va-
lamikori szociális alapon mű-
ködő távhőszolgáltatásból piaci 
alapon működőt csinálni – em-
lékezett vissza pályafutásának 
egyik legnagyobb kihívására. – 
1980-tól a felhasznált energiát 
már mérték, így teljesen át kel-
lett építeni a rendszert, hogy az 
megfeleljen a piaci követelmé-
nyeknek. A költségeket is na-
gyon erősen csökkenteni kellett, 

ezzel együtt megszüntetni a bel-
város alulfűtöttségét – fogalma-
zott és kiemelte: ezek azok a dol-
gok, amelyekkel eljutottunk oda, 
hogy az ország egyik legkor-
szerűbb távhőszolgáltató rend-
szerét építettük ki Miskolcon. 
– Persze ehhez egyedül nagyon 
kevés voltam, kellett az a csapat, 
amelyik a munkámat segítette, 
támogatta, így ez az elismerés 
nem csupán engem illet, hanem 
azt a csapatot is, akikkel együtt 
ezt megvalósítottam.

A szakember Prometheus-dí-
jának előzményeit szerényen el-
hallgatta, de Tanka Sándor 25 

éves munkássága során számos 
más elismerést, díjat, kitüntetést 
is kapott. Többek között 2008-
ban a Magyar Távhőszolgáltatá-

sért Szakmai Díj Ezüst Emlékér-
mével, 2013-ban pedig Knuth 
Károly Szakmai Díjjal jutalmaz-
ták addigi pályafutását.
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Tájékozódjon első kézből!

„Az ország egyik legkorszerűbb  
távhőszolgáltató rendszerét építettük ki”

A Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kormányhiva-
tal Miskolci Járási Hivatala 
közleményében közzétette a 
2018/2019-es tanév első évfo-
lyamára történő tanköteles ta-
nulók általános iskolai beirat-
kozásának időpontját. Ez 2018. 
április 12. (csütörtök) 8.00 – 
19.00 óra, valamint 2018. ápri-
lis 13. (péntek) 8.00 – 18.00 óra

A beiratkozáshoz szükséges 
dokumentumok: a gyermek 

nevére kiállított személyi azo-
nosító; a gyermek nevére kiál-
lított lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány; az iskolába lépés-
hez szükséges fejlettség eléré-
sét tanúsító igazolás; óvodai 
szakvélemény; járási szakértői 
bizottság szakértői véleménye; 
sajátos nevelési igényű gyer-
mekek esetében a Szakértői Bi-
zottság szakértői véleménye. 

Nyilatkozat az életvitelsze-
rű lakcímről, nyilatkozat a 

közös szülői felügyeleti jog 
gyakorlására vonatkozóan. 
Ebben a tekintetben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény XVIII. fejezete 
– A szülői felügyelet gyakor-
lása – előírásai az irányadók.

A tanköteles tanuló tanul-
mányainak külföldön törté-
nő folytatását – a tanköte-
les gyermek nyilvántartása 
céljából – be kell jelenteni a 
lakóhely, ennek hiányában 

tartózkodási hely szerint il-
letékes köznevelési feladato-
kat ellátó hatóságnak, vagy 
ha a tanuló már hazai isko-
lába beiratkozott, az isko-
la igazgatójának. A kötelező 
felvételt biztosító intézményi 
lista a http://www.miskolc.
hu/2018/2019-es-tanev-el-
so-evfolyamara-torteno-tan-
koteles-tanulok-altalanos-is-
kolai-beiratkozasa webhelyen 
tekinthető meg. 

Közlemény az általános iskolai beiratkozás időpontjáról 

Miskolci Nemzeti Színház
Április 10. 10 óra. Süsü, a sárkány ka-

landjai - zenés mesejáték két rész-
ben. KAMARA Bérletszünet. 19 óra. 
CASABLANCA – táncelőadás. KA-
MARA Szigligeti (Arany, Ezüst) bér-
let Jegyvásárlás. 19.30. A KAUKÁ-
ZUSI KRÉTAKÖR (16) - színmű két 
részben. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Április 11. 10 óra. Süsü, a sárkány ka-
landjai - zenés mesejáték két rész-
ben. KAMARA Bérletszünet. 17 óra. 
EGY ÓRA VERSEK KÖZT MŰVÉSZEINK 
TÁRSASÁGÁBAN. JÁTÉKSZÍN Jegyvá-
sárlás. 19 óra. A VARÁZSFUVOLA – 
opera. NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet. 
Jegyvásárlás. 19 óra. GYÖRGYIKE 
DRÁGA GYERMEK – színmű. KAMA-
RA Lehár (Arany) bérlet Jegyvásár-
lás. 19.30. Kortársdráma Felolva-
sóest - Garaczi László: Csodálatos 
vadállatok. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás.

Április 12. 18 óra. FURCSA PÁR – víg-
játék. NAGYSZÍNHÁZ Herman ifj. 
bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. HÓHÉ-
ROK (14) - fekete komédia. KAMA-
RA Bérletszünet Jegyvásárlás. 

Április 13. 9 óra. I. Országos Diákszínhá-
zi Fesztivál. NAGYSZÍNHÁZ, KAMARA, 
JÁTÉKSZÍN, CSARNOK. 19 óra. MARICA 
GRÓFNŐ - operett két részben. NAGY-
SZÍNHÁZ Bérletszünet. Jegyvásárlás. 

Április 14. 9 óra. I. Országos Diákszín-
házi Fesztivál. NAGYSZÍNHÁZ, JÁ-
TÉKSZÍN, CSARNOK. 11 óra. Süsü, a 
sárkány kalandjai - zenés mesejáték 
két részben. KAMARA Zerlina bérlet 
Jegyvásárlás. 17 óra. KILÉPŐ - JÁ-
TÉKSZÍN Jegyvásárlás. 19 óra. FUR-
CSA PÁR – vígjáték. NAGYSZÍNHÁZ 
Katona (Alap, Arany, Ezüst) bérlet 
Jegyvásárlás. 19 óra. HÓHÉROK (14) 
- fekete komédia. KAMARA Egressy 
(Arany, Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 

Felsőzsolca, Bárcay Kastély
Április 11. 17 óra. Wass Albert: A ma-

gányos magyar fa című előadása 

a költészet napja alkalmából. Köz-
reműködik a miskolci Versbarátok 
köre és a Dominó Duó Zenekar.

Feledy-ház
Április 13. 17 óra. Remekművek - Iro-

dalmi Fonó. Fecske Csaba József 
Attila-díjas költő összeállítása, 
számára különleges jelentőségű 
versekből, és megemlékezés a köl-
tészet napjáról. 

Polgármesteri Hivatal, aula
Április 10. 15 óra. Kovács Manyi fes-

tőművész Miskolc anno és most 
című kiállításának megnyitója. A 
kiállítást megnyitja Kákóczki And-
rás művészettörténész.

Művészetek Háza 
Április 7. 11 óra. GRYLLUS VILMOS: 

TAVASZI DALOSKÖNYV Gryllus Vil-
mos Kossuth-díjas előadó- és al-
kotóművész muzsikus koncertje-
in megzenésített versekkel lép a 
gyermekközönség elé. 

Április 7. 19 óra. SZULÁK ANDREA 
– Így… Szulák Andrea EMeR-
Ton-díjas énekesnő, akit több al-
kalommal is az év énekesőjévé 
választottak, nagysikerű önálló 
produkciói mellett számos színhá-
zi és musical-szerepben is hallhat-
tuk már.  

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Április 10. 16.30 óra. „Attila és Buda” 

- Költészet napi pódiumműsor Jó-
zsef Attila és Buda Ferenc versei-
ből. Balázs István összeállítása. 

HOM Papszeri Kiállítási Épület
Április 11. 17 óra. A Biblia és reformá-

ció c. kiállítás megnyitója. 
Zenepalota
Április 11. 18 óra. Belvárosi Zenei 

Esték – Romantikus ösvényeken. 
Előadók Kiss Virág – zongora Kul-
csár István – gitár Bárány Zoltán – 
klarinét Dezső Sándor – gordonka 
Műsor Brahms, Chopin és Dezső 
Sándor válogatott művei. 

PROGRAMAJÁNLÓ

A Prometheus-díj a villamosenergia-, gáz- és olajipar, a 
bányászat és az atomenergia, valamint a hőszolgáltatás biz-
tonsága, szabályozása, fejlesztése, és üzemeltetése érdekében 
végzett kimagasló tevékenység, továbbá életmű elismeréséért 
adományozható, évente legfeljebb 10 alkalommal. A díszdo-
bozban elhelyezett, ezüstből készült érem előlapján a díj név-
adójának stilizált képe, mellette két oldalon tölgy- és babérág 
látható, melyben a díj elnevezése szerepel. Hátoldalán „A 
Nemzeti Fejlesztési Minisztertől” felirat felett körben egymást 
keresztező tölgy- és babérággal övezve Magyarország címere, 
alatta a díjazott neve és az adományozás évszáma látható.

A MIHŐ Kft. Miskolc város és a Miskolc Holding Zrt. támogatá-
sával mindent megtesz annak érdekében, hogy növelje a zöldener-
gia felhasználásának mértékét a távhőszolgáltatásban. A 2017-es 
évben több mint 31 ezer miskolci lakásban és közel ezer intéz-
ményben 50%-ot meghaladó mértékben geotermikus hőenergiá-
val, 3%-ban saját előállítású biomassza és depóniagáz alapú ener-
giával biztosították a fűtést- és melegvizet. Ennek köszönhetően az 
elmúlt 5 évben 40%-kal csökkentették CO2 kibocsátásukat. Ezt a 
környezetvédelemben nyújtott kimagasló teljesítményt a Magyar 
Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége Öko-címkével ismerte el, 
melyet tavaly kapott meg Miskolc hőszolgáltatója.

EGYHÁZI HÍREK

Húsvéti mise a Diósgyőr Római Katolikus 
Templomban 
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Harmadik helyezést ért el 
Nagy Kinga, a Diósgyőri 
Vívó Egyesület sportolója a 
Veronában múlt vasárnap 
kezdődött kadet és junior 
vívó-világbajnokság nyitó-
napján.

A magyarok összesen há-
rom bronzérmet szereztek a 
nyitónapon. Junior párbajtőr-
ben Nagy Kinga (a kép jobb 
szélén), Borsody Emma és 
Koch Máté állhatott fel a do-
bogó harmadik fokára.

A lányoknál 174 indulós 
verseny csoportköréből mind 
a négy magyar versenyző to-
vábbjutott a 128-as táblára. 
Petri Renáta  az izraeli Hecht-
től kikapott, így nem jutott a 
legjobb 64 közé (9:15). A töb-
biek tulajdonképpen simán 
léptek tovább. Gnám Tamara 
a belga Labrót verte (15:12), 
Nagy Kinga az amerikai 
Candrevát (15:7), míg Borso-

dy Emma a jamaikai Simms 
Lymn ellen bizonyult jobb-
nak (15:6).

A 32 sem jelentett akadályt 
a hölgyeknek, de a legjobb 
16 között Gnám nem bírt az 
orosz Szoldatovával (11:15). 
A két magyar a nyolc közé 
jutást is simán vette, majd 
az éremért Borsody Emma 
pillanatok alatt leiskolázta 
a Petri Renátát verő izraeli 
Hechtet (15:7), és ezzel biz-
tos világbajnoki érmesként 
készülhetett a négyes döntő-
re. Néhány perccel később 
Nagy Kinga is legyőzte 14:9-
re az erdélyi Schliert. A fénye-
sebb érem már nem sikerült, 
ahogy Koch Máténak sem 
a 206 férfi induló között. A 
Vasas 18 éves fiatalja egészen 
magabiztosan jutott a legjobb 
négy közé, de ott nem volt 
esélye a még kadet korú Eu-
rópa-bajnok olasz Di Veroli 
ellen (5:15).

Bronzérmes lett Nagy 
Kinga Veronában!

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

TOUR DE HONGRIE – HAT NAP ALATT 
800 KILOMÉTER LESZ A TÁV
Augusztus 14-én a siófoki 
prológgal rajtol el az idei Tour 
de Hongrie, Magyarország 
legrangosabb nemzetközi ke-
rékpáros körversenye, mely-
nek mezőnye hat nap alatt tíz 
megyét érintve összesen 800 
kilométert teljesít.

Az idei verseny start- és célál-
lomásait még 2016-ban válasz-
tották ki a pályázó települések 
közül, sportszakmai és turiszti-
kai szempontokat is szem előtt 
tartva.

A prológ leghosszabb etapja a 
harmadik lesz, mely során Ceg-
lédről Hajdúszoboszlóra 210 
kilométert tesznek majd meg 
a kerekesek, s a sík szakaszon 
várhatóan látványos sprintbe-
futó dönthet majd a győzelem-
ről. A legnehezebb, azaz a „ki-
rályetap” a negyedik: augusztus 
18-án Karcagról rajtol a me-
zőny, s a Bükk emelkedőinek 
meghódítása után a kerékpáros 
fesztivállal készülő Miskolcon 
zárul a 178 kilométeres küzde-
lem, 

Az idei Tour Balatonalmádit, 
Keszthelyt, Velencét, Székesfe-
hérvárt is érinti, a zárás pedig 
Budapesten lesz – méghozzá a 
tervek szerint Újbudán, a Duna 
partján, éppen ott, ahonnan az 

első, 1925-ös Tour de Hongrie 
mezőnye útjára indult –, s ahol 
látványos körpályás versennyel 
fejeződik be a hatnapos viadal.

A verseny útvonalát nemré-
giben az M4 Sport Sportregge-
li című műsorában mutatta be 
Eisenkrammer Károly, a szer-
vezőbizottság elnöke. Egyút-
tal jelezte, hogy a hazai Tour 
eddig második kategóriás ver-
seny volt, idén azonban első 
kategóriába került, ami azt je-
lenti, hogy azon akár  World 

Tour-csapatok is indulhat-
nak. Jelezte részvételét a Giro 
d’Italia rendszeres résztve-
vője, az olasz Androni-Sider-
mec-Bottecchia, a legerősebb 
lengyel csapat, a CCC Sprandi 
Polkowice, valamint az ame-
rikai Novo Nordisk istálló is. 
Azt ugyanakkor megjegyez-
te, hogy World Tour-istállók 
többsége azért nem látogat 
Magyarországra, mert azon 
a héten párhuzamosan két 
WT-versenyt is rendeznek.

A 2018-as Tour de Hong-
rie útvonala: Prológ: egyéni 
időfutam, Siófok, 4 km, au-
gusztus 14., 1. szakasz: Ba-
latonalmádi-Keszthely, 160 
km, augusztus 15., 2. szakasz: 
Velence-Székesfehérvár, 170 
km, augusztus 16., 3. szakasz: 
Cegléd-Hajdúszoboszló, 210 
km, augusztus 17., 4. szakasz: 
Karcag-Miskolc, 178 km, au-
gusztus 18., 5. szakasz: Bu-
dapest-Budapest, 78 km, au-
gusztus 19.

Erste Liga: ezüstérmes lett a DVTK Jegesmedvék
Március 31-én este, 19 órától a MAC Bu-

dapest vendége volt a DVTK Jegesmedvék 
jégkorongcsapata az Erste Liga döntőjének 
ötödik mérkőzésén. A végletekig kiélezett 
mérkőzés végül a hosszabbításban dőlt el a 
hazai csapat javára, ami a DVTK Jegesmed-
vék számára ezüstérmet jelentett az Erste Liga 
idei kiírásában. (Erste Liga rájátszás, döntő, 5. 
mérkőzés: MAC Budapest – DVTK Jegesmed-
vék 3-2)

Rájátszás: vereség az első mérkőzésen
A bajnoki rájátszásban a négy közé jutá-

sért vívott első mérkőzésén a sérült Alyssia 
Brewer nélkül felálló Aluinvent DVTK 68-
64 arányú vereséget szenvedett a ZTE ven-
dégeként. Štefan Svitek vezetőedző szerint 
mindkét csapat nagyot harcolt az első győze-
lemért. – Nincs veszve semmi, készülünk a 

szombati mérkőzésre. Apróságok döntöttek, 
a végjátékban az üres dobásokat mi kihagy-
tuk, az ellenfelünk pedig bedobta a lehetősé-
geit – hangoztatta. Folytatás tehát szombaton 
a Generali Arénában. (Női Kosárlabda NB I. 
A-csoport, rájátszás: ZTE NKK – Aluinvent 
DVTK 68-64)

Döntetlen a Honvéd ellen
Március 31-én, az OTP Bank Liga 24. fordu-

lójában, az első játékrészben rengeteg helyzetet 
alakított ki a Diósgyőr, végül pedig Nikolaos Io-
annidis góljával meg is szerezte vezetést a DVTK 

a Honvéd ellen Debrecenben. A második félidő 
elején a vendégek egyenlítettek. A folytatásban 
mindkét csapat győzelemre játszott, de egyikük 
sem tudta megszerezni a döntő gólt.

MK: nem sikerült a négy közé jutás
A Magyar Kupa 10. fordulójában 

egygólos előnnyel fogadta a DVTK a 
PAFC csapatát Mezőkövesden. A ven-
dégek még az első félidőben ledolgoz-
ták hátrányukat, majd a második fé-
lidőben kihasználták, hogy a DVTK 
egyre támadóbb felállásban játszott. A 
krónikához hozzátartozik még, hogy 
Hegedüs kapus parádésan védett, 
Farkas játékvezető pedig elnézett egy 
nyilvánvaló büntetőt a DVTK javára. 
(Magyar Kupa 10. forduló, 2. mérkő-
zés: Diósgyőri VTK – Puskás Akadé-
mia 0-3 (0-1))
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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
Általános és középiskolá-
sok korrepetálását vállalom 
humán tárgyakból, földrajz-
ból, németből. Általános is-
kolásoknak matematikából 
és angolból is. Telefon: 06-
20/256-7949.
Ingyenes számítógépes 
tanfolyam indul  kezdőknek, 
hét köznap délutánonként 
Mis  kolcon. Korhatár 65 év.  Ér-
deklődni: 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 aj-
tók már 65 900 Ft-tól, továb-
bá nyílászárók (műanyag, 
fa, alumínium), garázskapuk 
cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolás-
technikával. Tel./fax: 46/402-
292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.
hu, bemutatóterem: Miskolc, 
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, filagóriák, elő tetők, 
kerítések, kerti házak és 
egyéb famunkák készítése; 
Ve lux ablakok beépítése, cse-
réje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. 
Tel.: 06-20/460-6775.
Nem italozó, önállóan dol-
gozni tudó ácsot és koráb-
ban ács mellett dolgozó se-
gédmunkást keresek Miskolc 
és környékére, nem csak te-
tőn végzendő munkákra. Tel.: 
06-20/460-6775.
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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.

Meggyilkolta élettársát
A Borsod-Aba-

új-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság 
emberölés bűntett el-
követésének megalapo-
zott gyanúja miatt foly-
tat nyomozást a 19 éves 
aszalói nővel szemben. 
A rendőrség tájékozta-
tása szerint egy csalá-
di vita fajult odáig áp-
rilis 2-án délután, hogy 
a gyanúsított egy késsel 
szívtájékon szúrta 23 
éves élettársát. A férfi olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a hely-
színen elhunyt. Az asszonyt gyanúsítotti kihallgatását követően a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi őri-
zetbe vette.

Idős nőt rabolt ki  
a buszmegállóban

Három órán belül elfogták a 
rendőrök azt a rablót, aki már-
cius 31-én este egy 83 éves nőt 
támadott meg Megyaszón, az 
egyik buszmegállóban. Az idős 
asszonyt először értékei átadá-
sára szólította fel, majd ellökte, a 
földön fekvő sértettől erőszakkal 
elvette a táskáját és elmenekült. 
Az elrabolt táskában személyes 

iratok és százezer forint készpénz volt. A rendőrök a bejelentést kö-
vetően három órán belül azonosították, majd elfogták a támadót, 
egy 19 éves fiút. 

Tűz Felsőzsolcán
Kigyulladt egy körülbe-

lül negyven négyzetméter 
alapterületű melléképület 
április 3-án dél körül Fel-

sőzsolcán, az Árpád fejedelem útján. A lángok átterjedtek az egyik 
szomszédos ház tetőszerkezetére is. A helyszínre a miskolci hivatá-
sos tűzoltókat riasztották, az egységek hat vízsugárral oltották el a 
lángokat. A mentők egy embert kórházba szállítottak a helyszínről – 
közölte a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Gyerekeknek is árulta a drogot
Új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett és kóros szenvedély-

keltés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat 
büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 52 éves sajóládi 
lakossal szemben. A gyanúsított március 28-át megelőzően, azaz el-
fogásáig úgynevezett „herbált”, azaz új pszichoaktív anyagot szer-
zett majd értékesített, többek között fiatalkorú gyerekeknek is. A 
férfi elfogására szervezett akcióban a Miskolci Rendőrkapitányság 
Felderítő Alosztályának és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ren-
dőr-főkapitányság „Bükk” Közterületi Támogató Alosztályának 
munkatársai vettek részt. A házkutatást követően a rendőrök a férfit 
előállították a rendőrségre. 

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

FORRÓ NYOMON

Húsvéthétfőn az időjárás is kegyeibe fogadta az ünnepelni, 
kikapcsolódni vágyókat, igazi hangulatában bontakozhatott ki 
a Diósgyőri vár húsvéti forgataga is. A Tardi Pávakör Hagyo-
mányőrző Egyesület tagjainak előadásával, a gyerekek zsibon-
gásával, hagyományos játékokkal, tojásfestéssel, kisállat-simo-
gatóval, zenekarok muzsikájával. 

A régió legjobb lovasai mérték össze tudásukat, április 2-án a Lovagi Tornák Terén. A Húsvéti Díjugrató Kupán száz ló száz-
ötven startját láthatta a közönség Diósgyőrben. A versenyszámok 75-125 cm-ig, kezdő lovas, ifjúsági és felnőtt kategóriákban 
zajlottak. Az idei díjugrató szabályzat szerint felkészítő versenyszámot is kiírtak 70-75 cm-en. Ez a megmérettetés minősít a 
2018-as Platthy József Regionális Díjugrató Bajnokságra, amelyet ebben az évben Szilvásváradon rendeznek majd meg. A ver-
senynek ezúttal is a Diósgyőri vár szomszédságában fekvő Lovagi Tornák Tere adott otthont. A megyében egyedül Diósgyőr-
ben rendeztek idén díjugrató versenyt.                                                                                                                          FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ

DÍJUGRATÁS

Húsvéti  
vigadalom

Tavaszváró
4

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
BEREGI LÁSZLÓ   

FELVÉTELE

Hirdetés

Villamos ütközött személya-
utóval április 2-án este 9 óra 
után Miskolc belvárosában, a 
Centrum melletti útkeresztező-
désben. Helyszíni információ-
ink szerint a baleset egyik részt-
vevője, egy Mitsubishi típusú 
személyautó a Szentpáli úton 
érkezett a Miskolc Pláza felől. 
A Centrum melletti kereszte-
ződéshez érve, nem adta meg 

az elsőbbséget a megállóból Di-
ósgyőr irányába induló villa-
mosnak. Megpróbált áthajtani 
a menetrend szerint közlekedő 
szerelvény előtt, de ez nem sike-
rült. A villamos oldalba kapta a 
személyautót, lelökte az útról, a 
Mitsubishi kisodródott, végül 
szemben, a járdán állt meg. Úgy 
tudjuk, a balesetben a személy-
autó utasa sérült meg.

Kiütötte a villamos  
a Mitsubishit
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