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Miskolcon is élen a Fidesz-KDNP jelöltjei

A 2018-as, országgyűlési kép-
viselő-választásokon – száz 
százalékhoz közelítő feldolgo-
zottságnál – vidéken, három 
kerület kivételével mindenhol 
a Fidesz-KDNP jelöltjei állnak 
az élen, a miskolci kerületek-
ben is.

A miskolci központú 1-es 
választókerületben jelen fel-
dolgozottság szerint (pénteki 
lapzártánkig) Csöbör Katalin-
ra, a Fidesz-KDNP jelöltjére 
szavaztak a legtöbben (19 902 
szavazat – 39,57%). Második 
Jakab Péter, a Jobbik jelöltje,  
19 127 szavazattal (38,03%), 
harmadik Debreczeni József 
(DK) 5919 szavazattal (11,77%). 

Egy százalék fölött szerepelt 
még a független Fodor Zoltán 
(2106 szavazat – 4,19%) vala-
mint az LMP-s Csoma László 
(1499 szavazat – 2,98%).

A miskolci központú 2-es vá-
lasztókerületben a Fidesz-KD-
NP-s Hubay György nagy fölény-
nyel nyerte a voksolást (18 518 
szavazat – 38,48%). Második lett 
az MSZP-P jelöltje, Varga László 
(14 367 szavazat – 29,85%), har-
madik a jobbikos Pakusza Zoltán 
(13 496 szavazat – 28,04 százalék). 
Ebben a kerületben a Momentum 
jelöltje, Dudás Norbert ért még el 
egy százalék fölötti eredményt 
(546 szavazat – 1,13%). 

Csöbör Katalint és Hubay 
Györgyöt lelkes ünneplők vár-

ták vasárnap éjjel Miskolcon, 
a Kossuth utcai Fidesz irodá-
nál. Csöbör Katalin köszönetet 
mondott a választóknak, mint 
mondta, nehéz menet volt, de 
megcsinálták – jelen állás sze-
rint úgy tűnik, harmadjára is 
sikerült nyerni az 1-es választó-
kerületben. – Kemény küzdelem 
volt, de rendkívül jó segítőim és 
aktivistáim voltak – hangoztatta 
a politikus, hozzátéve: büszke rá, 
hogy nőként is megállta a helyét 
a férfiak között.

Hubay György, köszönetet 
mondott a választóknak, s Kri-
za Ákos polgármesternek, aki 
profi kampánycsapatot állított 
fel, amivel megnyerték a kör-
zetet. – Visszahódítottuk az 

MSZP-től a 2-es választókerü-
letet, ez nagy eredmény, hiszen 
az ország öt legnehezebb válasz-
tókerülete között van. Az ered-
mény is igazolja, hogy minden-
ki elvégezte a rábízott feladatot. 
Az igazi munka most kezdődik 
– fogalmazott Hubay György. 
– Nagyon köszönöm Miskolc 
város lakosságának, azoknak, 
akik elmentek szavazni és na-
gyon köszönöm azoknak, akik 
megint ránk szavaztak – ezt Kri-
za Ákos polgármester mondta, 
köszöntve a Fidesz-KDNP jelölt-
jeit. – Elmondhatjuk, hogy nyolc 
év munkája beérett, most már 
Miskolc egy nemzeti, radikális 
és polgári város – hangsúlyozta 
Miskolc polgármestere.

ELSÖPRŐ KORMÁNYPÁRTI GYŐZELEM
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Miskolc választott!

Csöbör Katalin (Fidesz-KDNP): szeretnék köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik megtiszteltek a szavazatukkal. 
Kemény küzdelem volt, de valóban erős csapatra támasz-
kodhattam ebben a nagyon nehéz körzetben. 

Hubay György (Fidesz-KDNP): köszönöm a támogatást, 
pártállástól függetlenül minden választót képviselni sze-
retnék. Bízom benne, hogy általam növekedni fog a mis-
kolci lobbierő, segíthetem a város további fejlődését.

Jakab Péter (Jobbik): köszönjük a szavazatokat, most úgy 
tűnik, hogy az 1-es választókerületben egy hajszállal le-
maradtunk az első helyről. A Jobbik ezután is markáns 
képviseletet ígér a választóknak. 

Pakusza Zoltán (Jobbik): csalódás volt számunkra az ered-
mény, de természetesen elfogadjuk a választók döntését. Én 
„munkaalapú” kampányt folytattam, viszont véleményem 
szerint végül a „gyűlöletkampány” lett  a befutó. 

Varga László (MSZP-P) nem kívánt nyilatkozni, Face-
book-üzenetében egyebek mellett azt írta: „listánkról be-
jutottam az Országgyűlésbe, továbbra is számíthatnak 
rám a térségben, a megyében élők.”

Debreczeni József (DK): az egyoldalú választási rendszer, 
az óriási hatalmi és médiafölény, valamint a rendkívüli 
mozgósító-képesség meghozta a gyümölcsét, nem sike-
rült megakadályozni a Fidesz kétharmados többségét.



Zárug Péter Farkas  
politológus, a Miskolci Egye-
tem adjunktusa

A magyar társadalom csat-
tanós választ adott a magyar-
országi politikai versenyben 
résztvevő pártok támogatottsági vitáira. Az el-
lenzék a kampányban mindent megtett annak 
érdekében, hogy Hódmezővásárhely után „han-
gos többségként” állítsa be politikai álláspontját 
a kormányváltás kényszerűségéről. Ám, mindezt 
érdemi ellenzéki teljesítmény nélkül: közös lista-
állítás nélkül, közös egyéni jelölt koordinálás nél-
kül és közös politikai vízió nélkül a kormányzás-
ra vonatkozóan.

Csakhogy a magát „hangos többségnek” gon-
doló ellenzék, egyszerűen „hangos törpe kisebb-
ség” volt, akikkel szemben a szavazók fele már 
ellenvéleményt sem akart megfogalmazni, csak 
halkan tudta, hogy úgyis a Fideszre és jelöltjeire 
szavaz. 

E folyamat Miskolcon is így ment végbe. Poli-
tikai nagyotmondások, és utcai hangoskodások 
akarták azt a látszatot kelteni, hogy itt már min-
denki ellenzéki. Csakhogy úgy tűnik Kriza Ákos 
polgármesternek van igaza, aki a választások éj-
szakáján „nemzeti, polgári és radikális” városnak 
nevezte Miskolcot, ami ma egyet jelent az elsöprő 
Fidesz többséggel.

Hubay György győzelme pedig nem csak je-
lentős előnye miatt kiemelendő, hanem azért 
is, mert a 106 egyéni választókörzetből ő volt 
az országban az egyedüli jelölt, aki mandátu-
mot tudott visszahódítani a Fidesz számára. 
A választók úgy tűnik honorálták eddigi nyo-
mornegyed felszámoló és fészekrakó kilakolta-
tó munkáját, ahogy a nyugdíjasok a Salkaházi 

Sára Programban végzett aktív szervező tevé-
kenységét is. 

A 2018-as választás ugyan akkor a közvéle-
mény-kutatók eldorádójává is vált. A politikai ke-
gyencek ostobábbnál ostobább mérései a szakma 
valódi kutatói nimbuszát is rombolták. 

Utólag már látszik: szakmai eredményeket 
mindössze három cég közölt: a Medián, a Závecz 
Research és a Nézőpont Intézet. Mindenki más 
nevetségessé tette magát, s mint közvélemény ku-
tató könnyűnek találtatott.

Csizmadia Ervin 
politológus, a Méltányosság 
Politikaelemző Központ igaz-
gatója, a Miskolci Egyetem 
docense:

– Az, hogy kétharmad lesz, a 
legtöbb elemző számára is meglepetés – az azon-
ban, hogy a Fidesz ismét nyert, már nem annyi-
ra. Az okok természetesen szerteágazóak, csupán 
egyet emelnék ki, s ez az ellenzéki pártok viszony-
lag csekély innovációs képessége. Szándékosan 
nem magyar példát mondok, de mindenki érte-
ni fogja. Tony Blair – aki az 1990-es évek végén 
és a 2000-es évek elején nagy baloldali ikon volt 
– mindent megírt a politikusi tanulóképesség-
ről az Utazás című, magyarul is olvasható köny-
vében. A Munkáspárt az ő vezetése előtt már 16 
évet töltött ellenzékben és mindent megpróbált a 
konzervatív kormánnyal szemben. Semmi ered-
mény. 1995-ben jön Blair és váratlant húz: nem 
a teljes tagadás álláspontjára helyezkedik, hanem 
– uram bocsá’ – azt mondja, akár tanulhatunk is 
valamit a konzervatívoktól. 1995 és 1997 között 
tanulóképessé teszi a Munkáspártot és nyer. Az-
tán a Munkáspárt lesz több cikluson át a hatalom 

birtokosa. Mi itt a lényeg? Az ellenfél ádáz osto-
rozása egy idő után kontraproduktív, lepereg a 
választókról. A 2010-2018-as ellenzék nem vette 
észre, hogy a napi 24 órás korrupciózás egysze-
rűen nem hat az emberekre, vagy nem úgy hat, 
ahogy az ellenzék szeretné. Az ellenzéki győze-
lemhez – furcsa módon – a kormány minimális 
elismerésén keresztül vezet az út. Ez a Blair-recept 
– baloldali politikusoknak bízvást ajánlható.

Fekete Sándor 
politológus, Miskolci  
Egyetem

A magas részvételi arány 
nem ártott, sőt, segített a Fi-
desznek, amely egyértelműen 
jelzi a párt rendkívül sikeres mozgósító tevé-
kenységét. A vidéki Magyarországon – ma már 
kijelenthető: narancsvidéken – nagy valószínű-
séggel voltak olyanok, akik életükben először 
szavaztak a pártra. A budapesti választókerü-
letek harmadát is sikerült megszereznie a kor-
mánypártnak, ami a korábbi választásokhoz 
képest szintén jó eredmény. A migrációs téma 
– a négy évvel ezelőtti rezsicsökkentés után – 
nyerő taktikának bizonyult. Már a választások 
előtt is sejthető volt, ami vasárnap este egyértel-
művé vált: széles koordináció nélkül az ellenzék 
esélytelen a választási szisztémában. A kéthar-
mad könnyen megakadályozható lett volna pél-
dául az LMP budapesti visszalépéseivel, de több 
esetben a kétfarkúak és a Momentum „eltűné-
se” is elegendőnek látszik ehhez. Miskolc példája 
plasztikusan szemlélteti, hogy a Jobbik különu-
tas politikája csődöt mondott, de számos egyéb 
vidéki színtér is jól mutatja mindezt. Kijelent-
hetjük: ellenzékváltó választáson vagyunk túl, 

s 2022-re csak egy alulról építkező, mozgalmi 
jellegű – talán ma még nem is létező – politikai 
formációnak lehet kihívói esélye.

Fazekas Csaba, 
a Miskolci Egyetem Bölcsé-
szettudományi Kar Alkal-
mazott Társadalomtudomá-
nyok Intézetének docense

Nem volt meglepő, hogy 
ebben a politikai és választási rendszerben a Fi-
desz ezúttal sem volt legyőzhető a két táborra, 
a baloldalon több formációra tagolódó ellenzék 
számára, ez csak különleges körülmények kö-
zött lenne elképzelhető. Viszont két dolog min-
denkit meglepett: a magas részvétel, illetve az, 
hogy ez a többlet a kormánypártot támogatta. 
A sikerre egyelőre árnyékot vetnek a választás 
lebonyolításával kapcsolatos események, de az 
EU-szkeptikus populisták példaképe, Orbán 
Viktor folytathatja a kormányzást és nyilván 
fokozni fogja annak tendenciáit minden téren. 
Kizárható bármilyen irány- vagy stratégiavál-
tás (hiszen a szavazók majdnem fele helyeslését 
fejezte ki), legfeljebb a kommunikációban lesz-
nek új elemek a migrációellenes kampány mellé. 
Az ellenzéket lesújtó eredmény egyes pártokban 
máris belső viszályhoz, személyi és programvi-
tákhoz vezetett. A kormánnyal szembeni elége-
detlenség képviselete az ellenzék pártjai számá-
ra nagy kihívás, nagyon is elképzelhetők teljesen 
új arcok, formációk és kezdeményezések. A vá-
lasztás tanulsága az egyre látványosabb megosz-
tottság: markánsan eltérő politikai magatartás-
sal írhatók le most a fővárosi és a vidéki, a fiatal 
és az idős, a határon túli vagy épp a nyugaton 
élő magyarok.
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Április 9-én biztossá vált a Fidesz-KDNP kétharmada. 
Korábban ugyanis 133 mandátuma volt a kormánypártok-
nak, de a határon túli szavazatokkal 134-re növekedett ez a 
szám. Nincs még vége azonban a szavazatok feldolgozásá-
nak, ha továbbra is ilyen mértékben szavaztak a külhoniak 
a Fideszre, még egy mandátum vándorolhat hozzájuk. 

Lapzártánkkor így nézett 
ki a következő parlament ösz-
szetétele:

1, Fidesz-KDNP: 134 man-
dátum. 2, Jobbik: 25 mandá-
tum. 3, MSZP-P: 20 mandá-
tum. 4, DK: 9 mandátum. 5, 
LMP: 8 mandátum. 6, Együtt: 
1 mandátum. 7, Független: 1 
mandátum. 8, Magyarorszá-
gi németek országos önkor-
mányzata: 1 mandátum.

Van 106 szavazókör, ahol 
nem bontották fel április 8-án 
este az urnákat: ezekkel meg-
várják a külképviseleteken, 
illetve a más magyarországi 
településeken, átjelentkezők 
által leadott szavazatokat. Az 
„utazó” voksokat a választás 
utáni szombaton (április 14-
én) keverik bele ennek a 106 

szavazókörnek az urnáiba. A 
választási bizottság a jegyző-
könyvek alapján összesíti a 
szavazatokat, és ekkor álla-
pítja meg a választás végered-
ményét.

A Magyar Idők azt írja, az 
új Országgyűlés május 7-8-
án tartja meg alakuló ülését, 
s először a migrációt támo-
gató civil szervezetek tevé-
kenységét szabályozó Stop, 
Soros! törvénycsomagról és 
az ország jövő évi költség-
vetésének tervezetéről kezdi 
meg a vitát. A negyedik Or-
bán-kormány megalakulá-
sának időpontját – a korábbi 
ciklusok gyakorlata alapján 
– néhány héttel a parlament 
alakuló ülése után hirdethe-
tik ki. 

Már biztos a Fidesz- 
KDNP kétharmada

Miskolcon rendben lezajlottak 
a választások – tudtuk meg 
Alakszai Zoltán jegyzőtől, a 
Miskolci Választási Iroda ve-
zetőjétől. A Miskolc közpon-
tú, 1-es választókerületben 50 
718 választó (69,72 százalék) 
járult az urnákhoz, a 2-esben 
pedig 48 616 fő (68,23 száza-
lék). Ez a részvételi arány egé-
szül ki szombaton, a külkép-
viseleteken leadott, valamint 
az átjelentkezők szavazatai-
val. Ekkor áll össze a választás 
végeredménye.

A részvételi arány Miskolc-
tapolcán és az Egyetemváros 
körzetében volt a legmagasabb, 
volt olyan szavazókör, ahol 
meghaladta a 75 százalékot. A 
legalacsonyabb részvételt Lyu-
kóvölgyben mértek, itt a 30 szá-
zalékot sem érte el. 

Miskolcon nem volt magas 
az érvénytelen szavazatok szá-
ma: az 1-es választókerületben 
mindössze 396 listás (0,79 száza-
lék) és 371 egyéniben (0,74 szá-
zalék) leadott érvénytelen szava-

zatot számoltak össze. A 2-esben 
szintén 1 százalék alatt maradt 
ezek aránya. Mindkét miskol-
ci központú választókerületben 
történt egy-egy visszalépés: az 
1-esben a Lendülettel Magyar-
országért Párt jelöltje, a 2-es-

ben pedig az LMP-s Doszpoly 
Botond lépett vissza, utóbbi 10 
perccel a határidő lejárta előtt. – 
Ez rendkívül nagy operatív ter-
het rótt a választási iroda mun-
katársaira, hiszen a szombati 
napon mind a 140 ezer szavazó-
lapról ki kellett húzni a visszalé-

pett jelöltek neveit – nyilatkozta 
Alakszai Zoltán. 

Miskolc jegyzője kiemelte, 
hogy az eredményt szakmai 
alapon nem lehet megkérdője-
lezni, a választás lebonyolítása 
Miskolcon mindenben megfe-

lelt a választási eljárásról szóló 
törvényben foglalt alapelvek-
nek és részletes rendelkezé-
seknek.

A törvénybe és az operatív 
lebonyolításba olyan sok kont-
rollpontot építettek be, hogy 
rendszerszintű visszaélések-

re nincs lehetőség. Adminiszt-
ratív tévedések előfordulhat-
nak, ezek azonban a választás 
eredményét és a választói aka-
rat kifejeződését semmilyen 
mértékben nem befolyásolják. 
Alakszai Zoltán kiemelte, a vá-
lasztás eredményét a papír ala-
pon kitöltött jegyzőkönyvek 
alapján állapítják meg. Ezeket 
bármikor, bárki leellenőrizhe-
ti, így a nyilvánosság teljes biz-
tosításával garantált, hogy nem 
sérült a választás tisztasága. A 
Nemzeti Választási Iroda vala-
mennyi pártnak, jelölő szerve-
zetnek rendelkezésére bocsátja 
a beszkennelt jegyzőkönyveket 
tartalmazó adathordozókat.

A Miskolci Választási Iro-
da vezetője arról is szólt, min-
den pártnak, jelölő szervezet-
nek megvolt a lehetősége, hogy 
tagokat delegáljon a választási 
és a szavazatszámláló bizottsá-
gokba. Azonban egyedül a Fi-
desz-KDNP küldött mind a 160 
választókörbe delegáltakat, a 
többi párt kisebb mértékben élt 
a lehetőséggel. 

MISKOLC: NAGYJÁBÓL AZ ORSZÁGOS  
ÁTLAGNAK MEGFELELŐ VOLT A RÉSZVÉTEL



Március 15-én még vállal-
ta a koszorúzást Miskolcon, 
azért, hogy a Civil Összefo-
gás Fórum Miskolci Klubja a 
Békemeneten részt vehessen. 
Rá jellemző alapossággal te-
lefonon jelezte, hogy minden 
rendben lezajlott, csak kicsit 
fárasztó volt, de különösen a 
lépcsőre volt nehéz felmenni, 
majd lejönni - mondta. 

Dr. Csukás Zoltán egy igaz 
ember volt, akinek jellemét a re-
formátus lelkészi család nyújtotta 
szilárd keresztény erkölcs alapoz-
ta. Életének fontos része hitének 
vállalása, az avasi templom gyü-
lekezetének főgondnoka volt hat 
évig, majd a Tiszáninneni Re-
formátus Egyházkerület egyház-
megyei tanácsosa, közel 30 évig 
presbiter a Miskolc-Avasi Refor-
mátus Egyházközségben. 

Hazájáért aggódó és cselek-
vő ember volt Dr. Csukás Zol-
tán. A tenni akarás már fiatal 
korában cselekvéssé változott. 
Egyetemi hallgatóként ő maga 
is szervezte a Petőfi Kör üléseit 
az 1956-os forradalom előesté-
jén, majd az egyetemét képvi-
selte a Magyar Egyetemisták 
és Főiskolások Szövetségében 
(MEFESZ) is. Az állatorvos 
hallgatók felvonulásának egyik 
szervezője, csak az isteni sze-
rencsének tudható be, hogy 
megúszta a büntetést.

A rendszerváltás újra akti-
válta politikai elkötelezettsé-
gét, a Független Kisgazdapárt 
miskolci szervezetének elnöke, 
illetve a párt megyei alelnöke, 
majd rövid ideig megbízott el-
nöke volt. A miskolci kerek-
asztal-tárgyalásokon a párt 
képviseletében részt vett. Te-

vékenységét a város Szemere 
Bertalan közéleti díjjal ismerte 
el 2012-ben. 

A rendszerváltást követő 
első ciklusban önkormányzati 
képviselő Miskolcon. Meggyő-
ződéssel vallotta ugyanis, hogy 
a közösségek azok az elemei a 
társadalomnak, amelyek egy-
másra hatása, együttműködése 
nélkül nincs nemzet. Hiszen Ő 
mindig nemzetben gondolko-
dott. 

Nyugdíjazását követően a 
civil szervezeteken keresz-
tül továbbra is aktív és tevé-
keny maradt. A CÖF Miskolci 
Klubjának alapítója, haláláig 
aktív tagja. Történelmi ismere-
tanyaga lenyűgöző volt, krak-
kói, varsói, erdélyi útjainkon 
lebilincselő előadásokban 
mutatta be a vidék múltját és 
kultúráját, népszokásait, vala-

mint kapcsolatát a magyar és 
európai történelemmel. Szel-
lemi iránytű volt, akinek vé-
leményére, tanácsaira mindig 
odafigyeltünk/odafigyeltem, 
legyen az stratégiai, netán tak-
tikai megfontolás. 

Az utóbbi időben egy javas-
lat előkészítésén dolgoztunk, 
amely szerint a Büntető Tör-
vénykönyv vonatkozó büntető 
tételeit alkalmazni kell azokra 
a szervezetekre és személyek-
re, amelyek, ill. akik a hazánk 
alkotmányos rendje, kormá-
nya elleni cselekedeteikkel ki-
merítik a hazaárulás tényállá-
sát. A jelenkori népvándorlás 
szervezését az emberiség elleni 
bűntettként értelmezve, szin-
tén javaslatot készítettünk az 
érintettek, közöttük az EU re-
leváns vezetőinek felelősségre 
vonására. 

Dr. Csukás Zoltán halálával 
bölcs szellemi mentorunkat, 
a példamutató igaz embert, a 
hazafit veszítettük el, akinek 

emléke mindig velünk marad. 
Nyugodjék Békében. 

DR. LENGYEL ATTILA 
A CÖF KLUB MISKOLC VEZETŐJE

IN MEMORIAM DR. CSUKÁS ZOLTÁN
Az egyház, a közösségek és a nemzet szolgálatában
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Nos, eddig tartott az ellen-
zék hamisan szóló illúziója 
– amiről kb. három hete érte-
keztünk itt – most pedig eljött 
a pofáraesés időszaka, ahogy 
akkor írtuk. (Animal Canni-
bals: „Minden változik. A lé-
nyeg nem! Ez a Yo az elmúló 
években”) Viszont az újabb 
Fidesz-győzelem mértékével 
most akkora sallert kaptak, 
amire szerintem igazából el-
lenzéki forgatókönyvek sem 
készültek. Én legalábbis fo-
lyamatosan az improvizáció 
jeleit vélem felfedezni a kom-
munikációjukban – illetve hát 
a mentségek keresésében sem 
hoztak valami sok újat. 

Az, hogy a balliberálisok a 
tengeren túl, a tengeren innen, 
meg tán még a tenger alatt is 
elkezdenek csalást óbégatni, 
ha egy választás valahol nem 
úgy alakul, ahogy ők szeretnék 
(mondjuk, mostanában elég sok 
ilyen van) annyira kommersz, 
hogy az ember már a tekinte-
tét sem nagyon emeli fel az új-
ság sportrovatából, amikor ilyet 
mond a tévé. Viszont ne lássam 
többé Kálmán Olga polírozott 
szemüvegét, ha értem: nálunk 
pl. miért pont Gyurcsánnyal 
nyomatják ezt legjobban? Aki 
maga is elismerte, mekkorákat 
kamuztak annak idején, hogy 
„visszahozzák a sz.ból” a 2006-
os választásokat. Aki azóta sem 
nagyon képes beletörődni, ha 
valaki esetleg komolyan veszi, 
legutóbb például azzal a sztori-
val turnézott az ellenzéki saj-
tóban, hogy valami „kompro-
mittáló iratot” ajánlottak neki 
megvételre, a magyar minisz-
terelnökkel kapcsolatban. Amit 
aztán majd jól nyilvánosságra 
hoz a választások előtt… Az 
ellenzéki sajtóban pedig több 
mint egy éve megállják röhögés 
nélkül, ahogy össze-vissza linkel 
erről. Most legutóbb, a választás 
éjszakáján már a saját stábjá-
nak is kellemetlen volt, ahogy 
minden átmenet nélkül, elkez-
dett valami „kígyózó kígyókról” 

magyarázni – ember nem értet-
te, mit akar ezzel, szerintem ő 
maga sem. 

Haverok, buli, hanta. Komo-
lyan mondom, már előre olyan 
kínosan érzem, magam, ha 
meglátom valahol Gyurcsányt, 
mint amikor női társaságban 
feltűnik a képernyőn a hüvely-
szárazság elleni reklám. Van-
nak olyan magas labdák, ami-
ket már leütni sem kunszt, ez a 
jóember meg valamikor mégis 
az ország miniszterelnöke volt. 
Szerintem azzal használna a 

legtöbbet a táborának, ha in-
kább nem szólna egy szót sem 
– viszont azt meg valószínűleg 
nem bírná ki. 

Másrészt viszont, ahhoz 
már tényleg Gyurcsány kell, 
hogy valaki ilyen helyzetben 
kiálljon a gyöpre, mindenfé-
le választási csalásról magya-
rázni… Akkor, amikor az első 
és a második helyezett párt 
listájának a támogatottsága 
között majd’ 30 százalék a kü-
lönbség. S amikor az ellenzéki 
pártoknak is meglett volna a 
lehetőségük, hogy valameny-
nyi szavazókörbe delegáltakat 
küldjenek, de csak igen mérsé-
kelten éltek ezzel a lehetőség-
gel. Vajon miért? S hogy akar-
nak olyan pártok választást 
nyerni, amelyeknek még arra 
sincs elég szimpatizánsuk, 
hogy delegáltakat küldjenek a 
szavazókörökbe? Hagyjuk. 

A komoly ellenzéki politiku-
sok is pontosan tudják, hogy 
egy választásnál akkora appa-
rátust kell mozgatni – tízezer 
fölötti szavazókörről van szó 
– hogy óhatatlanul becsúsz-
hatnak hibák. Ezek azonban 
valamennyi pártot egyaránt 
érintik, s ahogy én tudom, ed-
dig egyetlen kifejezetten csa-
lás-gyanús esetre derült fény: 
egy budapesti választókörben 

kihúzták a szavazólapról a Fi-
desz-KDNP jelölt nevét. Most 
lehet azt játszani, hogy az el-
lenzék a hibákból kifejezet-
ten azokat mazsolázza ki, és 
próbálja „rendszerbe” állíta-
ni, amelyek rájuk vonatkoz-
nak. Ők is pontosan tudják 
azonban, hogy ilyen arányú 
választási vereségnél ennek 
semmi hatása nincs az ered-
ményre – ennyi erővel kereszt-
rejtvényt is fejthetnének. Mint 
ahogy több ellenzéki vezető 
meg is mondta – Karácsony 

Gergelytől Gulyás Mártonig: a 
leszerepelt ellenzék magának 
árt a legtöbbet, ha még ezek 
után sem képes szembenéz-
ni a valósággal és továbbra is 
mindenféle kibúvókkal ámítja 
magát. 

Az ellenzék ugyanis az 
utóbbi időben már tényleg 
mellőzte a realitásérzéknek 
még látszatát is. Egyre job-
ban bezárkózott valami saját 
maga által kreált világba, si-
keresen elhitették egymással, 
hogy az a valóság, aminek a 
kis buborékjukban örvendez-
nek. Amikor esetleg kimozdul-
tak Budapestről, nosztalgiázni 
egyet a régi, kipróbált káde-
rekkel, az úgy lett kommu-
nikálva, hogy „járjuk a vidé-
ket, beszélünk az emberekkel”. 
Arra, hogy a Fidesz évek óta, 
megszakítás nélkül, fölényesen 
vezet a közvélemény-kutatá-
sokban, a Békemeneteken meg 
százezrek vonulnak, az volt a 
válaszuk, hogy a kormánypárt 
„felül van mérve”, ők „érzik a 
levegőben”, hogy az emberek 
változást akarnak. 

Most tényleg, mit lehet erre 
mondani? Ha szellentenek 
egyet, akkor bizonyára azt 
fogják majd érezni a levegő-
ben. Viszont ebből még nem 
lehet tartós politikai trendekre 

következtetni. Legfeljebb arra, 
hogy változtatni kell a táplál-
kozási szokásokon. 

Meg talán a politikaiakon 
is, és a levegő szagolgatása 
helyett, néha esetleg tényleg 
el kellene menni az emberek 
közé. Emellett itt-ott a magyar 
történelmet sem ártana tanul-
mányozni, hátha akkor sike-
rül megérteni ennek a népnek 
a lelkét. 

Ha viszont ehelyett megint 
a könnyebb utat választják, s 
szavazóköri jegyzőkönyvekkel 
bohóckodnak, meg újraszám-
lálással próbálják tréningben 
tartani a csalódott híveket – 
ám tegyék. Nem beszélve ar-
ról, hogy jövőre is lesznek vá-
lasztások – mindjárt kettő is 
– akkor újra lehet majd bizo-
nyítani. 

Viszont el fog jönni a pont, 
amikor már Soros is csak le-
gyint majd a teljes magyar el-
lenzékre – mint ahogy a da-
vosi világgazdasági fórumon, 
januárban körülbelül megtet-
te – azt pedig már most el lehet 
felejteni, hogy az immár Trum-
pék által felügyelt amerikai 
szolgálatok még egyszer bármi-
féle hálózati támogatást adnak 
utcai balhékhoz. Egyszer volt 
Budán kutyavásár (akarom 
mondani Goodfriend). 

Ne higgyük ugyanis, hogy 
az USA, a Nagy Tesó, a „Big 
Brother” (Bráder) nem figyel, 
s azt sem, hogy a balliberáli-
sok megszokott „kijáró” embe-
rei (szó szerint értendő) nem 
próbáltak meg mindent, hogy 
az Orbán-kormány ellen han-
golják a Trump-adminiszt-
rációt. Ami épp olyan illúzió 
a részükről, mint a többi. Ott 
ugyanis valószínűleg minden-
kinél jobban tudják, hogy a 
hazai ellenzék számára – jelen 
állapotában – ennek a játék-
nak vége. 

Vagy, hogy stílusosak le-
gyünk: Big Brááááder… 

Game over. 
SZEPESI SÁNDOR

GAME OVER

A szerkesztőtől

Ifj. Lomniczi Zoltán alkot-
mányjogász, a CÖF szóvi-
vője lesz az előadója a CÖF 
Klub Miskolc következő 
találkozójának, 2018. ápri-
lis 19-én 18 órától, az ITC 
székházban. Az előadás té-
mája: a kétszínű Európa. 

A „Létkérdéseink” soro-
zat keretében az előadóval 
az Európai Unió intézményi 
és jogi rendszerét tekintik át. 
Annak érdekében, hogy ért-
hetőbbé váljon az a kettőség, 
ha úgy tetszik kétszínűség, 
amely Magyarország, újab-
ban Lengyelország belpoliti-
kai, valamint diplomáciai lé-
péseit követi. Napjainkra oda 
jutottunk, hogy az Európai 
Parlament jogalkotói felada-
tát háttérbe szorítva politikai 
állásfoglalásokat tesz azok-
kal az országokkal szemben, 
amelyek továbbra is ragasz-
kodnak szuverenitásukhoz, 
nemzetállami státusukhoz. 
Ugyanakkor számos olyan 
jogot megvonnának a nem-
zetállamoktól, amelyek a csat-
lakozási szerződés szerint is a 
tagállamokat illeti meg. Sőt, 
a jogsértő tevékenységüket 
„megkoronázva” olyan tes-
tületeket szándékoznak dön-
tési helyzetbe hozni, amely 
testületek tagjai választáso-
kon nem mérettek meg. Ez 
a kétszínűség megnyilvánult 
például az alkotmányunk, a 
médiatörvény, a felsőoktatási 
törvényünk, a bírák kinevezé-
si gyakorlatának vitatásában, 
annak ellenére, hogy bizonyí-
tottuk ezek teljes vagy részle-
ges azonosságát az EU több 
tagállamának hasonló tör-
vénykezésében. Hosszú ideig 
gazdasági teljesítményünket 
is alulértékelték.

A kettős mérce legfájóbban 
a határon túli magyarság meg-
ítélésében nyilvánul meg. A 
felvetődő jogsértések rendezé-
sében való részvételt elhárítják 
magától, miközben az emberi 
jogok védelmét folyamatosan 
harsogják. A napjainkra im-
már nem csak Európára kor-
látozódó veszély, az illegális 
bevándorlók kedvéért felrúg-
ják a jogegyenlőséget is, a ke-
resztény kultúra felszámolá-
sának ördögi terve érdekében. 
Anyagilag is oly mértékben 
támogatják őket, amely több-
szörösen meghaladja az ősla-
kosok részére juttatottakat. A 
kötelező kvóta bevezetésével 
pedig az anyagi terheket szét-
osztanák azokra az országokra, 
amelyek nem óhajtották ennek 
az állapotnak a létrehozását. 

Ezzel felszámolnák a fejlett 
civilizációkban a keresztény 
erkölcsre alapozott jogállami-
ságot, helyette a nyílt társadal-
makat hirdetik. A szabad, akár 
fajok közötti szexuális-part-
nerséggel, a gender-elmélet-
tel, a multinacionális vállala-
tok számára nemzetállamok 
fölötti hatalom-gyakorlást 
biztosító szabad-kereskedel-
mi egyezményekkel, a mul-
tikulturalizmus víziójával. A 
kereszténység felszámolását 
szeretnék, az iszlám és a mig-
rációt támogatók által. De ebbe 
a sorba illeszthető a választá-
sok eredményének tagadása, 
a mandátumok visszaadása is.

Kettős mérce, avagy 
a kétszínű Európa

IFJ. LOMNICZI ZOLTÁN ELŐADÁSA 



2000-ben egy maroknyi állatszerető csapat verbuválódott ösz-
sze, hogy átmeneti szállást biztosítsanak azoknak a négylábú-
aknak, akik valamilyen oknál fogva az utcára kerültek. Akkor 
még nem tudták, milyen rögös út áll előttük, s azt, hogy álma-
ik megvalósítása talán nem is olyan egyszerű dolog. 

Azóta eltelt 18 év, a Miskol-
ci Állatsegítő Alapítvány több 
mint 12 ezer kutyának és macs-
kának talált már ott-
hont – ezt ünnepelték 
április 6-án este a Viga-
dóban. Itt rendezte meg 
az alapítvány éves jóté-
konysági bálját, ahol 
nem csupán a 18 éves 
fennállásukat, hanem 
a Canifair-rel, német 
„testvérszervezetükkel” 
fenntartott tízéves kapcsolatu-
kat is ünnepelték. – Ezekben a 
rendezvényekben az az igazán 
különleges, hogy azok is bete-
kintést nyerhetnek a menhely 
mindennapjaiba, akik nem 

tudnak kijönni hozzánk, mert 
egyfajta lelki stresszt okoz szá-
mukra a sok elhagyott kutyus 

látványa – fogalmazott  Kisfalvi 
Nyina, a Miskolci Állatsegítő 
Alapítvány elnöke. – Mindig 
igyekszünk olyan értékes infor-
mációkat becsempészni ebbe 
az estébe, amelyek meghatá-

rozták az előző évünket, illetve 
amelyek foglalkoztatnak min-
ket – tette hozzá. 

Így volt ez idén is: kö-
zel kétszázan gyűltek össze, 
hogy együtt ünnepeljék meg 
a MÁSA önkénteseivel azt az 
áldozatos munkát, amely im-
már több mint 12 ezer négy-

lábúnak segített gaz-
dára találni. Olyan 
állatoknak, amelyek-
ről már szinte min-
denki lemondott. 

A bál lehetőséget 
nyújtott arra is, hogy 
megismerkedjünk 
néhány örökbefoga-
dott, kutyussal, ame-

lyek fegyelmezettségükről 
és hűségükről tettek tanúbi-
zonyságot a vendégek előtt. 
Az est hangulatáról pedig 
Varga Andrea és Jancsó Dóra 
Abba Show-ja gondoskodott.

Szerdán kezdetét 
vette a sörverseny 
a Diósgyőri vár-
ban. Hét országból 
86 főzde küldte el 
260 sörét a Kis-
üzemi Sörfőzdék 
Egyesülete által 
szervezett nem-
zetközi megmérettetésre. 
Az egyesület történetében 
először sörmustra is kapcso-
lódik a versenyhez, április 13-
án és 14-én szintén a várban, 
ahol 40 kisüzemi sörfőzde 80 
féle sörét kóstolhatja végig a 
nagyérdemű.

Az ötvenfős zsűri szerda dé-
lelőtt látott neki, hogy a 260 
féle sört megízlelje – ezzel kez-
dődött el a Kisüzemi Sörfőz-
dék Egyesületének (KSE) XII. 
Sörverseny és Sörmustrája.

Ilyen hatalmas érdeklődés 
a sörverseny iránt még soha 

nem volt, pedig már két év-
vel ezelőtt is csúcsot döntött 
a nevezési kedv, hiszen ak-
kor közel 150 sört bírált a 24 
tagú zsűri. Idén már 260 min-
tát értékelt a kibővült létszá-
mú ítészcsapat. – 32 kategó-
ria van, és mindegyiknek van 
3–4 alkategóriája – tudtuk 
meg Gyenge Zsolttól, a KSE 
elnökétől, aki kiemelte: Ma-
gyarország legjobb kisüzemi 
sörfőzdéinek tulajdonosai és 
sörmesterei lesznek jelen a 
mustrán, akiktől kulisszatit-
kokat is megtudhat a várba lá-
togató közönség.

Az 50 fős zsűri két napon ke-
resztül kóstolgatta a verseny-
re beérkezett 260 féle sört. – 
Rendkívül sokszínű a kínálat 
– mondta el Kismárki Katalin 
zsűritag, akitől azt is megtud-
hattuk, hogyan kell sört kós-
tolni: minimum két kortyot le 
kell nyelni belőle; ezt nem lehet 
csak körbefuttatni a szánkban, 
majd kiköpni. Nagyon fontos a 
„kortyérzet”, és a „szénsav visz-
szacsengése”. A vár előtti vásár-
téren pénteken és szombaton 
délután (lapzártánk után) 40 
kisüzemi sörfőzde mutatja be 
80 féle sörét. Pénteken 16 és 18 
óra között minden főzde stand-
ján maga a tulajdonos vagy a 
sörfőző állt a csapok mögött, 
így számos kulisszatitkot meg-
tudhattak az érdeklődők.

Magyarországon 1964-től 
április 11-én, József Attila 
születésnapján ünnepeljük 
a magyar költészet napját, 
amikor számos irodalmi 
rendezvénnyel tisztelgünk 
a költőóriás emléke előtt. 
Lillafüreden, a hagyomá-
nyoknak megfelelően, a Pa-
lotaszállóval szembeni em-
léktáblánál és József Attila 
szobránál tartottak megem-
lékezést szerda délelőtt.

Így volt ez ebben az évben is. 
József Attila Ódájának születé-
si helyén idén – többek között 
– versenygyőztes fiatal vers-
mondók közreműködésével 
nemcsak a nagy klasszikust, de 
kortárs költőinket is köszön-
tötték. A megyei Prima díjas 
Műút irodalmi, művészeti és 
kritikai folyóirat szerkesztő-
ségét, a megyei Prima közön-
ségdíjas Csorba Piroskát és az 
idén 70 éves Fecske Csabát.

Miskolc önkormányzata ne-
vében Papp Ferenc, kulturális 
főreferens köszöntötte a köl-

tészet napját, s az ünneplőket. 
– Miskolc büszke arra, hogy 
ilyen kulturális helyszínekkel 
rendelkezik, mint a lillafüre-
di vízesés mellett álló Varga 
Éva által készített József Attila 
szobor és az Óda emléktáblá-
ja, amely mindenkit arra emlé-
keztet, hogy a költő Miskolcon 
írta meg ezt a verset – hang-
súlyozta a főreferens, kiemel-
ve: nekünk olyan adottságaink, 
olyan örökségünk van, mely-
nek az értékét, hagyományait 
ápolni, fejleszteni és gyarapíta-
ni is kell.

– A költészet országát hirde-
tem néktek: a költészet a kor-
látlan lehetőség, a felbukkanó 
tehetség, a megmagyarázha-
tatlan és mély csoda, valami 
elképesztő titok – fogalmazott 
ünnepi beszédében Zsille Gá-
bor József Attila-díjas költő, 
műfordító. Mint mondta, Jó-
zsef Attila olyan költőnk volt, 
akinek a hangját ma is hallani.

Csorba Piroska a Gyermek-
ké tettél, Zemlényi Attila pe-
dig a Kiáltozás című versek-

kel emlékeztek a költőre. Az 
ünnepi beszédeket követő-
en a tisztelet és köszönet vi-
rágait, koszorúit helyezték el 
az Óda emléktáblánál és Jó-
zsef Attila szobránál a város, 
a könyvtár és az egyesületek, 
alapítványok képviselői. Az 
ünnepi rendezvényen Dinnyés 
József daltulajdonos, a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztjé-
vel kitüntetett előadóművész 
adott kis koncertet megzené-
sített versekből.
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Hagyománnyá vált, hogy 
Miskolc önkormányzata - 
tisztelete, megbecsülése je-
léül - születésnapjukon rend-
szeresen felköszönti a város 
szépkorú polgárait. Szerdán 
Pataki János festőművészt 
köszöntötte Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere. 

Pataki János 1933. ápri-
lis 13-án született Szegeden. 
Festőként, grafikusként tevé-
kenykedett, több művésze-
ti ágban is képviseli magát. 
Ipari tájak képei, kifejező 
jellemportréi mellett a hét-
köznapi, talált tárgyakban 
rejlő szépség és játékosság, 
valamint az elvágyódás ér-
zete foglalkoztatja. Bernáth 
Aurélt és Ruzicskay Györ-
gyöt tekinti mesterének.

Kriza Ákos szerdán 85. 
születésnapja alkalmából 
köszöntötte a művészt. Pata-
ki János elmondta, életében 
először találkozik a polgár-
mesterrel és nagy megtisz-
teltetés számára, hogy ez 
éppen ilyen körülmények 

között történik – amikor is 
őt és munkásságát ünneplik. 
– Hálás vagyok, azért, hogy 
most ilyen nagy harmó-
nia van az életemben, hogy 
széppé tudom tenni a hét-
köznapokat. Ifjú koromban 
pont erről álmodtam, hogy 
így éljem meg ezeket az idő-
ket – fogalmazott a művész.

Mint mondta, az utóbbi tíz 
évben munkáiban a női prin-
cípiumot helyezte előtérbe. 
Ez a legintenzívebb téma, a 
szépség fogalmának léptékeit 
itt lehet igazán megmutatni. – 
A szerelem, a szépség, az ero-
tika – ezekben minden benne 
van – tette hozzá. 2017-ben 
Tiszaújváros Pro Urbe díjat 
adományozott Pataki János-
nak, a városban több kiállítá-
sa is volt már, május második 
felében pedig ismét új tár-
lat nyílik majd alkotásaiból. 
Miskolcon szintén rengeteg 
alkalommal láthatta a város 
lakossága a festőművész kiál-
lításait, többek között a Mis-
kolci Galériában vagy a Mis-
kolci Nemzeti Színházban.

„Hálás vagyok  
a harmóniáért” 

A KÖLTÉSZET NAPJÁN, MISKOLCON

Hatalmas érdeklődés:

„József Attila hangját ma is hallani”

MÁSA jótékonysági bál a Vigadóban Kezdetét vette  
a sörverseny  
a Diósgyőri  
várban!



Hetvennégy kiállító kínált 
munka és karrierlehetősé-
get a 24. Miskolci Egyetemi 
Állásbörzén. A campus vég-
zés előtt álló, vagy alsóbb 
éves hallgatóit a kiállítás 
mellett öt szervezet szak-
mai gyakorlati börzével is 
várta. 

A legnagyobb vidéki állás-
börzére Miskolcról és az or-
szág minden tájáról érkeztek 
cégek. Idén is díjazták közü-
lük azt, amelyik a leginkább 
támogatja az egyetemen vég-
zett szakemberek munkába 
állását: az elismerést idén a 
Mátrai Erőmű Zrt. vette át.

Az elhelyezkedési lehe-
tőségekről több száz fia-
tal érdeklődött. Több mint 
hetven standon kínáltak dip-
lomásoknak vagy középfokú 
végzettségűeknek gyakor-
lati képzőhelyet, illetve mun-
kalehetőséget az ország min-
den tájáról. 

A Magyar Honvédség, a 
NAV, és a Miskolc Törvény-

szék gyakorlati börzével 
várta a fiatalokat. A kiállító 
cégek elsősorban gépészmér-
nököket, közgazdászokat, 
informatikusokat, villamos-
mérnököket kerestek, de a 
műszaki menedzsereket, 
karbantartó mérnököket, 
logisztikusokat, szoftverfej-
leszőket, HR munkatársat, 
bölcsészt, jogászt, logiszti-
kust és anyagmérnököket is 
vártak munkalehetőségek-
kel. Rövid tájékoztatás után 
az érdeklődő fiatalok elérhe-
tőséget is kaptak a cégekhez.

A Miskolci Egyetemi Ál-
lásbörzén karrierlehetőséget 
vagy szakmai gyakorlati he-
lyet kínáló vállalatok nagy 
része multinacionális cég, il-
letve hazai közép- és nagy-
vállalat volt. A meghirdetett 

álláshelyek közel 44 százalé-
ka az Észak-magyarországi 
régióban, több mint 15 szá-
zaléka Budapesten és 12 szá-
zaléka az Észak-alföldi régi-
óban volt.

A Miskolci Egyetemen 
végzett szakemberek mun-
kába állását, foglalkozta-
tását leginkább támogató 
céget idén is elismerték: a 
Mátrai Erőmű Zrt. képvise-
letében Derekas Barnabás 
bányászati stratégiai igaz-
gató vehette át a díjat. A cég 
több mint 2 ezer munkavál-
lalót foglalkoztat; gépészek, 
bányászok, jogászok, köz-
gazdászok mennek a Mis-
kolci Egyetemről a céghez 
dolgozni.
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Április 10-én délután meg-
nyílt a Kínai Filmhét Mis-
kolcon, a résztvevőket a 
városházán és a Művészetek 
Házában is köszöntötték. A 
négynapos program kereté-
ben az utóbbi évek legkivá-
lóbb kínai filmes produkció-
it vetítették.

A kínai-magyar filmkulturá-
lis együttműködés újabb fontos 
mérföldköve ez a filmhét, amely-
hez a Sanghaji Nemzetközi Film-
fesztivál és a Jameson CineFest 
között 2017-ben létrejött Egy 
övezet – egy út (Belt and Road) 
elnevezésű megállapodás nyújt 
alapot – mondta el Bíró Tibor, a 
CinesFest fesztiváligazgatója a 
filmhét megnyitóján. Kiemelte, 

a megállapodás célja, hogy a két 
ország filmszerető közönsége 
jobban megismerje egymás fil-
mkultúráját. Idén ez a filmhét az 
első állomása a Sanghaji Art Film 
Szövetség jelenlétének a tenge-
rentúli filmfesztiválokon. 

– Nagy megtiszteltetés ez 
Miskolcnak. Egyben visszaiga-

zolása annak, hogy városunk 
vezető szerepet vívott ki magá-
nak Magyarországon, a film-
kultúra világában – ezt Kiss 
János alpolgármester mond-
ta köszöntőjében. Mint fogal-
mazott, sokáig csak a viharos 
gyorsasággal fejlődő kínai gaz-
daságról hallottunk híreket.

A világ azonban nem csupán 
anyagi dolgokból áll, fontos ré-

sze a kultúra is. – A mai napon a 
kínai filmkultúra ad jelet magá-
ról Miskolcon – tette hozzá az 
alpolgármester, aki szerint Mis-
kolc és Sanghaj egyetért abban, 
hogy a kultúra és a film szebbé, 
boldogabbá teszi az életünket.

Wenxia Fu, a Sanghaji Nem-
zetközi Filmfesztivál fesztivál-
igazgatója a megnyitón szintén 
utalt rá, hogy a 2017 májusá-
ban kötött együttműködési 
megállapodás eredményeként 
jöhetett létre ez a négynapos 
filmhét Miskolcon. A program 
keretében az utóbbi évek legki-
válóbb kínai filmes produkcióit 
vetítik le. – Miskolc Magyaror-
szág egyik filmes központja, így 
nagy megtiszteltetés számunk-
ra, hogy a filmhét itt kerülhet 
megrendezésre – emelte ki az 
igazgató, hozzátéve: a filmek-
ben ábrázolt gazdag kulturális 
örökség és emberi sokszínűség 
lehetővé teszi, hogy a magyar 
közönség jobban megismerje a 
kínai kultúrát. A művészet esz-
közeinek köszönhetően köze-
lebb kerül egymáshoz a szívünk 
és a gondolkodásunk.

Torma András, a Miskol-
ci Egyetem rektora arról szólt, 
hogy az egyetem elkötelezett 
a kínai kultúra terjesztésében. 
Biztosította a filmhét kínai de-

legációját, hogy ez a jövőben is 
így marad majd. – A film egy 
csodálatos dolog, mely különle-
ges utazást tesz lehetővé külön-
böző országokba, városokba, 
időszakokba – hangsúlyozta.

Az eseményre egy kilenc-
tagú kínai delegáció érkezett, 
tagjai között volt a Sanghaji 
Filmfesztivál igazgatója, több 
filmes szakember, valamint a 
sanghaji önkormányzat szá-

mos kulturális ügyekért felelős 
illetékese. Minden filmet ere-
deti nyelven, magyar felirattal 
vetítettek.

A Sanghaji Nemzetközi Fil-
mfesztivál (Shanghai Inter-
national Film Festival (SIFF)) 
nem szakosodott nemzetkö-
zi versenyfesztivál, melyet a 
Filmproducerek Nemzetközi 
Szövetsége (FIAPF) is elismer. 
Immár több mint 20 éve kerül 
megrendezésre, ez alatt az idő 
alatt sikerült egy szakmai és 
irányadó kulturális csereplat-
formot létesíteniük a hazai és 
nemzetközi filmalkotások szá-
mára. A 21. Sanghaji Nemzet-
közi filmfesztivált idén június-
ban rendezik meg.

„A kultúra és a film szebbé, boldogabbá teszi életünket”

A B.-A.-Z. Megyei Kor-
mányhivatal Foglalkoztatási 
Főosztálya, valamint a Miskol-
ci Járási Hivatal Foglalkozta-
tási, Munkaügyi és Munkavé-
delmi Főosztálya állásbörzét 
szervez. Helyszíne: ITC Nem-

zetközi Kereskedelmi Köz-
pont (Miskolc, Mindszent tér 
1.). Időpontja: 2018. április 
26-a 10:00 órától 14:00 óráig. 

A rendezvényen a mun-
kába-helyezés elősegítése ér-
dekében lehetőség nyílik a 

munkáltatók és álláskeresők 
közvetlen találkozására, a kor-
mányhivatal munkaerő-piaci 
programjainak bemutatására.

Kérik, hogy az érdeklődők 
önéletrajzot vigyenek maguk-
kal, a kormányhivatal munka-

társai a helyszínen is segítséget 
nyújtanak egyéni önéletrajzok 
elkészítéséhez. A rendezvényen 
mintegy 70-80 munkáltató és 
szolgáltató várja az álláskereső-
ket Miskolcról, a miskolci és a 
környező járásokból.

Állásbörze az ITC-ben

Kínai Filmhét Miskolcon 

Miskol-
ci olvasónk 

keresett meg le-
velével, aki ne-

hezen él kevés 
nyugdíjából. Leírta, 

hogy két gyermeke van, 
akik jól keresnek, azonban 
róla, mint rászoruló szü-
lőről, nem gondoskodnak. 
Kérdezi ezek után, hogy a 
nagykorú gyermekektől, 
tartásdíjat követelhet-e és 
ha igen, hogyan érvénye-
sítheti ezt az igényét?

Rokonaival – így gyer-
mekeivel – szemben, az jo-
gosult tartásra, aki magát, 
önhibáján kívül nem képes 
eltartani és akinek tartásra 
kötelezhető házastársa, volt 
házastársa vagy volt élettársa 
nincs. Ha a kötelezett önként 
nem fizet, akkor az illetékes 
bíróságtól kérhető, kereset-
tel, a tartásdíj megítélése. 

A bíróság a tartás mértékét 
a jogosult indokolt szükség-
letei és a kötelezett teljesítő-
képessége alapján határozza 
meg. A jogosult szükségletei 
körében megélhetésének in-

dokolt költségeit kell figye-
lembe venni. Az idős kora, 
betegsége, fogyatékossága 
vagy más ok miatt gondozás-
ra szoruló rokon tartásánál a 
gondozás és ápolás költségeit 
is figyelembe kell venni.

A tartásra kötelezett a jo-
gosult érdemtelensége esetén 
mentesülhet kötelezettsége 
alól. Érdemtelen a tartásra az a 
nagykorú, aki a tartásra kötele-
zettel vagy vele együtt élő hoz-
zátartozójával szemben, olyan 
súlyosan kifogásolható maga-
tartást tanúsít, vagy egyébként 
olyan életvitelt folytat, amely 
miatt tartása a kötelezettől 
nem várható el. Ha a szülő a 
tartási, gondozási és nevelési 
kötelezettségének eleget tett, a 
gyermek, csak a vele szemben 
tanúsított kirívóan súlyos ma-
gatartás esetén hivatkozhat a 
szülő érdemtelenségére.

Nem köteles mást eltartani 
a törvény szerint az a személy, 
aki ezáltal saját szükséges tar-
tását, vagy a tartás sorrendjé-
ben a jogosultat megelőző sze-
mély tartását veszélyeztetné.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Szülőtartás KARRIERLEHETŐSÉGET ÉS SZAKMAI GYAKORLATI  
HELYET IS KÍNÁLTAK

Tájékozódjon első kézből!
MINDENHOL OTT VAGYUNK!



A környezetvédelem és a ká-
rosanyag-kibocsátás csök-
kentésének területén Mis-
kolc az elmúlt években a 
régió egyik vezető városává 
vált. Ez a tendencia folytató-
dik tovább a városi cégek és 
közintézmények új energi-
airányítási rendszerének 
a bevezetésével, amelynek 
köszönhetően a jelentős ener-
gia-megtakarítás mellett még 
kevesebb káros anyag kerül-
het ki a városi környezetbe.

Miskolc 2011-ben csatla-
kozott a Green City Mozga-
lomhoz, majd magyarországi 
mintavárosként az első Gre-
en City akkreditált fejlesztést 
valósította meg a Miskolcta-
polcai Strandfürdő megépíté-
sével. A közösségi közlekedés 
fejlesztésével megújult a város 
villamosközlekedési hálózata 
és villamos-parkja. Munkába 
állt 75 darab CNG, azaz sűrí-
tett földgáz üzemű, alacsony 
károsanyag-kibocsátású autó-

busz. Folyamatosan növekszik 
a városi távhőszolgáltatásban 
a megújuló energiahordozók 
aránya, ami mostanra megha-
ladja az 50%-ot.

Az európai Polgármesterek 
Szövetségéhez csatlakozva el-
készült a település Fenntartha-
tó Energia Akcióterve (SEAP), 
amelyben Miskolc megfogal-
mazza: 2008-hoz viszonyítva 
miként kíván elérni legalább 
20%-os szén-dioxid kibocsá-
tás-csökkentést 2020-ra. A 

környezettudatos várossá vá-
lásért tett intézkedések sorá-
ba illeszkedik a városi cégek 
és közintézmények új energi-
airányítási rendszerének a be-
vezetése. Az ISO 50001:2011 
szabvány szerinti energiairá-
nyítási rendszer működtetésé-
vel jelentős energia-megtaka-
rítás érhető el, amely tovább 
csökkenti a városban a káro-
sanyag-kibocsátást.

– A Nemzetközi Szabvány-
ügyi Szervezet (ISO) által ki-
dolgozott ISO 50001 szabvány 
az energiairányítási rend-
szer minden területét lefe-
di – mondta el Vécsi György, 
energetikai ügyekért is felelős 
polgármesteri biztos a tanúsít-
vány keddi átadóján. – Olyan 
keretrendszert biztosít, ami 
segíti a városi vállalatokat az 
energetikai felülvizsgálat lépé-
seinek kidolgozásában és vég-

rehajtásában. Legfőbb feladat 
az energiahatékonyság javítá-
sa, amivel Miskolc újabb lépést 
tesz a környezetvédelem terü-
letén. 

Városüzemeltetési szem-
pontból abban vagyunk ér-
dekeltek, hogy vállalataink, 
intézményeink egyre maga-
sabb szolgáltatási színvonalat 
tudjanak nyújtani az energia-
hatékonyságot folyamatosan 
fejlesztve, csökkenő energia-
felhasználás mellett is – tette 
hozzá.

Bozi Péter, az Első Magyar 
Tanúsító Zrt. vezető auditora, 
nemzetközi igazgatója kiemel-
te, az EMT Zrt. 2002-ben ala-
kult, és 2015 óta mintegy száz-
húsz ISO 50001-es tanúsítást 
hajtottak végre Magyarorszá-
gon. – A Miskolc Holdingnál 
tíz tagvállalatot tanúsítottunk 
tavaly. Ezek a tanúsítványok 

nemzetközi szinten elfogadot-
tak a versenytársak és a vevők 
körében. A tanúsítványt három 
évre adjuk ki - hangsúlyozta.

Mint elhangzott, a rendszer 
bevezetésének részeként meg-
történt a vállalatok és intéz-
mények energiafelhasználá-
si alapállapotának felmérése, 
amihez gazdasági számítások-
kal megalapozott energiaha-
tékonyság-javító intézkedések 
készülnek. Az energiairányí-
tási rendszer működtetésében 
hangsúlyos szerepet kap az 
oktatás, amelynek kiemelt cél-
csoportjai a városi cégek mun-
kavállalói, hiszen egy, ösz-
szességében háromezer fős 
munkavállalói létszámmal 
működő vállalatcsoportnál 
már számít, hogy a munkatár-
sak tudatosan és környezet-
barát módon használják-e az 
energiát.

KEVESEBB ENERGIÁVAL, MAGASABB SZÍNVONALON

A húsvéti ünnepek után Miskolcon is megkezdődött a 
nagyfelületű útjavítás. A sürgős kátyúzási munkákat 
többféle technológiával egész évben végzi a Miskolci Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. 

A nagyfelületű útjavítási 
munkák viszont csak a me-
legebb idő beköszöntével, az 
aszfaltkeverő telepek meg-
nyitásával kezdődhet el.

Jelenleg a Miskolci Város-
gazda Nonprofit Kft. mellett 
három kivitelező cég, egy-
szerre több helyszínen kezd-
te meg a húsvéti ünnepek 
után a nagyfelületű útjavítá-
si munkákat, többek között a 
Fonoda, Andrássy, Miskolc-
tapolcai és Csabai kapu úton. 
A felújítások első szakaszá-
ban, a főközlekedési utakon 
és néhány valóban rossz ál-
lapotba került forgalmasabb 
mellékutcában kezdődtek el 

az útfelújítási munkák.
A felújítások és javítási 

munkák idején a városban 
sok helyen kell számítani 
félpályás korlátozásra, így 
a forgalmasabb szakaszo-
kon torlódások is kialakul-
hatnak. Ezzel együtt kérik a 
közlekedőket, hogy az úton 
dolgozók és a többi jármű-
vezető biztonsága érdekében 
tartsák be az munkavégzés-
sel érintett szakaszon az ide-
iglenes sebességhatárokat.

A Miskolci Városgazda 
Nonprofit Kft. továbbra is 
naponta ad tájékoztatást az 
útfelújítással érintett hely-
színekről.

Bemutatkozó látogatást tett 
nemrégiben Kriza Ákos 
polgármesternél Alicia El-
vira Corredera Morales, a 
Kubai Köztársaság új ma-
gyarországi nagykövete. 

Alicia Elvira Corredera Mo-
rales elsősorban turisztikai és 
gazdasági kérdésekről tárgyalt 
a miskolci városvezetővel. Ki-
emelte, mennyire elragadó 
környezetben fekszik a város, 
s elmondta, Kubában is na-
gyon sokat tesznek a turizmus 
fejlesztéséért. Mint mondta, 
Magyarország és Kuba biz-
tonságos hely és manapság az 
ilyen helyek vonzzák a turis-
tákat. Az emberek oda szeret-
nek utazni, ahol biztonságban 

vannak. A turizmuson belül 
leginkább az egészségturiz-
mus és ökoturizmus fejleszté-
sén dolgoznak.

Kriza Ákos polgármester el-
mondta, Miskolc nagyon sokat 
tesz a szép és egészséges termé-
szeti környezetért. Megemlí-
tette a Green City alapelveket, 
az új, környezetbarát CNG bu-
szokat, villamosokat, a meg-
újuló energiák felhasználását. 
Miskolcon található Kelet-Eu-
rópa legnagyobb geotermikus 
erőműve, s kiemelkedő ered-
ményeket sikerült elérni a hul-
ladékgazdálkodás területén is.  

Kriza Ákos kiemelte, a rend-
szerváltozás után, nehézipar 
összeomlása óta eltelt időszak-
ban ötvenezer ember hagyta el 

a várost. 2017 volt az első év, 
amikor már nem volt kimu-
tatható az elvándorlás. A vá-
rosnak jelentős ipari öröksége 
van, erre alapozva újra lehet 
éleszteni a gazdaságot. Már-
is jelentős eredményeket értek 
el ezen a területen, jelentősen 

csökkent a munkanélküliség. 
Miskolc polgármestere kiemel-
kedő fontosságúnak nevezte az 
oktatást, tehetség-gondozást – 
azt, hogy a gazdasági élet igé-
nyeihez igazítsák a képzést. 

A kubai nagykövet a gazda-
ságról szólva elmondta, külö-
nösen jelentős eredményeket 
értek el a biotechnológia és a 
gyógyszeripar fejlesztése te-
rén, de nyitottak mindenféle 
együttműködésre. Jelenleg a 
mezőgazdaság, vízgazdálko-
dás és környezetvédelem az 
együttműködési prioritások. 

Alicia Elvira Corredera 
Morales zárásként elmondta, 
át fogja tekinteni a jövőbeni 
együttműködés lehetséges te-
rületeit. Tavasszal vagy nyá-
ron mindenképpen visszatér 
majd Miskolcra, hogy teljes 
pompájában lássa ezt a ritka 
természeti környezetet.
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EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL TÁRGYALT MISKOLCON  
A KUBAI NAGYKÖVET

Új energiairányítási rendszert vezetett be  
Miskolc a vállalatainál

Megkezdődött  
a nagyfelületű útjavítás
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APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket 
kedvezményes áron a Mis-
kolci Naplóban hétköznap 
8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:

3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200,  
Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu

Apróhirdetés
Gyakorlattal rendelkező valuta-
pénztárost keresünk Miskolc bel-
városába. Önéletrajzokat a mis-
kolczi.allas@gmail.com címre 
várjuk.
Ingyenes számítógépes tanfo-
lyam indul  kezdőknek, hét köznap 
délutánonként Mis  kolcon. Korha-

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

vezménnyel, teljeskörű árnyéko-
lástechnikával. Tel./fax: 46/402-
292, mobil: 30/336-5528, web: 
www.aluport.hupont.hu, bemu-
tatóterem: Miskolc, Bükk áruház 
I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig, 
szo: 9–12 óráig.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to no zás, lambé riázás, filagó-
riák, elő tetők, kerítések, kerti há-
zak és egyéb famunkák készítése; 

Ve lux ablakok beépítése, cseréje; 
íves fedések és hajlatok készíté-
se; tetők szellőztetése. www.ke-
rekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-20/460-
6775.

Nem italozó, önállóan dolgozni 
tudó ácsot és korábban ács mel-
lett dolgozó segédmunkást kere-
sek Miskolc és környékére, nem 
csak tetőn végzendő munkákra. 
Tel.: 06-20/460-6775.

Az Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány 
a  FOF 2017/78  pályázati program keretében 

Az alábbi programokat tartja:

2017. október 01-től 2018. június 30-ig

1. Önismereti kompetenciák fejlesztése 
2. Személyes Életvezetési tréning 
3. Zeneterápia
4. Bábterápia
5. Mozgásfejlesztés
6.  A program keretében a „Súlyosan-halmozottan fogyaté-

kos emberek életének kísérése „ ( T-05-096/2016) elne-
vezésű, szociális továbbképzési rendszerben minősített 
programot valósítja meg

7.  Szakmai fórum  „Fókuszban a súlyosan-halmozottan 
fogyatékos emberek mindennapjai” címmel

A fent nevezett programok jelenleg is,  
folyamatosan működnek.

A RÉSZVÉTEL INGYENES, REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT!

Helyszín: Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány  
3526 Miskolc, Váltó u. 45.sz 

Bővebb információ: Patkó Gabriella +3630/943-7638,  
illetve Lakatosné Pető Tímea +3630/426-8302

A program támogatója: az Emberi Erőforrás Minisztériuma  
megbízásából a Fogyatékos Személyek  

Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

l  NAGYVÁRAD TEGNAP ÉS MA:  
április 28.: 7.000 Ft/fő

l  DUNAKANYAR GYÖNGYSZEMEI:  
május 19.: 8.500 Ft/fő
l  SPANYOLORSZÁG, TOSSA DE MAR BUSZ-

SZAL, 5 fős ap., önellátás, miskolci felszál-
lás: május 25-június 3.: 48.900 Ft/fő

l  FOGASKEREKŰVEL A BUDAI-HEGYEKBEN: 
június 9, augusztus 11.: 6.900 Ft/fő
l  MÁRAMAROSI KIRÁNDULÁSOK,  

FÉLPANZIÓVAL:  
július 5-8.: 44.000 Ft/fő

l  LENGYELORSZÁGI ZARÁNDOKLAT:  
augusztus 2-4.: 48.000 Ft/fő

l  ZARÁNDOKLAT LOURDESBA –  
AVIGNON, MONACO, CARCASSONE:  
augusztus 6-11.: 139.000 Ft/fő

TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL  
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN VAGY HONLAPUNKON!

Cím: Miskolc, Bató-ház földszintjén 
Tel.: 46/344-454

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

"

"

500 FT ÉRTÉKŰ  

KUPON EGY FŐRE,  

EGY ÚTRA ÉRVÉNYES.
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Hétvégén rendezik meg 
a Női Röplabda NB II.-es 
bajnokság hármas döntőjét, 
ahol a feljutásért lép pályára 
a DVTK női röplabda együt-
tese. A döntőre április 13. 
és április 15. között Izsákon 
kerül sor.

A Női Röplabda NB II-es 
bajnokság döntőjébe az NB 
II. nyugati-, közép-, és ke-
leti-csoportjának győzte-
se jutott be. A döntő során 
minden csapat összecsap 
egymással és a minitorna 
első két helyezettje feljut az 
első osztályba. Toma Sán-
dor, a DVTK röplabda csa-
patának vezetőedzője a klub 
hivatalos honlapjának el-
mondta, külön motivációra 
nincs szükség, hiszen azért 

dolgoztak egész évben, hogy 
most az osztályozó részt-
vevői legyenek. Mindenki 
tudja a feladatát, maximáli-
san átérzi a helyzet fontossá-
gát. Komoly célokkal vágtak 
neki nyáron a közös munká-
nak, hiszen egyértelmű volt, 
hogy szeretnék megnyerni 
a keleti-csoportot. Követke-
zik az osztályozó és az a ter-
vük, hogy ezt a lépcsőfokot is 
megugorják.

Az ellenfelekről Toma Sán-
dor úgy nyilatkozott, a két 
csapat közül az egyiket már 
ismerik, a kupában a Balaton-
füreddel már találkoztak. – A 
Kecskeméttel még nem ját-
szottunk, éppen ezért örülök 
annak, hogy az első mérkőzé-
süket a helyszínen tekinthet-
jük meg – mondta el.

Az NB I-be jutásért  
játszanak a röpisek 

DEBRECEN ÉS MISKOLC NYERTE EL A 2024-ES 
EURÓPAI EGYETEMI JÁTÉKOK RENDEZÉSI JOGÁT!
Hatalmas sikert ért el a ma-
gyar sportélet: az 1965-ös bu-
dapesti 4. nyári Universiadét 
követően majd 60 évvel a hat-
ezer fős sportolói létszámával 
minden idők legnagyobb Ma-
gyarországon megrendezett 
nemzetközi multisport ese-
ményét nyerte el ma hazánk. 

A pályázatot április 12-én 
Madridban, az Európai Egyete-
mi Sportszövetség Közgyűlésén 
mutatta be a magyar küldött-
ség, melyet számos egyeztetés, 
szakmai és vezetői helyszíni ér-
tékelés előzött meg. Két ország 
jutott csak át a végső rostán az 
Európai Egyetemi Játékok (EEJ) 
rendezésére benyújtott pályá-
zatok alapján – Magyarország 
(Debrecen-Miskolc) és Len-
gyelország (Lodz) küzdöttek a 
2022-es és 2024-es rendezési jo-
gokért az EUSA Végrehajtó Bi-
zottsága előtt. Magyarország a 
két dátum közül a 2024-es idő-
pontot preferálta, hiszen ez év 
második felében tölti be orszá-
gunk az EU soros elnöki tisztét.

Az eredményt  
az EUSA elnöke jelentette be, a 
lengyelek a 2022-es, a magya-
rok a 2024-es rendezés jogát 

nyerték el. A magyar küldött-
ség örömkiáltásait a közönség 
vastapsa kísérte. A Végrehajtó 
Bizottság tagjainak egyhangú 
visszajelzése szerint minden 
idők egyik legszínvonalasabb 
prezentációját tartotta a ma-
gyar csapat. 

A pályázat sikerét egyértel-
műen a Debreceni Egyetem, a 

Miskolci Egyetem, Miskolc és 
Debrecen városa és a Magyar 
Egyetemi – Főiskolai Sport-
szövetség (MEFS) példa értékű 
összefogása és kiváló együtt-
működése alapozta meg. A kö-
vetkező időszakban a két pályá-
zó intézmény és megyeszékhely 
a nemzetközi egyetemi és 
sportközösség figyelmének kö-

zéppontjába kerül: sportos, a 
fiatalok előtt nyitott, a külföldi 
hallgatók számára vonzó egye-
temvárosok.

Miskolc részéről a prezen-
tációt Pfliegler Péter alpol-
gármester, Rakaczki Zoltán 
sportért felelős polgármesteri 
megbízott, Deák Csaba egye-
temi kancellár valamint Mol-

nár Réka egyetemi hallgató 
mutatta be. A vastapsot ara-
tott prezentáció után Pfliegler 
Péter így nyilatkozott: „Felké-
szültek voltunk és debreceni 
kollégámmal együtt kinyilvá-
nítottuk elkötelezettségünket 
és meghatottságunkat is, hogy 
egy ilyen jelentős esemény-
nek lehetünk házigazdái. Vá-
rosunk számára nagyon fon-
tos volt a pályázat megnyerése, 
mert szerettük volna, hogy az 
európai és a magyar ifjúság 
egyaránt magáénak érezhes-
se Miskolcot erre a két hétre. 
A város hatalmas fejlődésnek 
indult az utóbbi időben és szá-
munka kiemelten fontos mind 
az egyetem mind a sport szere-
pének növelése is.”

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

Az akció érvényes: 2018. 04. 14-től 2018. 04. 20-ig 
Taft hajlakk, 250 ml, 3116 Ft/l  779 Ft
Camea tusfürdő, női, férfi, 250 ml, 916 Ft/l  229 Ft
Perlux mosógél, 1,625 ml, 221 Ft/l   359 Ft
Pur mosogató, 450ml, 597 Ft/l   269 Ft
Biopon mosópor, 3,5 kg, 543 Ft/kg   1899 Ft
Bonux mosópor, 1,5 kg, 666 Ft/kg  999 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
Ajax általános felmosó, 1 l   549 Ft
Szódabikarbóna háztartási, 1 kg   399 Ft

5 l Héra Prémium színes falfesték vásárlása esetén ajándék pólót adunk!

Hirdetés

Április 10-én, a 
bajnoki rájátszás 
negyeddöntőjének 
harmadik mérkő-
zésén az Aluinvent 
DVTK 66-59-re 
kikapott a vendég-
látó ZTE NKK csa-
patától, így nem si-
került bekerülni a 
legjobb négy közé, 
a továbbiakban 
az ötödik helyért 
küzdhetnek Štefan 
Svitek lányai.

– Gratulálok a Zalaegerszegnek. Sajnos 
a félidei tizenhat pontos előnyünk sem volt 
elég. Ellenfelünk a második félidőben na-
gyon elszántan játszott – nyilatkozta a vesz-
tes mérkőzést követően a diósgyőri vezető-
edző a klub hivatalos honlapjának. 

Női Kosárlabda NB I. A-csoport rájátszás – 
Negyeddöntő 1. mérkőzés, 2018. április 4., szer-
da: 17.30 ZTE NKK – Aluinvent DVTK 68-64. 
Negyeddöntő 2. mérkőzés, 2018. április 7., szom-
bat: 19:15 Aluinvent DVTK – ZTE NKK 61-48. 
Negyeddöntő 3. mérkőzés, 2018. április 10., 
kedd: 17.30 ZTE NKK - Aluinvent DVTK 66-59. 

Az OTP Bank Liga 25. fordu-
lójában, április 7-én Mező-
kövesden játszott a DVTK 
a Haladás ellen. A Haladás 
kétgólos előnye után a DVTK 
teljesen beszorította ellenfe-
lét, azonban Ugrai Roland 
góljával csak a szépítésre 
futotta.

A 20. percben a 
balról érkező ven-
dég-beadást több já-
tékos sem tudta tisz-
tázni, így a hosszú 
oldalon Karol Mé-
száros közelről, nagy 
erővel a diósgyőri há-
lóba bombázott, (0-1) 
A 49. percben Kovács 
Loránt indult meg 
középen, amikor sze-

rencsésen visszapattant hozzá 
a labda, már csak Antallal állt 
szemben és nem is hibázott 
(0-2). A 61. percben sikerült a 
DVTK-nak szépítenie, amikor 
egy előretett labdát Bacsa fejelt 
föl a levegőbe a 16-oson belül, 
majd ez Wilsről Ugrai Roland 
elé pattant, aki 17 méterről a 
kapu bal oldalába lőtt, (1-2).

Nagyon sok hibával ját-
szottunk, ennyi hibával nem 
lehet nyerni. Akartak, men-
tek a játékosok, néha fejet-
lenül, de ez az alap. Van mi-
nőség a csapatban és joggal 
várhatnám el, hogy akiknek 
a pluszt kellene hozzátenni a 
csapat teljesítményéhez, azok 
átlendítsék a csapatot a holt-

ponton. Pillanatnyi-
lag senki nem tud-
ja ezt megtenni, de 
sokan még azt sem 
hozzák, amit tudnak. 
A kiesés elleni harc-
nak is megvan az iz-
galma, csak nem ezt 
akartuk – mondta el 
értékelésében Bódog 
Tamás szakmai igaz-
gató. 

Az ötödik helyért küzdhetnekMOST SEM SIKERÜLT NYERNI
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Április 15-én, 16.30 órai 
kezdettel, a Miskolc Tele-
vízió HívőSzó című műso-
rában a hejőcsabai temp-
lomból közvetítenek búcsúi 
szentmisét (Gyümölcsoltó 
Boldogasszony), felvételről. 
Bemutatja: Kostyál László, 
tállyai plébános.

Szombaton, 14-én a lil-
lafüredi Tókert vendéglő 
előtt álló, felújított keresztet 
áldja meg 17 órai kezdettel 
Mikolai Vince főesperes, 
diósgyőri plébános. Vasár-
nap, 15-én lesz a hejőcsabai 
plébániatemplom Gyümöl-
csoltó Boldogasszony-bú-
csúja. A 11 órakor kezdődő 

szentmisét Kostyál László 
rátkai plébános mutatja be. 
Előtte, szombaton egész-
napos szentségimádás lesz 
8–17 óra között a templom-
ban. Vasárnap mocorgós 
szentmisét mutatnak be 16 
órai kezdettel a Millenniu-
mi teremben a kisgyerme-
kes családok számára. Jövő 
szombaton, 21-én délután 
fél 4-től mutat be szent-
misét a lillafüredi Limpiá-
szi feszületnél Kalna Zsolt 
minorita tartományfőnök. 
Kelemen Didák emlékna-
pot tartanak április 28-án, 
szombaton. Az egész na-
pos program keretében 15 

órától Imaórát tartanak, 
majd megkoszorúzzák Ke-
lemen Didák emléktábláját 
a Földes Ferenc Gimnázi-
um bejáratánál. 16.15-16.45 
Versbarátok köre, a „Ti-
sza-vidék apostola” c. előa-
dás Kelemen Didák életé-
ről. 16.45-17.10 Posztulátor 
köszöntője, Kelemen Di-
dák-díj átadása. 17.10-17.30 
Dokumentumfilm Kele-
men Didák életéről, 17.30-
18.00 Szent Ferenc Kórus 
hangversenye Gergely Pé-
ter Pál karnagy vezetésé-
vel. 18.00-19.00 Szentmise, 
19.00 Ima Kelemen Didák 
sírjánál.
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Értesítjük a tisztelt szü-
lőket, hogy a Miskolc ön-
kormányzatának fenntartá-
sában működő óvodákba a 
2018/2019-es nevelési évre az 

ÓVODÁS KORÚ GYERME-
KEK JELENTKEZÉSE 2018. 
április 25-26-27-én 8:00 órá-
tól 17:30 óráig történik. Eze-
ken a napokon kell beíratni 

azokat a gyermekeket, akik 
2018. augusztus 31-ig betöl-
tik legalább a 3. életévüket 
és óvodai jogviszonnyal még 
nem rendelkeznek. 

Bővebb információk 
az alábbi linken: http://
www.miskolc.hu/hirdet-
meny-ovodaskoru-gyerme-
kek-beiratasa 

A Nemzeti Művelődési In-
tézet Nonprofit Kft. Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Irodája és a Magyar Bábjá-
tékos Egyesület várja bár-
mely általános iskolában 
vagy közművelődési intéz-
ményben, illetve művészeti 
iskolában működő amatőr 
gyermek bábcsoportok, 
párok, vagy szólójátékosok 
jelentkezését. Műfaji és te-
matikus megkötés nincs.

A megyei gyermekbábos 
találkozó nem pusztán mű-
faji megmérettetés, hanem le-

hetőség egymás előadásainak 
megtekintésére, a tapasztalat-
cserére, a másoktól való tanu-
lásra. További cél a minőség 
felé vezető út kijelölése, egy-
ben szórakoztató és tanulsá-
gos együttlét gyermekek, ta-
náraik és a közönség részére.

Feltételei: Korhatár: 6-14 
év. Egy csoport, egy előadó 
csak egy előadással készülhet.

Helyszín: Gárdonyi Géza 
Művelődési Ház – Bárczay 
Kúria (3508 Miskolc, Sütő Já-
nos u. 42.)

Időpont: 2018. április 28. 
(szombat) 10.00 óra.

A rendezvényen szakem-
berekből álló zsűri értékeli a 
bemutatkozókat. Ekkor jelöl-
jük ki azt a produkciót, amely 
a megyét képviseli Egerben, a 
Gyermekbábosok Országos 
Fesztiválján.  

Érdeklődni lehet a 47/311-
811 telefonon munkanapo-
kon 10 – 12:00  között Hor-
váth Tündénél, a Magyar 
Bábjátékos Egyesület mun-
katársánál. További informá-
ció, adatlap: https://www.fa-
cebook.com/muvelodesihaz.
gardonyigeza * www.mabab-
jatekosegylet.hu.

Hány nőt szeretett összesen Bánffy Miklós? Melyik szerel-
me lombozta le Szabó Dezsőt? Miért sajttal akart lövöl-
dözni Örkény? Melyik felesége mentette meg Heltai Jenő 
életét? Legnagyobb íróink és költőink magánélete a szín-
padon. Történetek Petőfitől Vas Istvánig, Benedek Elektől 
Faludy Györgyig; múzsákról, megcsalt szeretőkről, örök 
hűségről és a szerelem sokféle arcáról. Így szerettek ők – 
május 9-én, este hét órától a MÜHA színpadán.

Nyáry Krisztián ugyanezen 
címmel megjelent irodalmi sze-
relmes könyvei az elmúlt évek 
legnagyobb könyvsikerének 
számítanak, amit a szakmai el-
ismerések mellett az olvasókö-

zönség nem szűnő érdeklődése 
és szeretete is bizonyít. Mindkét 
kötet negyven magyar író, il-
letve művész híres-hírhedt sze-
relmi történeteinek részleteire 
irányítja a figyelmet. A külön-

leges párkapcsolati történeteket 
kiváló színművészek tolmácso-
lásában – Nagy-Kálózy Eszter, 
Gryllus Dorka, Rudolf Péter és 
Simon Kornél – megzenésített 
versekkel, élő zenei kísérettel, 
vetítéssel egybekötve láthatja a 
közönség. A házigazda maga a 
szerző. A szépirodalmi szöve-
gek és a Kaláka népszerű zenéi 
az érzelmek titokzatos világába 
kalauzolnak bennünket.

„Sosem hittem volna, hogy 
van ilyen. Kinevettem, aki azt 
írta, jöhet az életben olyan pil-
lanat, amikor egy másodperc 
töredékére megáll a forgásban 
a világ, s hirtelen megváltozik 
minden - velem ez történt. Csak 
álltam, néztem rá; minden sej-

tem azt mondta, én erre az em-
berre vártam egész életemen át. 
(…) Miatta hárítottam el a há-
zassági ajánlatokat, én ennek az 
ismeretlennek a kedvéért szü-
lettem.” - emlékezett vissza Sza-
bó Magda, Szobotka Tiborral 
való első találkozására. Ilyen és 
hasonló érdekességek derülnek 
ki a színpadon. Ezen az estén 
írók és költők intim szférájába 
nyerhetünk betekintést, mert-
hogy ők is szerettek teljes szív-
vel, néha gyűlölettel, síron túl 
is. Kicsinyes bosszúhadjáratok, 
abszurd jelenetek, szerelmi sok-
szögek. Nyílt titkok, rejtegetett 
anekdoták, amelyekből kiderül, 
hogy az irodalom nagyjai is sze-
rethető, hús-vér emberek voltak.

Miskolci Nemzeti Színház
Április 17. 14 óra. Süsü, a sárkány 

kalandjai zenés mesejáték két 
részben. KAMARA Óperenciás 
bérlet. 19 óra. A VARÁZSFUVOLA 
– opera. NAGYSZÍNHÁZ Egyetemi 
bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. RUY 
BLAS – színmű. JÁTÉKSZÍN Jegy-
vásárlás.

Április 18. 17 óra. CSONGOR ÉS TÜN-
DE - drámai költemény. KAMARA 
Latabár ifj. „A” bérlet Jegyvásár-
lás. 18 óra. A VARÁZSFUVOLA – 
opera. NAGYSZÍNHÁZ Ferenczy 
ifj. bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. 
EMBEREK ALKONYA (16) - kortárs 
magyar színmű. JÁTÉKSZÍN Jegy-
vásárlás. 

Április 19. 18 óra. CSONGOR ÉS TÜN-
DE - drámai költemény. KAMA-
RA Schiller ifj. „A” bérlet Jegyvá-
sárlás. 19 óra. A VARÁZSFUVOLA 
– opera. NAGYSZÍNHÁZ Madách 
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet Jegy-
vásárlás. 20 óra. A Miskolc Dixie-
land Band - Dixie klub. JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás. 

Április 20. 14 óra. MINDEN EGÉR SZE-
RETI A SAJTOT - zenés mesejáték két 
részben. KAMARA Bérletszünet. 19 
óra. FURCSA PÁR – vígjáték. NAGY-
SZÍNHÁZ Bérletszünet Jegyvásárlás. 
19 óra. CSONGOR ÉS TÜNDE - drámai 
költemény. KAMARA Földes ifj. „B” 
bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. EMBE-
REK ALKONYA (16) - kortárs magyar 
színmű. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Április 21. 14 óra. Süsü, a sárkány 
kalandjai - zenés mesejáték két 
részben. KAMARA Babszem bér-
let Jegyvásárlás. 19 óra. KABARÉ 

(16) – musical. NAGYSZÍNHÁZ La-
tinovits (Alap, Arany, Ezüst) bérlet 
Jegyvásárlás. 

Miskolc-Diósgyőri Görög Katoli-
kus Egyházközség 

Bíró utcai templom és közössé-
gi ház

Április 15. 11 óra. V. „Ökumenikus” 
Húsvéti találkozó.

Hejőcsabai plébániatemplom
Április 15. 11 óra. A hejőcsabai plébá-

niatemplom Gyümölcsoltó Boldo-
gasszony-búcsúja.

Művészetek Háza
Április 17. 17 óra. ANYAIDŐ - ZSIBRITA 

KINGA DIETETIKUS ELŐADÁSA. 
Április 19. 19 óra. MÁV SZIMFONIKUS ZE-

NEKAR - SZEZONBÉRLET 7. Vezényel - 
Kobayashi Ken-Ichiro. Műsor Berlioz: 
Római karnevál - nyitány Csajkovsz-
kij: Változatok egy rokokó témára 
Dvořak: 9. e-moll „Új világ” szimfónia. 

Április 20. 19 óra. MAGNA CUM LAU-
DE AKUSZTIKUS KONCERT.

Herman Ottó Múzeum Thália-ház
Április 19. 15 óra. KAFFKA 100- Olvasó-

szoba In memoriam Kaffka Margit.
Népkerti Vigadó
Április 20. 18 óra. Református Jóté-

konysági Est. A miskolci református 
hagyományokat felelevenítve, sze-
retettel várják Miskolc érdeklődő 
református polgárait. A jótékony-
sági est célja a magyar református – 
határon innen és túli – gyermek és 
ifjúsági missziói munka /tábor, ki-
rándulás, konferencia/ támogatása.

Ady Endre Kulturális és Szaba-
didő Központ

Április 20. 17 óra. Borsodi népdalok 
ünnepe a Számadó zenekarral.
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Dohánybolt mellett vették 
el a pénzét 

Több tízezer forint készpénzt és egy mobiltelefont is elloptak egy 
férfitől Miskolcon, az Ady Endre utcai dohánybolt melletti területen 
azok az ismeretlen tettesek, akik megtalálásához a rendőrök a la-
kosság segítségét kérik. Az eset március 12-én kora reggel történt, a 
rendőrség lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást 
ismeretlen tettesekkel szemben.

A Miskolci Rendőrkapitányság kéri, hogy aki felismeri a képe-
ken látható ismeretlen férfiakat, vagy a bűncselekmény elköveté-
sével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenyég-irányítási 
Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon, illetve tegyen beje-
lentést az ingyenesen hívható 06-80/555-111 „Telefontanú” számán, 
továbbá a 107 és a 112 központi segélyhívó telefonszámok valame-
lyikén.

Kilencéves gyermeket raboltak ki az Avason
Rablás bűntette miatt emelt vádat a Miskolci Járási és Nyomozó 

Ügyészség a két férfival szemben, akik megtámadtak az Avason egy 
kisfiút, a földre teperték, és elvették 65 ezer forint értékű mobiltele-
fonját. 2017 januárjában a 16 éves vádlott és felnőtt korú társa az ava-
si lakótelepen kifigyelt egy boltból éppen kilépő kilencéves kisfiút és 
eltervezték, hogy megszerzik a mobiltelefonját. A fiatalkorú vádlott 
megszólította a gyermeket és megkérdezte az időt, amit a sértett a 
telefonján nézett meg. Ennek átadását követelte a vádlott, s mivel a 
gyermek nem volt erre hajlandó, a földre teperte, s kivette zsebéből 
a 65 ezer forint értékű telefont. Felnőtt korú társa mindvégig jelen 
volt, ezzel segítve társát a közösen kitervelt bűncselekmény elköve-
tésében. A telefont közösen eladták, a pénzt pedig elköltötték. A ko-
rábban rablás miatt már elítélt fiatalkorúval szemben az ügyészség 

fiatalkorúak börtönét, 23 
éves társával szemben pe-
dig börtönbüntetést illetve 
közügyektől eltiltást indít-
ványozott.

Kigyulladt egy lakóház a Torontáli utcában
Kedden délután kigyulladt egy körülbelül húsz négyzetmé-

ter alapterületű lakóház Miskolcon, a Torontáli utcában – közölte 
a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A tűzesethez a 
megyeszékhely hivatásos tűzoltóit riasztották, akik azonnal meg-
kezdték a lángok oltását. Az épületből egy gázpalackot kihoztak, 
személyi sérülés nem történt.

Városi busz és személyautó ütközött
Menetrend szerint közlekedő városi autóbusz ütközött össze egy 

személyautóval kedden délután Miskolcon, a Zsolcai kapu és Sol-
tész-Nagy Kálmán út kereszteződésében. A Zsolcai kapuban egy 
ideig félpályás útzár volt érvényben. Dobi Tamás, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője érdeklődé-
sünkre elmondta, az MVK autóbusza és a személyautó egymás 
mellett haladt és két külön sávban akartak kanyarodni a kereszte-
ződésben. Eközben azonban olyan közel kerültek egymáshoz, hogy 
oldalukkal összeütköztek. Személyi sérülésről nem kaptak hírt, az 
utasokat leszállították, másik busszal utazhattak tovább.

További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első 
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.
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HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) A héten lehetőséget kap arra, 
hogy elmondja a véleményét, és ezzel érdemes is lesz élnie, 
mert most valóban meg is hallgatják. Mások segítségére is 

szüksége lehet, ezzel sincs semmi baj, éljen a lehetőséggel.  

Bika (április 21 – május 20) Használjon ki minden alkalmat 
a héten, amikor egy kicsit előbbre léphet valamilyen területen, 
mert így lehetősége nyílik a tervei megvalósítására. Nem min-

den az, aminek látszik, de lehet, hogy jobb annál. 

Ikrek (május 21 – június 21) Valaki megpróbálja megváltoz-
tatni a véleményét valamiről. Nyitott is lenne a dologra, de ha 
az érvek nem megfelelőek, marad a saját álláspontján. Ne vegye 

fél vállról a kötelességeit, mert valaki figyeli a munkáját.

Rák (június 22 – július 22) Kap egy második lehetőséget 
arra, hogy helyrehozzon valamit, amit egyszer elrontott. Ez se-
gíthet abban is, hogy egy régi lelki sérelmet fel tudjon végre 

dolgozni. A héten érdemes erre figyelni egy kicsit.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Valaki csak arra vár, 
hogy meghozzon egy döntést, de Önnek még egy kis időre van 
szüksége. A héten azonban már érdemes lesz elhatároznia ma-

gát, a dologgal kapcsolatban. Beszélgessen valakivel a jövőről.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Nincs azzal semmi 
baj, ha elkövet néhány hibát a héten, mert ezekből is csak ta-
nulhat. Merje kipróbálni, mi hogyan működik. Ha az eredmé-

nyek biztatóak lesznek, menjen tovább bátran ezen az úton. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Olyan helyen talál-
hatja meg a boldogságot, ahol nem is remélte volna. Ez a fel-
ismerés azonban azt jelentheti, hogy sok más dolgot is átérté-

kel. Fontos lépéseket tett meg a napokban, és most már az eredményre vár. 

Skorpió (október 24 – november 22) Fontosak Önnek má-
sok érzései, és ezért hajlandó kisebb kellemetlenségeket is vál-
lalni. Ha ezt ők is értékelik, akkor érdemes volt az áldozat. Közö-

sen keresnek megoldást egy problémára, ami mindenkit érint. 

Nyilas (november 23 – december 21) Messzebbre viszi egy 
lehetőség, mint ahogyan azt remélni merte, és most gyorsan 
el kell döntenie, mihez kezdjen ezzel a helyzettel. Nem biztos, 

hogy helyes irány, amit eddig követett, de módosíthat rajta.

Bak (december 22 – január 20) Ne szégyellje az érzéseit, 
teljesen természetesek. Nem kell, hogy mindenkivel megossza 
őket, de akik közel állnak Önhöz, azokat beavathatja. Ha Önnél 

marad az irányítás, tervei szerint alakíthatja a dolgokat.

Vízöntő (január 21 – február 19) Bizonyosságot keres, és 
meg is találja, de ezt a biztos kiindulópontot most arra kell 
használnia, hogy más területeken is beindítsa a sikert. A héten 

Önnek kell kezdeményeznie, ha valódi sikerekre vágyik majd. 

Halak (február 20 – március 20) Egy kicsit Önnek is rugal-
masnak kell lennie, ha azt szeretné, hogy úgy alakuljon min-
den, ahogyan eredetileg elképzelte. Az út változhat, a cél 

ugyanaz marad. Nagy feladatokat vállal, de véghez is viszi őket.

FORRÓ NYOMON

Egy különleges időutazás keretében, ismét fegyvermustrára vár-
ták az érdeklődőket az elmúlt hétvégén a Diósgyőri várban. A vár 
lovagjai és szakértői ezeken az alkalmakon a középkori fegyverke-
zés és harcászat rejtelmeibe avatják be az érdeklődőket. A korhű 
öltözékeket és viseleteket a látogatók fel is próbálhatják, kezükbe 
vehetik a régi fegyvereket. A vár különleges atmoszférájában, kör-
nyezetében így kicsik és nagyok még inkább átélhetik a lovagkor 
hangulatát. 

A Mátyás-emlékév és a költészet napja alkalmából hirdetett megyei illusztrációs pályázat eredményhirdetését, kiállítás-meg-
nyitóját tartották kedden a II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban. A „Legkedvesebb Mátyás mondám” címmel meghirdetett gyer-
mekrajz-pályázaton több mint ötszázan vettek részt. A legjobbnak ítélt negyven pályamunkát kiállították a könyvtár emele-
tén, készítőiket pedig megjutalmazták. Legendás királyunk, Hunyadi Mátyás – akiről számtalan monda fennmaradt – 575 
éve született, s 560 éve koronázták meg. Ezért az idei évet a nemzetpolitikai államtitkárság Mátyás-emlékévvé nyilvánította. 

FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKÉRE
Fegyvermustra 

Miskolc kultúrájából
1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben né-
hány híres, miskolci kötődésű irodalmi személy 
neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, 
egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2018. 
május 10-én éjfélig juttassák el szerkesztősé-
günkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az 
info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejté-

seket beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki.

A hét fotója
VÉGH CSABA    

FELVÉTELE

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

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
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