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Októberi, rendes ülését tar-
totta csütörtökön Miskolc 
város közgyűlése. Az egyik 
legfontosabb napirendi pont 
a miskolci Idősek Tanácsa 
létrehozása volt. 

Soós Attila, a Fidesz mis-
kolci frakciójának vezetője a 
napirendi pont tárgyalásánál 
kiemelte: Miskolc vezetése el-
kötelezett abban, hogy támo-
gassa a nyugdíjasokat, hozzájá-
ruljon ahhoz, hogy ledolgozott 
évtizedeik után, otthon érez-
zék magukat a városban. A 
Salkaházi Sára Programban 
évente 10 ezer forintos jutta-
tást kapnak az idősek, kultu-
rális programokat szerveznek 
számukra, s biztonságuk érde-
kében személyi riasztókkal is 
ellátták őket. 

Mint elhangzott, az Idősek 
Tanácsa azzal a céllal alakul 
meg, hogy segítse a miskol-
ci szépkorúak érdekeit képvi-

selő szervezetek, egyesületek, 
klubok, valamint az önkor-
mányzat közötti együttműkö-
dést. Szerepet kíván vállalni 
az időseket érintő problémák 
feltárásában, enyhítésében, a 
vélemények és információk 
cseréjében, a generációk kö-
zötti kapcsolat, szolidaritás 
erősítésében, a különböző cé-
lok, törekvések egyeztetésé-
ben.

A tanács elnöki feladatait a 
mindenkori idősügyért felelős 
alpolgármester látja el. A ta-
gok közül öt főt az időseket tö-
mörítő helyi szervezetek által 
ajánlott személyek közül, to-
vábbi öt főt pedig oktatási-kul-
turális, szociális, egészségügyi, 
bűnmegelőzési és idősügyi 
rekreációs területen tevékeny-
kedő szervezetek képviselői-
ből kér fel a tagságra az elnök. 
- Miskolc és a kormány is el-
kötelezett abban, hogy folya-
matosan javítsa a nyugdíjasok 

életkörülményeit – hangsú-
lyozta Soós Attila. 

Kovács László Fidesz-KDNP 
frakcióelnök arról szólt, hogy 
a jelenlegi városvezetés többet 
szeretne nyújtani a nyugdíja-
soknak, mint annak idején a 
szocialisták, ezért hozták létre 
2014-ben a Salkaházi Progra-
mot. – Örömmel jelenthetem, 
hogy 2017 októberének elején 
ismét több mint 34 ezer mis-
kolcinak vitte ki a postás azt 
a 10 ezer forintot, amelyet im-
már negyedszer kapnak meg a 
nyugdíjasaink – emelte ki.

A politikus megemlítette azt 
a 30 nyugdíjasklubot is, ame-
lyek tavaly és idén is 50 ezer 
forint támogatást kaptak. – 
Minden ember megérdemli a 
tiszteletet és a megbecsülést, 
különösen természetesen azok 
a szépkorúak, akik már letud-
ták aktív éveiket – fogalmazott.

Molnár Péter, a KDNP mis-
kolci frakciójának vezető-

je kihangsúlyozta, Miskolcon 
folyamatos a konzultáció a 
polgármester és a nyugdíjas 
szervezetek között, az idősek 
javaslatait, tanácsait beépítik 
város a nyugdíjasokkal kap-
csolatos programjába. – A for-
mát most intézményesíteni is 
szeretnénk az Idősek Tanácsa 
létrehozásával – mondta el a 
politikus. 

Badány Lajos jobbikos ön-
kormányzati képviselő mó-
dosító indítványában Szilágyi 
Szabolcs jobbikos képviselőt ja-

vasolta a testület elnökének, s ezt 
támogatta a vitában Jakab Péter, 
a Jobbik frakcióvezetője is. 

Kiss János alpolgármester 
válaszában egyebek mellett 
elmondta, látott egy felvételt, 
amelyen a Jobbik frakcióve-
zetője azt mondta, ha így foly-
tatódik, Miskolcon nem ma-
rad csak 60 ezer nyugdíjas, 60 
ezer segélyes. Az alpolgármes-
ter szerint Jakab Péter segélyen 
élőknek nevezte a nyugdíjaso-
kat, ami elfogadhatatlan. – Ez 
jelzi az önök felkészültségét a 

miskolci nyugdíjas politiká-
ról, jelzi, hogy milyen kiváló 
elnököt tudnának adni a mis-
kolci Idősek Tanácsába – fo-
galmazott. Jakab Péter felszó-
lalása közben a Fidesz-KDNP 
frakciócsoportjának képvise-
lői most is kivonultak az ülés-
teremből. Azt mondták, addig 
továbbra sem hajlandók végig-
hallgatni a Jobbik frakcióveze-
tőjének hozzászólásait, amíg 
bocsánatot nem kér a nyugdí-
jasoktól, mivel szerintük ko-
rábban megsértette őket.
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A Miskolci Önkormányzati Rendészet munkáját mutatta be 
nemrégiben Kovács László Csaba, a MIÖR igazgatója Andrej 
Sotlarnak, egy biztonsági és önkormányzati rendészeti kuta-
tócsoport szlovén tagjának, a Maribori Egyetem Büntetőjogi 
és Biztonsági Kara dékánjának, Christián László ezredes-
nek, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Kar Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tan-
szék vezetőjének, valamint az intézmény öt diákjának. 

A találkozón Hubay György, 
a Rendészeti Bizottság elnö-
ke is részt vett. – Köszönjük, 
hogy városunkat választot-

ták a rendészeti munka tanul-
mányozására, ami egyenlő a 
szakmai sikereink elismerésé-
vel. Ez azt jelenti, hogy jó úton 

jártunk annak idején, mikor 
kitűztük célul magunk elé, 
hogy megvalósítjuk a város 
rendészeti programját. Foly-
tatni fogjuk ezt az utat - hang-
súlyozta.

Christián László elmondta, 
azért éppen Miskolcra hozta 
el a szlovén professzort, mert 
ennek a városnak a rendé-
szete már országos hírű, jó 
példát jelent. – A Miskolci 
Önkormányzati Rendészet 

vidéki viszonylatban 
a leginnovatívabb és a 
legjobban szervezett. 
Ezért gondoltam, hogy 
egyetemünk hallgató-
it is elhozom ide, hogy 
megnézhessék, meny-
nyire eredményes be-
fektetés az az összeg, 
amit a miskolci önkor-
mányzat áldoz a biz-
tonság megteremtésére. Vé-
leményem szerint itt nagyon 

tudatosan, közép- és hosszú-
távon tervezve számolnak 

ezzel – hangsúlyozta a szak-
ember.

MISKOLCI RENDÉSZETI MODELL – NEMZETKÖZI ÉRDEKLŐDÉS

A magyar honvédelem népszerűsítése, a honvédelem ügyének 
támogatása érdekében végzett áldozatos munkája elismerése-
ként a Honvédelemért Kitüntető cím első fokozatát vehette át 
Kriza Ákos, Miskolc polgármestere pénteken, Budapesten.

Az ünnepséget a Stefánia Pa-
lotában tartották. Az esemé-
nyen több kitüntetést és elisme-
rést is átadtak, Simicskó István 
honvédelmi miniszter veze-
tésével. Kriza Ákos a magyar 
honvédelem népszerűsítése, a 
honvédelem ügyének támoga-
tása érdekében végzett áldo-
zatos munkája elismeréseként 
kapta meg a Honvédelemért 
Kitüntető cím első fokozatát. A 
Honvédelemért Kitüntető cím 

a honvédelmi miniszter, illetve 
a Honvéd Vezérkar Főnöke ál-
tal adományozható kitüntetés. 
Babérkoszorúval ékesített és 
első, második és harmadik fo-
kozatban adományozható hu-
zamosabb időn át végzett ki-
emelkedő szakmai érdemek, 
a honvédséget támogató tevé-
kenységek elismeréseként, kor-
mánytisztviselők mellett közal-
kalmazottak és munkavállalók 
kaphatják.

– Bátran állíthatom, hogy Közép-Európa egyik legláto-
gatottabb helye lesz a Diósgyőri vár! Háromszáz éve nem 
történt olyan Magyarországon, hogy egy várat az erede-
tihez közeli állapotában állítsanak helyre – mondta el la-
punknak Rostás László főépítész.

A jogerős építési engedély-
lyel rendelkező várrekonst-
rukció folytatásának ter-
vezése folyamatban van, a 
közbeszerzési eljárás lefoly-
tatása után várhatóan jövőre 

kezdődhet az építkezés. Ros-
tás László kihangsúlyozta, a 
várrekonstrukcióhoz, illetve 
az itteni közlekedéshez, par-
koláshoz kapcsolódó ingat-
lanok felvásárlása a fejleszté-

si terveknek megfelelően már 
megtörtént. – A későbbiek-
ben, ezen túlmenően városi 
beruházásként nem tervez-
zük, hogy a meglévő terüle-
teket átépítenénk, felszámol-
nánk – tette hozzá.

Mint megtudtuk, a re-
konstrukció várhatóan jövő-
re induló, második ütemében 
befejezik a belső vár vissza-
építését, majd a harmadik 
ütemmel elkészül a külső vár 
is. Aztán kialakítják a várár-
kot, a Huszárvár és a Déry-
né-ház rendbetételével pedig 
már egy komplex kulturá-
lis-turisztikai központot ad-
hatnak át Diósgyőrben.

– Így lesz teljes a vár – fo-
galmazott Miskolc főépítésze. 
Rostás László látványterve-
ken, tervrajzokon, térképe-
ken részletesen bemutatta a 
beruházás elemeit. Kiemelte, 
nem hoznak létre új falat, új 
alapozást, nem találnak ki új 
térszerkezetet – széles körű 
szakmai egyeztetések bizto-

sítják, hogy a rekonstrukció 
hiteles legyen. 

A környezeti hatásokra is 
odafigyelnek, a várárok medrét 
vízzáró felületekkel látják el, a 
víz tehát nem tud majd elszivá-
rogni, a diósgyőri vízbázisban 
semmilyen fertőzés, szennye-
ződés nem alakulhat ki. – Az 
elpárolgó vizet a Szent György 
forrás jelenleg is meglévő túl-
folyó vizeivel pótoljuk majd – 
hangoztatta a főépítész.

A várrekonstrukció első üte-
mének köszönhetően a koráb-
bi 40 ezres látogatószám mára 
130 ezerre nőtt és a második 
és harmadik ütemnek köszön-
hetően ez várhatóan megtöbb-
szöröződik. Főleg, úgy, hogy 
a vár környezetét is fejleszte-
ni fogják. Kialakítanak példá-
ul egy várrétet, rendbe teszik 
a Vár utcát, a Szinván átívelő 
gyalogoshíd helyén pedig egy 
közúti hidat létesítenek, ami-
nek köszönhetően lényegesen 
egyszerűbb és könnyebb lesz 
megközelíteni a várat.

Állami elismerés Miskolc 
polgármesterének

 „Közép-Európa egyik leglátogatottabb  
helye lesz a Diósgyőri vár”

Létrehozták a miskolci Idősek Tanácsát
„A SZÉPKORÚAK MEGÉRDEMLIK A TISZTELETET ÉS A MEGBECSÜLÉST”

Rostás László a várrekostrukció  
folytatásának sajtótájékoztatóján



Ötödik alkalommal rendezte meg október 18–20. között a Hungexpo Zrt. a Budapesti Vásár-
központban az Automotive Hungary-t. A regionálisan is egyedülálló nemzetközi járműipari 
beszállítói szakkiállításon a járműgyártás teljes spektruma képviseltette magát, a rendezvé-
nyen idén 12 ország 215 kiállítója vesz részt. Miskolc megújult arculattal és újonnan kialakí-
tott standdal készült az idei kiállításra.

Varga Mihály nemzetgazdasá-
gi miniszter a kiállítás megnyi-
tóján egyebek mellett elmondta, 
hogy a magyar járműipar nem-
zetközi együttműködésekkel 
fejleszthető, s rendszerintegráci-
ót elsősorban a visegrádi orszá-
gokra kell kiterjeszteni. A kor-
mány 2020-ig 3 milliárd eurót 
költ kutatási és fejlesztési inno-
vációs területekre, az összeg je-
lentős része a járműipart érinti. 
Emellett támogatják a magasabb 
hozzáadott értéket előállító vál-
lalatokat és segíteni kívánják az 
innovációvezérelt termelést, a 
termelékenység és a hatékonyság 
javítását. Az iparfejlesztés érde-

kében hozott intézkedések kö-
zül megemlítette többek között 
a kiemelt járműipari központok 
kijelölését, és a duális képzés be-
vezetését a szakképzésben.

A kiállítás tematikájához iga-
zodva, természetesen Miskolc is 
az autóipari cégekre koncentrált. 
A város standján mutatkozott 

be a NOHAC Észak-magyaror-
szági Autóipari Klaszter, amely 
77 tagjával az egyik legnagyobb 
autóipari érdekkört képvise-
li Magyarországon. Többségük 
fém- és műanyag megmunkáló 
vállalkozás, de találhatóak köz-
tük tervezőirodák, tanúsítással 
és egyéb szolgáltatásokkal fog-
lalkozó cégek is. 

A járműiparra és a hozzá kap-
csolódó innovációkra egy teljes 
életpálya építhető közép- és fel-
sőfokon, ezt reprezentálja Mis-
kolc oktatási struktúrája: 32 
szakközép- és szakképző intéz-
mény, 15 gimnázium és 35 alap-
fokú oktatási intézmény össze-
hangolt munkája, eredményes 
együttműködése biztosítja a 
jövő szakembereit. Ezt egészíti 

ki a 2017-ben indult Foglalkoz-
tatási Paktum Program, amely 
tovább szeretné emelni a képzett 
helyi munkavállalók arányát.

A szakképzés csúcsát a kiál-
lításon a Miskolci Egyetem rep-
rezentálta, amely 7 egyetemi 
karon nyújt képzést. Szerepe a 
régióban folyó K+F tevékeny-
ségben is meghatározó. Duális 

képzésében ma már olyan autó-
ipari nagyvállalatok vannak je-
len, mint a Bosch, a TAKATA, 
a Shinwa vagy a Remy.  A meg-
növekedett szakemberigény ki-
elégítésére a Miskolci Egyetem 
Gépészmérnöki és Informati-
kai Kara 2016. szeptemberében 
járműmérnöki alapszakot is in-
dított. A karon belül számos in-
tézet vesz részt járműipari ok-
tatási és kutatási témákban. A 
nemzetközi hírű autóipari cég-
csoportok közül több is elkísérte 
Miskolcot az Automotive Hun-
gary-re. A Shinwa, amelynek 
miskolci üzemében 1998 óta fo-
lyamatos a termelés, az autóipa-
ri utasbiztonsági rendszereket 
gyártó Takata Safety Systems 
Hungary Kft., az európai műkö-
dését Miskolcról irányító Remy, 
az elektromos hajtások felé for-
duló Robert Bosch Energy and 
Body Systems Kft., és a gyártó-
kapacitását hamarosan Miskol-
con bővítő Patec Precision Kft.

Miskolc gazdaságfejlesztési 
elképzeléseit a Miskolc Holding 
valósítja meg. A társaság az Au-
tomotive Hungary kiállításon 
többek között a Miskolc Déli 
Ipari Park infrastrukturális fej-
lesztésével mutatkozott be.
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Tizenkét csapat jelentkezett 
a borsodi régióból a FIRST 
LEGO League nemzetközi 
robotépítő- és programo-
zó verseny miskolci regio-
nális fordulójába. Miskolc, 
Mezőkövesd, Borsodná-
dasd, Edelény és Eger diákjai 
mérik majd össze tudásu-
kat – pontosabban robotjaik 
tudását – december 16-án, 
Miskolcon.

A versenybe tavaly 88 or-
szágból összesen 32 ezer csa-
pat nevezett be, így közel 
255 ezer diák vett részt a baj-
nokság 1464 fordulójában. 
A nemzetközi robotépítő és 
programozó bajnokság célja, 
hogy bevezesse a fiatalokat a 
tudomány és a technológia vi-
lágába, ösztönözze a kreatív 
gondolkodást és erősítse a csa-
patszellemet a résztvevőkben. 
A 9-16 éves diákokból álló 
csapatok feladata, hogy önál-
ló kutatómunka során azono-
sítsanak egy a való életből vett 
problémát és arra egy megol-
dási javaslatot dolgozzanak ki. 
Egy saját maguk által tervezett 
robotot kell építeniük és prog-
ramozniuk a LEGO Minds-

torms szett segítségével. Ezt 
követően a robotoknak egy 
előre meghatározott feladatot 
kell végrehajtaniuk a verseny-
pályán.

Idén először, Miskolc és az 
észak-magyarországi régió di-
ákjai is bekapcsolódhatnak a 
bajnokságba a Remy járműipa-
ri és alkatrészgyártó vállalat 
támogatásával. Általános isko-
lák, középiskolák és a roboti-
ka iránt elkötelezett, független 
szervezetek is indítanak csapa-
tot a bajnokságon.

– A FIRST LEGO League 
hármas jelszava a kreativitás, 
innováció és csapatjáték, ame-
lyet a Remy is a magáénak érez 
– mondta el Orosz Tamás, a 
BPI Group Hungary Kft. gyár-
vezetője. – A Remy átvállalja a 
versenyen való részvétel költsé-
geit. Orosz Tamás kihangsú-
lyozta, a társadalmi szerepvál-
lalás a legfontosabb számukra: 
úgy gondolják, ez a versenyso-
rozat nemcsak a diákok és az 
iskolák, hanem a társadalom 
számára is rendkívül hasznos.

Egy különleges, interaktív 
vándorkiállítás érkezett Mis-
kolcra – s tartózkodott itt – 
nemrégiben, melyen Arany 
János korát, életrajzát, mű-
veit ismerhették meg köze-
lebbről a diákok. 

Az Arany János bicentená-
rium kapcsán létrejött mozgó-
kiállítást egy busz utasterében 
rendezték be a kurátorok. A tar-
talmában és látványában is kü-
lönleges tárlat az iskolai oktatást 
kiegészítő, utazó változata a Pe-
tőfi Irodalmi Múzeum „Önarc-
kép álarcokban” című reprezen-
tatív kiállításának.

Az Arany-busz versek, ké-
pek, különféle dokumentumok 
és relikviamásolatok segítsé-
gével mutatja be Arany János 
életművét, kapcsolatait, költé-
szetének máig ható jelentősé-
gét. Megismerhető Arany kap-
csolatrendszere, a költő életének 
és kultuszának helyszínei. Ki-
próbálhatták a Toldi erőjátékot, 
s a látogatók verseket, rappelt 
Arany-szövegeket is meghall-
gathattak. A busz melletti pihe-
nőben alkalom nyílt Arany-kö-
tetek lapozgatására, kvízek 
kitöltésére, petrencés rúd vagy 
malomkő kipróbálására. – Júli-

ustól járja az Arany-busz az vi-
déket, most Sátáról jött, miután 
körbement Nógrád megyében és 
a Felvidéken. Miskolcról Egerbe 
indulunk tovább – nyilatkozta 
Takács Erika tárlatvezető. Mint 
mondta, hasonlóan interaktív 
tárlatot találtak már ki a nyuga-
tosok, a nyelvművelés és Erkel 
Ferenc kapcsán is 2008 óta, de 
egyik sem lett ennyire érdekes.

Kiss János alpolgármester a 
tárlat hétfői megnyitóján, az 
Avasi Gimnázium előtt Arany 
János és kora jelentőségét hang-
súlyozta. – Arany János a ma-
gyar nemzet egyik költőfeje-
delme, géniusza volt. Ez a busz 
pedig nem csupán róla szól, ha-
nem jelképes időutazásra is invi-
tál minket, kétszáz évre vissza az 
időben – hangsúlyozta.

Az alpolgámester  úgy fogal-
mazott, ezen a buszon utazik az 
elmúlt kétszáz év magyar törté-
nelme. – A XIX. század a ma-
gyar nemzet megújulásának 
üzenetét hordozta, a reform-
kor üzenetét. Ez az az évszázad, 
amelyben a magyar nép a sza-
badságáért, a politikai önálló-
ságáért küzdött. Ez az az évszá-
zad, amikor nyelvünk megújult, 
s amikor ennek a megújult ma-
gyar nyelvnek a szabad haszná-
latáért küzdöttünk. Most a XXI. 
századot írjuk, s ennek a század-
nak az elején minden kapu nyit-
va áll a magyar ifjúság előtt. Kí-
vánom, hogy kétszáz év múlva 
büszkék legyenek az akkori fi-
atalok nemcsak az 1817-es ifjú-
ságra, hanem a 2017-esre is – 
zárta beszédét Kiss János.

Jelképes időutazás Arany János korábaFIRST LEGO League Miskolcon is

„A legkomolyabb beruházások Miskolcon lesznek”
– Egy érdekes változásnak vagyunk tanúi: 

a magyar járműipar dinamikus fejlődése Szé-
kesfehérvárról indult, aztán Győr lett egyre 
erősebb, majd Kecskemét vette át a szerepet, 
és úgy látom, hogy a következő években Mis-
kolc lesz az a város, ahol a legkomolyabb beru-
házások és fejlesztések történnek – nyilatkoz-
ta Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter kifejtette, bízik 
abban, hogy a hazánkban mintegy 15 ezer embert foglalkozta-
tó Bosch – ami így a legnagyobb foglalkoztatója az országnak a 
versenyszférában – és a már meglévő további cégek Miskolcon 
magukkal húzzák majd az egész iparágat, sőt olyan új beszállí-
tókat hoznak Miskolc környékére és a régióba, amelyek tovább 
növelik a járműipari kapacitásokat, a munkahelyek számát, a 
megélhetési esélyeket.

Pfliegler Péter alpolgármester szerint fontos 
célkitűzése a városvezetésnek, hogy a déli ipa-
ri park területére mielőbb sikerüljön egy autó-
gyártót is megnyerni, a kiállításon a város el-
sősorban a jelenlévő autóipari beszállítóknak, 
autógyártóknak mutatkozik be. Ugyanakkor 
biztatni szeretnék a magyar és akár külföldi, 

fiatal szakembereket is, hogy jöjjenek Miskolcra, mert itt van 
számukra perspektíva, vannak megfelelő lehetőségek. Pfliegler 
Péter kiemelte, a partnerség szempontjából is nagy jelentőségű, 
hogy megjelent a város a kiállításon, s vele együtt tíz cég, okta-
tási intézmény. Őket láthatják az érdeklődők a megújult, máris 
kedvező visszhangot kapott standon. – Év végéig talán még be 
tudunk jelenteni olyan fejlesztéseket, amelyek további miskolci-
aknak és Miskolc környékieknek adnak munkát, s tovább erősí-
tik az autóipari beszállító ipart – fogalmazott az alpolgármester. 

Miskolc az Automotive Hungary kiállításon

„A magyar járműipar nemzetközi  
együttműködésekkel fejleszthető”



A Munkáspárt miskolci szervezete is csatlakozott a párt 
által meghirdetett országos akcióhoz, s kitelepüléssel 
egybekötött, nyílt sajtótájékoztatót tartott szerdán, az 
Újgyőri főtéren, „Fizessék meg a munkánkat!”– címmel. 

Fülöp József Istvánné, a 
Munkáspárt miskolci szerve-
zetének elnöke elmondta: biz-
tos munkát, biztos megélhe-
tést és igazságos teherelosztást 
szeretnének. – A kapitaliz-
musban a gyár nem a munká-
soké, a tőkések kihasználnak 
minket, hogy ők jól éljenek. 
A tőkés a munkanélküliség 
fenntartásával tartja sakk-
ban a dolgozót, a migráns pe-
dig a legolcsóbb munkaerő, 
ezért hívják Európába – fo-

galmazott az elnök. – Ha be-
kerülünk a parlamentbe, fő 
célkitűzésünk lesz a kétszáz-
ezer forintos minimálbér és a 
minimum százezer forintos 
nyugdíj kiharcolása – hang-
súlyozta Fülöp József István-
né, aki valószínűleg a Mun-
káspárt jelöltje lesz jövőre a 2. 
sz. országgyűlési választóke-
rületben. Az 1. számú válasz-
tókerület munkáspárti jelöltje 
vélhetően Orosz Imre Tibor 
lesz. 

Egy úgynevezett „új erőtér” 
létrehozásán dolgozik az 
LMP - mondta el miskolci 
sajtótájékoztatóján  
Szél Bernadett, a Lehet Más 
a Politika társelnöke, aki 
szerint elvek mentén, érté-
kalapon építkeznek Gémesi 
György pártjával.

Az LMP miniszterelnök-je-
löltje a napokban borsodi kis-
településeket látogatott meg, 
majd Miskolcon tartott tájé-
koztatót. Az egészségügyről 
szólva Szél Bernadett úgy fo-
galmazott, Magyarországon a 
közegészségügyi ellátás meg-
tartása és megfelelő minő-
ségű működtetése az egyetlen 
lehetséges megoldás. A magá-
negészségügy nem fogja ezt 
kiváltani, ezt az emberek csak 
kényszerből választják.

Az egészségügy átalakításá-
hoz az LMP álláspontja sze-
rint két dologra van szükség: 
bátorságra és pénzre. Előbbi a 
miniszterelnök-jelölt szerint 
megvan a pártjánál, a finanszí-
rozást pedig egy antikorrup-
ciós intézkedéscsomag életbe 
léptetésével oldanák meg. – Mi 
alapvetően abban gondolko-
dunk, hogy minden magyar 
embert ugyanaz a szolgáltatás 

illet meg, függetlenül a lakhe-
lyétől és az anyagi lehetősége-
itől. El kell érni, hogy minden 
körzetben legyen háziorvos - 
hangoztatta Szél Bernadett.

Csoma László, az ellenzéki 
párt B.-A.-Z. megyei elnöke a 
párt gazdasági programjából 
egyebek mellett azt emelte ki, 
hogy a nagyvállalatok helyett 
a helyi kis- és középvállalko-
zásokat kell támogatni, azok 
munkahely-teremtését segíte-
ni.

Felvetésünkre, miszerint a 
politikai elemzők úgy látják, 
hogy az MSZP szétforgácsoló-
dásából az LMP is profitálhat, 
a társelnök úgy fogalmazott: 
nem azt nézik, ki kire szava-
zott korábban, hanem arra az 
ajánlatra koncentrálnak, amit 
a Lehet Más a Politika letett az 
asztalra, illetve azokra a politi-
kusokra, akik ezt képviselik és 
magukénak érzik. 

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) Miskolc 
Városi Szervezete meghívására, nemrégiben Miskolcon járt Rét-
vári Bence parlamenti államtitkár. Előadásában egyebek mellett 
elmondta: a határaink megvédése mellett a kormány arra is kel-
lő figyelmet fordít, hogy segítséget nyújtson a szükséget szenve-
dőknek a Közel-Keleten, de Afrikában és Ázsiában is.

Váraljai Zoltán, az IKSZ 
miskolci szervezetének elnö-
ke, országos alelnök köszön-
tőjében úgy fogalmazott, „a 
józan gondolkodású magyar 
embereket” jelenleg a migrá-
ció kérdése foglalkoztatja a 
leg inkább. – Szeretnénk azt, 
hogy a dolgok ne menjenek 
rossz irány ba és ragaszkodunk 
keresztény értékeinkhez. Eu-
rópának és Magyarországnak 
példátlan migrációs nyomás-
sal kell szembenéznie, de bát-
ran mondhatom: a nyugat-eu-
rópai országokkal szemben 
hazánkban sokkal nagyobb 
biztonságban érezhetjük ma-
gunkat – hangsúlyozta. 

Rétvári Bence szerint törté-
nelmünk során számtalanszor 
kellett már megvédeni az or-
szágot. Amíg azonban a mongol 
vagy a török invázió nyílt kato-
nai támadás volt, addig most egy 
csöndes beszivárgással nézünk 
szembe. – Olyan mértékű nem-
zetközi figyelem hárul hazánk-
ra, mint a rendszerváltás óta ta-
lán egyszer sem. Egy történelmi, 
sorsfordító pillanatban hozott 
olyan döntést a Fidesz-KDNP 
kormány, ami ugyan kiváltotta 
a nyugat-európai liberális poli-
tikusok és a mainstream média 
rosszallását, de egyezett a ma-
gyar lakosság elsöprő többsé-
gének véleményével. Ma a ma-

gyarok több mint 80 százaléka 
támogatja, hogy Magyarország 
határait meg kell védeni – fogal-
mazott az államtitkár. 

Rétvári Bence kiemelte: ha-
zánknak mindamellett, hogy 
helyén van az esze, és megvédi 
saját külső határait, a szíve is a 
helyén van és igyekszik segít-
séget nyújtani mindazoknak, 
akik szükséget szenvednek. – 
Oda visszük a segítséget, ahol 
szükséget szenvedők élnek: Li-
banonba, Szíriába, Jordániába, 
Irakba, az afrikai és ázsiai orszá-
gokba. A keresztények azonban 

duplán vannak üldöztetésnek 
kitéve. Sújtja őket a polgárhá-
ború, s emellett folyamatos hát-
rányt, sokszor üldöztetést szen-
vednek kereszténységük miatt 
is. - Nyolcszáz iraki család tu-
dott visszaköltözni lakóhelyére, 
amit az Iszlám Állam korábban 
lerombolt – a települést magyar 
pénzből építettük újjá. Ezek az 
emberek a magyaroknak kö-
szönhetik, hogy a szülőföldjü-
kön élhetnek, a reményt tudtuk 
visszaadni nekik – emelte ki az 
államtitkár.

KUJAN ISTVÁN

Rétvári: „Oda visszük a segítséget, ahol 
szükséget szenvednek”

Nyílt sajtótájékoztatók

Közélet Miskolci Napló4

Van az 1956-os magyar sza-
badságharcnak egy nagyon rit-
kán említett, titokzatos epizód-
ja, amelyről szinte a mai napig 
sem tudjuk a teljes igazságot. 

A spanyol légióról van szó – a 
teljes, krokodil-könnyeket hul-
lató nyugati világban ugyanis 
egyedül Spa-
nyolország mu-
tatkozott kész-
nek rá, hogy 
konkrét, fegyve-
res segítséget nyújtson 1956-ban 
a magyar forradalmároknak. 

Tény, hogy erről döntés szü-
letett a spanyol kormányban, s 
az is, hogy a segítség célba jut-
tatását az amerikaiak akadá-
lyozták meg. Spanyolország-
nak ugyanis nem voltak olyan 
nagy hatótávolságú repülői, 
amelyek leszállás nélkül el tud-
tak volna jutni Magyarország-
ra. Egyes források szerint a 
spanyolok megfelelő repülőket 
kértek volna az amerikaiaktól, 
mások szerint csak leszállási 
lehetőséget esetleg egy ausztri-
ai repülőtéren – az amerikai-
ak azonban, egy világméretű 
konfliktus kialakulásának ve-
szélyére hivatkozva, minden 
segítséget megtagadtak, és szö-
vetségeseiket is erre utasították. 

Borhi László, „Dokumentu-
mok a spanyol segítségnyújtás 
tervéről” című munkájában azt 
írja, két nappal a Magyarország 
elleni szovjet támadás után, szi-
gorúan titkos feljegyzés készült 
Herbert Hoover, az Egyesült 
Államok külügyi államtitká-
ra részére. Ebből kiderül, hogy 
Artajo spanyol külügyminisz-
ter felkereste az Egyesült Álla-

mok ENSZ-nagykövetét, Cabot 
Lodge-ot és közölte vele: Franco 
tábornok kész lenne fegyveres 
erőket küldeni Magyarországra, 
a felkelők megsegítése céljából.

A felállítandó spanyol légió 
létszámáról több verzió is ke-
ring. Leggyakrabban mintegy 

15 ezer reguláris katonáról és 
70-80 ezer önkéntesről írnak. 
Vannak, akik szerint a spanyo-
lok csupán fegyvereket akartak 
küldeni, ennek viszont ellent-
mondani látszik a kezdemé-
nyezésre adott amerikai válasz, 
valamint az a tény, hogy a ko-
rabeli sajtóban már a spanyol 
légió parancsnokának a neve is 
megjelent. A Budapestre induló 
spanyol csapatokat e szerint egy 
tapasztalt és sikeres világhábo-
rús tiszt, Agustín Munoz Gran-
des tábornok vezette volna. 

A Borhi László tanulmá-
nyához csatolt dokumentumok 
között található a titkosított 
távirat, amelyet az amerikai 
külügyminisztériumból küld-
tek az Egyesült Államok mad-
ridi követségének, az üggyel 
kapcsolatban. Ez így szól: „Az 
Egyesült Államok kormánya 
osztozik a spanyol kormány el-
lenszenvében a Magyarország 
elleni brutális szovjet katonai 
akció miatt, valamint a ma-
gyar nép függetlenségi harca 
iránti mély együttérzésében.

Ugyanakkor az Egyesült Ál-
lamok kormánya sajnálattal 
arra a következtetésre jutott, 

hogy semmilyen, ismétlem, 
semmilyen módja nincs annak, 
hogy hasznos katonai inter-
venciót hajtson végre a magyar 
hazafiak támogatására a siker 
reményében és a Szovjetunió-
val való nagyméretű konfliktus 
súlyos kockázata nélkül.

Az ENSZ aktívan foglal-
kozik a világbékét fenyegető 
különféle problémákkal és az 
Egyesült Államok nézete sze-
rint az szolgálja a legjobban 
mindannyiunk érdekeit, ha 
ezeket a kezdeményezéseket 
a sikeres befejezésig visszük. 
Következésképpen az Egyesült 
Államok kormánya sem nyílt, 
sem titkos katonai beavat-
kozásra nem, ismétlem, nem 
vállalkozhat Magyarországon 
a jelen körülmények között.

Az Egyesült Államok kor-
mánya határozottan sürgeti a 
spanyol kormányt, hogy a le-
hető legóvatosabban vizsgálja 
meg, milyen következményei 
lennének a katonai interven-
ciónak Spanyolország és Nyu-
gat-Európa számára. Közös 
biztonsági céljaink és a világ-
béke megőrzésére vállalt kö-
telességeink fényében reméli, 
hogy Spanyolország nem tesz 
elsietett lépéseket az Egyesült 
Államokkal történő konzultá-
ció nélkül.”

Eisenhower, az akkori ame-
rikai elnök más források sze-
rint sem nagyon csinált titkot 
abból, hogy a magyarok miatt 

nem vállal konfliktust a Szov-
jetunióval – hogy igazából mi-
ért „adott el” minket a Nyugat, 
arra ma is sokan keresik a vá-
laszt. A gyakran emlegetett 
Szuez az újabb kutatások fé-
nyében már egyre kevésbé hi-
teles ürügy, s az is nyilvánvaló, 

hogy Hruscsov, 
az akkori szov-
jet pártfőtitkár 
nem volt sem 
fanatikus, sem 

bolond. Reálpolitikus volt, aki 
mindig pontosan tudta, med-
dig mehet el, erre legékesebb 
bizonyíték az 1962-es kubai 
rakétaválság. Addig és azóta 
sem volt olyan közel a világ az 
atomháború kirobbanásához, 
Hruscsov szerencsére - Kenne-
dy határozott fellépését látva – 
visszakozott, vállalva a presz-
tízsveszteséget és kockára téve 
a személyes karrierjét is. 

Nem tudjuk, mi lett volna, 
ha a spanyol légió – a világ 
minden tájáról jelentkező ön-
kéntesekkel együtt – eljut Ma-
gyarországra, s a Nyugat hatá-
rozottan kiáll az érdekünkben. 
Az ENSZ akkor talán a gya-
korlatban is komolyabban 
vette volna a „magyar ügyet” 
– valószínűleg arra is rákény-
szerült volna, hogy békefenn-
tartókat küldjön, s érdemben 
fellépjen a tömeges megtorlá-
sok ellen. Igazából azt is csak 
találgatni lehet, mi lett volna 
a szovjet válasz, egy azonban 
bizonyos: tisztelet és hála illeti 
azokat, akik a földrész másik 
sarkából eljöttek volna harcol-
ni és meghalni értünk. 

SZEPESI SÁNDOR

AZ ELFELEDETT LÉGIÓ

A szerkesztőtől

Kereszténység, közélet és politika

 „Az LMP egy új erőtér 
létrehozásán dolgozik”

Novák Józsefné önkormányzati 
képviselő utcafórummal egybekötött 
burgonyavásárt rendez október 26-

án, csütörtökön, 13 órától Észak-Ki-
liánban, a garázssoron, 14.30 órától 
Dél-Kiliánban, az Otthon téren és 

16.30 órától Diósgyőrben, a 
Pálosok parkjában. 

UTCAFÓRUM



Kedd este a Művészetek Háza adott otthont a Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetségének (KÉSZ) miskolci csoportja által szervezett 
XIII. Miskolci Nemzeti Estélynek. Az eseményen megemlékeztek 
az 1956-os forradalom hőseiről, majd átadták a Kartal-Veczán dí-
jat, melyet idén a 90 éves Csókay Károly atya kapott.

A Fényi Gyula Jezsuita Gim-
názium tanulói egy színpadi 
darabbal emlékeztek meg fia-
talokról, akik fegyvert fogtak a 
szabadságért, s akik közül sokan 
az életüket vesztették 1956. ok-

tóber 23-án az utcákon. Grezsa 
István Kárpátaljáért felelős kor-
mánybiztos ünnepi beszédében 
úgy fogalmazott: „1956 valósá-
gunk egy darabja". – Ez törté-
nelmünk világraszóló eseménye, 

amely egyben a legfájdalmasabb 
és a legfelemelőbb ünnepünk is 
– mondta el Grezsa István, aki 
szerint a magyarok mindig meg-
védték értékeit. – A mai Euró-

pában is vannak olyanok, akik 
modoros beszédekkel a szabad-
ságunkat tiporják. Csak mi dönt-
hetünk a jövőnkről, nem Brüsz-
szel  és nem más idegen hatalom 
– emelte ki. 

A kormánybiztos elmond-
ta: kereszténység nélkül nincs 
Európa és Magyarország sem. 
Nemzetünk több alkalommal 
megvédte már Európát, amit 
az országgal egyidős vallásának 

köszönhet. A kereszténység-
nek nemzetmegőrző ereje van, 
és ezért köszönettel tartozunk.  
Alakszainé Oláh Annamária, a 
KÉSZ miskolci csoportjának el-
nöke a rendezvényen bemutatta 
az idei Kartal-Veczán díj nyer-
tesét, és az elismerésről is szólt 
néhány szót. 

– Ez egy civil díj, kifejezetten 
az emberi teljesítményért jár. 
Olyan miskolciaknak, akik va-
lami kiemelkedőt tettek a kö-
zösségért, továbbadva keresz-
tény, nemzeti szellemiségüket, 
egy életúton át. Azt is mondhat-
nánk, ez egy életműdíj – hang-
súlyozta a szervezet elnöke.

Az idei kitüntetett, Csókay 
Károly meglepődött az elisme-
résen, mint fogalmazott, sokan 
vannak, akik jobban megér-
demelték volna a díjat. Az atya 
1949-ben diplomázott vegyész-
mérnökként az ELTE-n, egy év-
vel később lett a jezsuita rend 
tagja. Élt és dolgozott Belgium-
ban, Spanyolországban, 1959-
től 16 éven át Chilében, majd 
1993-ig Kanadában volt misszi-
ón. Miskolcra 1994-ben került 
és nagyon sokat tett az Avas-dé-
li római katolikus plébániáért. 
Az esemény támogatói Miskolc 
alpolgármesterei, Kiss János és 
Pfliegler Péter voltak.

Restaurálták Árpád Szent 
Fáját a Fráter Gimnázium-
ban. A műalkotás az újjá-
alapításának 25. évfordu-
lóját ünneplő intézmény 
udvaráról tekinthető meg. 

Vincze Ildikó kerami-
kus művész alkotását 2001. 
szeptemberében avatták fel 
a Fráter György Katolikus 
Gimnázium és Kollégium 
belső udvarán található tűz-
falon. A freskó az Árpád-há-
zi magyar királyi dinasztiát 
mutatja be, a képi megfor-
málásban a Képes Króniká-
ra támaszkodott az alkotó. 
Árpád Szent Fáját azt köve-
tően kellett restaurálni, hogy 
belülről felázott a fal és több 
helyen leomlott a vakolat. 

A restaurálás két ütemben 
készült el – nyilatkozta Lóczi 
Tamás, a Fráter György Ka-
tolikus Gimnázium és Kol-
légium igazgatója. Az elő-
ző tanévben előkészítették 
a falat, eltávolították a fel-
vizesedett vakolatot. A nyár 
végén pedig újrarajzolták és 
újrafestették a műalkotást. 

A restaurálás mintegy há-
rommillió forintba került, 
az összeget széleskörű ösz-
szefogással teremtették elő. 
A költségek több mint fe-
lét Miskolc önkormányza-
ta biztosította, támogatta 
a felújítást Zsiga Marcell, a 
gimnázium egykori diákja, 
a Szerencsejáték Zrt. ügy-
vezető igazgatója, s az isko-
la is, saját költségvetéséből, 
az egri egyházmegye jóvá-
hagyásával. Pfliegler Péter 
alpolgármester az ünnepsé-
gen kiemelte, nagyon fon-
tos a városvezetés számára, 

hogy a fiatalok biztos alapo-
kon nyugvó, jó oktatást kap-
janak.

– A Fráter Gimnázium ezt 
biztosítja diákjainak. Úgy 
gondolom, Árpád Szent Fája 
– kimagasló művészeti érté-
ke mellett – egy nagyon je-
lentős oktatási szemléltető 
eszköz is, hiszen láthatjuk 
rajta azokat a magyar tör-
ténelmi személyiségeket és 
szenteket, akik hazánk meg-
teremtésében, kialakításá-
ban és megtartásában fontos 
szerepet játszottak – muta-
tott rá az alpolgármester.
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Idén is megtartották a „Kö-
szönet a gyógyítóknak” 
elnevezésű rendezvényt a 
MAB Székházban. 

Az eseményt a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetségének 
miskolci csoportja, a Éltető 
Lélek Alapítvány, a Magyar 
Orvosi Kamara és a Magyar 

Tudományos Akadémia Terü-
leti Szervezete szervezi meg, 
évről évre. Az eseményt Szent 
Lukács napjához kötik, aki a 
negyedik evangélium szerző-
je volt, de orvosként is szá-
mon tartják. Egyedül Miskol-
con köszönik meg műsorral a 
gyógyítók munkáját – ennek 
a jelentőségét hangsúlyozta 

Kellermayer Miklós, a Pécsi 
Tudományegyetem profesz-
szora, a Magyar Egészségügyi 
Tanács elnöke. Velkey György, 
a Bethesda Gyermekkórház 
főigazgatója elmondta: Lukács 
mindig Jézusról beszél, ön-
magáról nem – az orvoslás is 
mélyen alázatos műfaj, nincs 
benne egyéni dicsőségvágy. 

Nagyon sokat jelent nekem 
ez a Lukács-napi köszöntés – 
hangsúlyozta a főigazgató. Az 
Éltető Lélek Alapítvány elnö-
ke, Várhelyi Krisztina a város 
nevében köszönetet mondott 
az orvosok, ápolók, szociális 
munkások tevékenységéért, 
akik az embert a születésétől 
a haláláig végigkísérik. 

Köszönet a gyógyítóknak a születéstől halálig tartó segítségnyújtásért

A Deszkatemplomból köz-
vetítenek istentiszteletet, fel-
vételről. Igét hirdet: Almási 
Ferenc református lelkész.  

A mai Deszkatemplom 
templom helyén korábban 
három fatemplom állt. Az 
első 1637-ben épült, s amikor 
állapota nagyon leromlott, 
1724-ben újat emeltek a he-
lyére. Ennek a felépítésében 
elévülhetetlen érdemei van-
nak Bató István gazdag mis-
kolci kereskedőnek, aki 1874-
ben saját pénzén újíttatta fel 
és végrendeletében alapít-
ványt is létrehozott a temp-
lom céljaira. 

A felújítás ellenére a 20. szá-
zad elején már ez a templom is 

menthetetlenné vált, ezért le-
bontották és Szeghalmy Bálint 
tervei szerint új, monumentá-
lis és az erdélyi, szatmári népi 
építészet formavilágát meg-
jelenítő templomot építettek. 
Ezt 1938. szeptember 19-én 
avatták fel. A Deszkatemplo-

mot 1997-ben felgyújtották, a 
mai épület – az eredeti forma-
világát megtartva – közada-
kozásból és állami támoga-
tásból épült újjá Puskás Péter 
tervei szerint, Simon Gábor 
építész vezetésével. 1999. má-
jus 2-án avatták fel.

Szombaton, 21-én 14 órai 
kezdettel szentmisét mu-
tat be a diósgyőri vár Szent 
Hedvig kápolnájában Miko-
lai Vince diósgyőri plébános. 
Október 27-én, pénteken 19 
órától tartják a társkeresők 
imaóráját a minorita temp-
lomban, ahol másnap, 28-án 

a 18 órai szentmisét Kele-
men Didák boldoggáavatá-
sáért mutatják be, majd 19 
órától jótékonysági hang-
versenyt rendeznek a para-
muzsikusok javára. Ugyan-
csak szombaton, 28-án a 11 
órakor kezdődő szentmise 
keretében teszik le örökfo-

gadalmukat Szent Ferenc 
Kisnővérei közösségében 
Mészáros Judit, Ráhel nő-
vér és Szász Csilla, Rita nő-
vér a mindszenti templom-
ban. Ezen a napon ugyanitt 
rendeznek 20 órától orgona-
hangversenyt a Szent Dam-
ján-tábor javára. 

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

„Uram, jöjj alá az én hajlékomba…”:  
a Deszkatemplom ISMÉT RÉGI SZÉPSÉGÉBEN  

ÁRPÁD SZENT FÁJA

„Kereszténység nélkül nincs  
Európa és Magyarország sem”

1956 valóságunk egy darabja

Alakszainé Oláh Annamária és Csókay Károly,  
a Kartal-Veczán díj idei kitüntetettje

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium tanulói  
egy színpadi darabot adtak elő
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A migrációról, a betelepíté-
si kvótáról, és a mindezzel 
összefüggő Soros-tervről tar-
tott előadást kedden délután 
Miskolcon Deutsch Tamás 
európa parlamenti képviselő.

Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő a rendezvényen beve-
zetőjében elmondta: Európában 
Magyarország vette észre első-
ként az illegális migráció okozta 
veszélyt, meg tudtuk védeni az 
országot. Európa viszont nem 
képes megvédeni a határait, leg-
főbb feladatunk, hogy Brüsszel 
őrült tervét, a betelepítési kvótát 
megakadályozzuk. - Mi szeret-
nénk eldönteni, kikkel akarunk 
együtt élni, nagyon fontos, hogy 
a konzultációs íveket kitöltsük 
és visszaküldjük – hangsúlyozta 
a politikus.

Deutsch Tamás előadása ele-
jén Orbán Viktor miniszterelnök 
szavait idézte: „Nem akarunk be-
vándorló ország lenni, ehhez jo-
gunk van.” – Mi nem egyszerű-
en magyarnak valljuk magunkat, 
nem egyszerűen otthonunknak, 
hazánknak érezzük Magyaror-
szágot – nekünk szenvedélyünk 
Magyarország – hangoztatta a 
képviselő. – Hazánkat támadás 
érte, olyan támadás, amely veszé-
lyezteti céljainkat, álmainkat. Kö-
telességünk, hogy mindent meg-
tegyünk az ország megvédése 
érdekében. Ezzel pedig nemcsak 
Magyarországot védjük, hanem 
Európát is, ami a történelem so-
rán nem először történik meg – 
hangsúlyozta az előadó. 

Deutsch Tamás emlékez-
tetett Soros György mon-
datára, amely úgy szólt: „Fő 
célom, hogy segítsek a mig-
ránsoknak eljutni Európába.” 
– Van közvetlen információm 
a Brüsszelben és Strasbour-
gban történtekről. Láttam 
a Soros-tervet – hangoztat-
ta. – Láttam azokat a konkrét 
előterjesztéseket, javaslato-
kat, amelyekkel nap mint nap 
foglalkoznunk kell. Ezek nem 
titkos előterjesztések, bár-

ki megnézheti. Soros tervét a 
brüsszeli vezetők is támogat-
ják – tette hozzá Deutsch Ta-
más, részletesen ismertetve a 
terv pontjait.

A Soros-terv 1. pontja: Éven-
te legalább egymillió illegális 
bevándorló betelepítése Afriká-
ból és a Közel-Keletről.

– Ez a terv azt a célt szolgál-
ja, hogy a mostani erős közös-
ségekből olyan védtelen embe-
rekből álló tömeggé váljon az 
európai társadalom, amely nem 
tud majd ellenállni az őt ért tá-
madásnak. A NATO néhány 
évvel ezelőtti felmérése sze-
rint hatvanmillió ember készül 
arra, hogy elhagyja lakhelyét 
Észak-Afrikában. A Frontex 
(európai határvédelmi szerv – a 
szerk.) szerint 34-36 millió kö-
zülük már el is indult az elmúlt 
két évben. Ezt Soros György 
szavai is megerősítették 2015. 
szeptember 26-án: azt mondta, 
évente egymillió menedékké-
rőt kell befogadnia Európának 
– idézte fel a képviselő.

A Soros-terv 2. pontja: A ha-
tárvédelmi kerítések lebontása.

– Az ellenzék most is úgy 
érzékeli a valóságot, mint ko-
rábban. Azt mondták, nincs 
bevándorlás, nincs kvóta, hol-
ott mindkettő megvalósult 
azóta. Deutsch Tamás em-
lékeztetett Botka Lászlónak, 
az MSZP korábbi miniszter-

elnök-jelöltjének a nyilatko-
zatára, mely szerint – ha ha-
talomra jutna a pártja – pár 
hónap múlva lebontanák a 
kerítést. – A Jobbikról pedig 
csak annyit: az országgyűlés 

asztalán szerepelt az alaptör-
vény módosítása, hogy Ma-
gyarországon ne érvényesül-
hessen a kötelező betelepítési 
kvóta. Erre a Jobbik nemmel 
szavazott – emelte ki a fide-
szes politikus.

A képviselő elmondta, hogy 
Soros György Amerikában szo-
cializálódott. – Az USA-ban a 
politikusokat üzletemberek tá-
mogatják, s a támogatással az 
üzletember kvázi „megveszi” 
a politikus véleményét. Ez azt 
jelenti, hogy pénzen az ő állás-
pontjuk szerint gyakorlatilag 
bármi megvásárolható – fo-
galmazott Deutsch Tamás, aki 
szerint 226-an tartoznak a So-
ros-hálózatba az Európai Par-
lamentből. A fideszes EP kép-
viselő szerint a hazai ellenzék is 
Soros pártján van, nem minden 
helyzetben a magyarok érdeke-
it szolgálják. – Van, aki büszke a 
hazájára, akkor is, amikor van-
nak ott gondok, viszont olya-

nok is vannak, akik szégyellik a 
hazájukat, a gondokkal együtt - 
fogalmazott.

A Soros-terv 3. pontja: A me-
nekültek kötelező szétosztása.

– Ez állandó és felső kor-
lát nélküli szétosztást jelent – 
hangoztatta Deutsch Tamás.

A Soros-terv 4. pontja: Ki-
lencmillió forint állami segélyt 
kapjon minden bevándorló.

Mint elhangzott, ehhez az EU-
nak kölcsönökre lenne szüksé-
ge. Ezt nem ajánlotta fel Soros 
György, viszont kinyilvánította, 
ha az EU kötvényt bocsát ki, ab-
ból ő nagyon szívesen vásárolna.

A Soros-terv 5. pontja: Eny-
hébb büntetés a migránsok által 
elkövetett bűncselekményekért.

A képviselő emlékeztetett, a 
bevándorlás kezdete óta Eu-
rópában több mint 350-en 
vesztették vesztette életüket 
terrortámadásban. – Erre Lon-
don polgármestere a követke-
ző kijelentést tette: „A terror 
a nagyvárosi élet része.” Nie-
dermüller Péter DK-képviselő 
pedig azt mondta: „Nincs ösz-
szefüggés a migráció és a ter-
rorizmus között.”

A Soros-terv 6. pontja: Az eu-
rópai országok nyelvének és kul-
túrájának háttérbe szorítása.

– Soros György könyvének 
az a címe, hogy Nyílt társada-
lom. Célja pedig ennek a létre-
hozása, kultúránk visszavon-
hatatlan megváltoztatásával 
– mondta Deutsch Tamás.

A Soros-terv 7. pontja: Tá-
madás a bevándorlást elutasító 
országok ellen.

– Soros minden nemzeti 
kormányt támad, amely akadá-
lyozza a bevándorlást. Macedó-
niában sikerült megbuktatnia 
a jobboldali kormányt – em-
lékeztetett a képviselő. – Meg 
kell védenünk eredményein-
ket: a munkahelyteremtést, a 
mininálbér-emelést, a növekvő 
közbiztonságot, a rezsicsökken-
tést és a családok támogatását! 
Ahogyan Orbán Viktor mond-
ta: Magyarország maradjon 
meg magyar országnak – zárta 
szavait Deutsch Tamás.

Kriza Ákos polgármester zár-
szavában, az elhangzottakat ösz-
szegezve úgy fogalmazott, az 
nem lehet kérdés, hogy van-e 
veszély. Egyértelmű hogy van, 
mégpedig nagy, hiszen ezek a 
migránsok nem akarnak integ-
rálódni azon országok a kultú-
rájába, ahová letelepednek. – Fel 
kell ébresztenünk az európai 
államokat, meg kell védenünk 
Magyarországot! Ennek pedig 
az az útja, hogy a választáson 
olyan párt mellett döntsünk, 
amelyik képes erre! Azt az erőt 
kell támogatnunk – minél na-
gyobb arányban – amelyet Or-
bán Viktor vezet! – hangsúlyoz-
ta Miskolc polgármestere.
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„NEM AKARUNK BEVÁNDORLÓ  
ORSZÁG LENNI, EHHEZ JOGUNK VAN" 

A nemzeti konzultáció jelentőségéről, a bevándorlás ve-
szélyeiről tartott sajtótájékoztatót hétfőn délután Hubay 
György fideszes önkormányzati képviselő, a városi Rendé-
szeti Bizottság elnöke.

– Szinte napra pontosan egy 
esztendeje kértük az itt élőket: 
álljunk ki Miskolcért, ne en-
gedjük, hogy mások döntse-
nek helyettünk – mondta el 
Hubay György.

– Mi, miskolciak elsöprő 
többséggel utasítottuk el ta-
valy, az október 2-i népszava-
záson a kényszerbetelepítést. 
Elsöprő többséggel utasítot-
tuk el azt, hogy a megkér-
dezésünk, beleegyezésünk 
nélkül a miénktől merőben 
eltérő, idegen kultúrájú embe-
rekkel kelljen együtt élnünk – 
hangsúlyozta a politikus.

Hubay György kiemel-
te: felgyorsult, XXI. száza-

di világunkban mindennapi 
feladatunkká vált biztonsá-
gunk védelme. – Hatalmas 
erők mozdultak meg ugyan-
is azért, hogy évente egymil-
lió bevándorlót telepítsenek 
Európába, majd pedig a be-
telepített migránsokat szét-
osszák a tagországok között. 
Ráadásul minden bevándor-
lónak kilencmillió forintot 
adnának az adófizetők pén-
zéből – mondta el a politi-
kus, kihangsúlyozva: Soros 
György veszélyes terve ez, 
melynek megvalósításán egy 
egész kiterjedt, nemzetközi 
hálózat dolgozik. Ha ez a terv 
megvalósulna, Magyaror-

szág kultúrája és népessége is 
visszafordíthatatlan módon 
megváltozna. A kormány 
ezért nemzeti konzultációt 
indított a Soros-tervről.

– Megmondom őszintén, 
számomra a leginkább ag-
gasztó dolgok egyike az, hogy 
ennek az elképesztő koncep-
ciónak Magyarországon és 
Miskolcon is vannak támo-
gatói. Nálunk, a mi városunk-
ban is működnek olyan bal-, 
és jobboldali pártok, amelyek 
nyíltan vagy kevésbé nyíltan, 
de támogatják Sorost és tervét 
– nyilatkozta Hubay György, 
emlékeztetve, hogy 2015 no-
vemberében a Demokrati-

kus Koalíció a menekültkvóta 
mellett gyűjtött aláírásokat, s 
az Együtt képviselője is kiállt 
a kvóta mellett. - Nem kétsé-
ges, ha ezek az erők hatalom-
ra jutnának Magyarországon, 
lebontanák a kerítést – fo-
galmazott a politikus, aki el-
mondta, hogy a Jobbik nem 
szavazta meg a kötelező kvóta 
elleni Alaptörvény-módosí-
tást, sőt Vona Gábor, a Jobbik 
elnöke elfogadhatónak tartja 
a betelepítést.

– Látjuk, érezzük, halljuk 
tehát, hogy mekkora a tétje 
a mostani nemzeti konzultá-
ciónak – zárta szavait Hubay 
György.

Hubay: "Ne engedjük, hogy mások döntsenek helyettünk!"

Deutsch Tamás a Soros-tervről és a Nemzeti Konzultációról
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HOGY KI A LEGÉRDEMESEBB A PRIMA KÖZÖNSÉGDÍJRA, AZT ÖN DÖNTHETI EL!
Szavazatát leadhatja az Észak-Magyarországból és a Miskolci Naplóból kivágott szavazószelvényen,  

illetve interneten a www.voszborsod.hu honlapon 2017. november 2-ig.

Magyar Irodalom kategória
1.  FECSKE CSABA költő. Gyermekverseiről is ismert 

egyéni hangú lírikus, aki a költészet régi, klassziku-
sok hitelesítette csapásain halad, az evilági konkrétu-
moktól vonatkoztat el az életérzés irányába. Tizennyolc 
könyve jelent meg. Díjai: Nívó-díj (1976), Szabó Lőrinc-
díj (1991, 1994), Alkotói díj (2003), Pro Literatura-díj 
(2006), József Attila-díj (2008).

2.  CSORBA PIROSKA író, költő. Mindhárom műnem-
ben (líra, epika, dráma) alkot: színdarabtól a bábjáté-
kig, lírai költeményektől a gyermekversekig, novel-
láktól a mesékig, stílusgyakorlatoktól az esszéig. Lírai 
mondanivalóját klasszikus műformákban és műfajok-
ban épp úgy megjeleníti, mint szabadversekben. Díjai: 
MSZOSZ Művészeti-kulturális díj (1992), Apáczai Cse-
re János díj (1994), Szabó Lőrinc-díj (2002)

3.  MŰÚT IRODALMI FOLYÓIRAT. korábbi miskol-
ci irodalmi folyóiratok (Napjaink, Holnap) hagyomá-
nyait folytató, irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat, 
Zemlényi Attila főszerkesztő vezetésével.

Magyar Oktatás és Köznevelés kategória
1.  MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS ÓVODA, 

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES 
GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZER-
TANI INTÉZMÉNY. Az intézmény a 
város teljes egészét átfogó szegregált gyógypedagógiai intézmény-komplexum, 
ahol a tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott és súlyos-halmozottan 
fogyatékos gyerekek szegregált óvodai nevelését, iskolai oktatását végzik.

2.  DR. SZAKOS ERZSÉBET gyermekgyógyász. Gyermek-
orvosként dolgozik. Tudományos kutatásai a „kisbetegek” 
autoimmun betegségére irányulnak. Előadásai száma kö-
zel 400, összes publikációk száma 110 fölött. E mellett a 
Miskolci Egyetem Egészségügyi Karán kinevezett főisko-
lai docensként oktat.

3. CHAVVAKULA LOURDURAJU szerzetes. Az indi-
ai származású Lourdu atya tizenkét éve szolgál Köröm–
Girincs plébánián, mint a cigány misszió felelőse. Cigányok 
között végez olyan eredményes munkát, amit csak nekik 
teljesen elkötelezett, köztük élő, karizmatikus személy tud 
végezni.

Magyar Sport kategória
1.  PÁTROVICS GÉZA súlyemelő edző. Fiatalon két 

Eb-n is negyedik helyezést ért el. A fiatalok képzése 
mellett Pátrovics Géza is aktívan versenyez: tizen-
négy világbajnoki- és tizenhat Eb győzelmet aratott 
a Masters - a 35 év felettiek - mezőnyében. Tagja lett a 
„Halhatatlanok Klubjának”.

2.  SUTKÓ MIHÁLY sportvezető. A Kerékpársport 
2000 SE elnöke, az MKSZ megyei elnöke, az or-
szágos elnökség elnökségi tagja, 2009-től a Central 
Europen Tour Nemzetközi Kerékpárverseny főszer-
vezője. Mint edző, sportvezető elérte, hogy Miskolc 
a magyar kerékpársport egyik fellegvárává váljon.

3.  RAKUSZ ÉVA kajakedző. Olimpiai ezüstérmes ka-
jakozó, háromszoros világbajnok, többszörös Eu-
rópa bajnok. Jelenleg Tiszaújvárosban sikeres ka-
jakedző. Évek óta indul és nyer a masters magyar 
bajnokságokon, vb-ken.

Kik nyerik a B.-A.-Z. Megyei PRIMA díjat 2017-ben? Kik kapják a háromszor egymillió forintos PRIMA  
díjat és a kettőszázötvenezer forintos közönségdíjat? Kik kapják Mancs gyönyörű bronz szobrát?

A VOSZ B.-A.-Z. Megyei Szervezete elnöksége minden évben meghirdeti a PRIMA Díjat, amellyel a megye kulturális, tudományos, oktatási és sport életének 
legkiválóbb képviselőit ismerjük el.A megyei PRIMA Díj várományosai 3 kategóriában indulnak és minden kategóriában 3 jelölt verseng a legjobbnak járó ki-
tüntetésért. A kategóriák győztesei 2017. november 4-én a Miskolci Nemzeti Színházban a nagyszabású megyei PRIMA Díj Gálán vehetik át díjaikat.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet • Aura Gold Kft. • Felvinczy és Társa Kft. • GEOSTABIL Kft. • Kertész László Béla • KV Kft. Íz-kalauz Kft. • Tógyer és Társa Kft. • Veres 98 Bt. • LURA Kft. • Szerencsejáték Zrt. • Harsány Község Önkormányzata
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Apróhirdetés
Kárpitozás, bútorszövet ér-
tékesítés. Miskolc Erzsébet ki-
rályné 33. Telefon: 46/ 368-721, 
www.edna.hu

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to no zás, lambé riázás, fila-

góriák, elő tetők, kerítések, kerti 
házak és egyéb famunkák készí-
tése; Ve lux ablakok beépítése, 
cseréje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőztetése. 
www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 
06-20/460-6775.

KARATE GÖRÖMBÖLYÖN 
2017. 09. 04-től minden hét-
főn és csütörtökön 18 órától a 
Görömbölyi Művelődési Ház-
ban. Négy éves kortól, kezdőket 
és haladókat egyaránt várunk. 
Tel.: 06-20/460-6775.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 63 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-

um), garázskapuk cseréje óriási 

kedvezménnyel, teljeskörű ár-

nyékolástechnikával. Tel./fax: 

46/402-292, mobil: 30/336-5528, 

web: www.aluport.hupont.hu, 

bemutatóterem: Miskolc, Bükk 

áruház I. emelet. Nyitva: h, sz, cs, 

p: 9–17 óráig, k: 9–14 óráig, szo: 

9–12 óráig.



Az előadás ingyenes. Jegyek korlátozott számban igényelhetők a színház jegypénztárában.

Köszöntsük együtt  
Serfőző Simon Kossuth-díjas költőt  
75. születésnapján!
Időpont: Október 24. 18 óra

Helyszín: a Miskolci Nemzeti Színház Játékszíne

Köszöntőt mond: Kriza Ákos, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere;  
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, költőtárs;   
Szentmártoni János író, a Magyar Írószövetség elnöke.

Közreműködik: Dinnyés József daltulajdonos, Dóczy Péter, Kelemen Csaba, Kubik Anna Kossuth-
díjas és Ráckevei Anna Jászai Mari-díjas színművész, valamint a Mintha Zenekar.  
Szerkesztette és rendezte: Papp Ferenc.

A CÖF Klub Miskolc 2017-ben elsőként Kiszelly Zoltánt 
hívta meg, hogy az előttünk álló év várható eseményeit 
áttekintse. Akkor azzal zártuk a találkozót, hogy az év 
végén - túl a nyugat-európai választásokon és a Brexiten 
– megvizsgáljuk, vajon azok az események és úgy követ-
keztek be, ahogyan azt a CÖF Klub Miskolc tagnak szá-
mító Ki szelly Zoltán és a hozzászólók jósolták. 

Bizonyos, az év bővelkedett 
olyan történésekben is, ame-
lyek befagyasztották a kiala-
kult erőviszonyokat, azonban 
bőven előfordultak olyanok 

is, amelyek éppen átrendez-
ték azt. Természetesen, a poli-
tikai játszmák részese hazánk 
is, következésképpen, tág le-
hetősége lesz az előadónknak 

a múlt és a jövő elemzésére 
2017. október 26-án 18 órakor 
az ITC székház Rákóczi-ter-
mében, ahová tisztelettel vár-
nak minden érdeklődőt.  

Október 23-án az ünne-
pi megemlékezések miatt 
10:45-től várhatóan 11:30-
ig lezárják a Zsolcai kaput a 
Soltész N.K. utca - Búza tér 
közötti szakaszon, ezért az 
1-es, 3-as, 3A-s, 4-es, 7-es és 
32-es autóbuszok terelt útvo-
nalon közlekednek. A jára-
tok megállóhelyei a rendez-
vény ideje alatt:

• 1-es autóbusz: nem érinti a 
Bajcsy-Zs. út., Búza tér megál-
lót, helyette a Soltész N. K. u. 

villamosmegállóban, majd a 
Szeles utcán áll meg, innen a 
megállóhelyei változatlanok.

• 3-as és 4-es autóbuszok: 
nem érintik a Búza tér/Zsol-
cai kapu, Bajcsy-Zs. út meg-
állót, helyette a Soltész N. K. 
u. villamosmegállóban állnak 
meg.

• 3A jelzésű autóbusz: a 
Martinkertváros irányába 
nem érinti a Búza tér/Zsolcai 
kapu, Bajcsy-Zs. út megállót, 
helyette a Soltész N. K. u. vil-
lamosmegállóban áll meg.

• 7-es autóbusz: a Búza tér 
irányába nem érinti a Ba-
ross G. u. és a Búza tér/Zsol-
cai kapu megállót, helyette az 
Üteg u., Selyemrét megállók-
ban áll meg. Felsőzsolca irá-
nyába nem érinti a Búza tér/
Zsolcai kapu megállóhelyet.

• 32-es autóbusz: a Gömö-
ri pályaudvar irányába nem 
érinti a Búza tér/Zsolcai kapu 
és Malom megállót, helyette a 
24-es járat Búza téri megálló-
helyén és a Gömöri pályaud-
varon áll meg.

Miskolci Napló10 Közélet

Kérjük azon társadalmi és civil szervezetek, politikai pártok képviselőit, akik koszorút kívánnak  elhelyezni  a  városi  megemlékezések helyszínein,   
hogy  legkésőbb  2017.  október 20. (péntek) 12.00 óráig jelezzék szándékukat a madacsi.agnes@ifihazmiskolc.hu e-mail címen.

MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ 
Október 24. 10 óra. MINDEN EGÉR SZE-

RETI A SAJTOT - zenés mesejáték 
két részben. KAMARA Szivárvány 
bérlet. 19 óra. La Mancha Lovagja – 
musical. NAGYSZÍNHÁZ Bérletszü-
net Jegyvásárlás. 

Október 25. 14 óra. MINDEN EGÉR SZE-
RETI A SAJTOT - zenés mesejáték két 
részben. KAMARA Dömdödöm bérlet. 
19 óra. La Mancha Lovagja – musical. 
NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegyvásár-
lás. 19 óra. A Miskolc Dixieland Band - 
Dixie klub. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Október 26. 14 óra. MINDEN EGÉR SZE-
RETI A SAJTOT - zenés mesejáték 
két részben. KAMARA Egyszervolt 
bérlet. 18 óra. BŰN ÉS BŰNHŐDÉS 
- dráma két részben. NAGYSZÍNHÁZ 
Schiller ifj. bérlet. 19 óra. A KAUKÁ-
ZUSI KRÉTAKÖR (16) - színmű két 
részben. JÁTÉKSZÍN Bősze György 
bérlet Jegyvásárlás. 

Október 27. 19 óra. MARICA GRÓFNŐ - ope-
rett két részben. NAGYSZÍNHÁZ Bérlet-
szünet. Jegyvásárlás. 19 óra. "Ahogy-
tetszik" (16) - vígjáték két részben. 
KAMARA Upor (Arany, Ezüst) bérlet. 

Október 28. 15 óra. "Ahogytetszik" 
(16) - vígjáték két részben. KAMARA 
Déryné (Arany, Ezüst) bérlet Jegy-
vásárlás. 19 óra. MARICA GRÓFNŐ - 
operett két részben. NAGYSZÍNHÁZ 
Bérletszünet Jegyvásárlás. 

HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÖZPONTI 
ÉPÜLET

Október 21. 15 óra. Képtári versek —
Csontváry az irodalomban A művé-
szetek találkozása: hogyan ábrázolja 
a festő és hogyan jeleníti meg a költő 
ugyanazt a témát? Meghívott vendég: 
Jász Attila József Attila-díjas költő. 

Október 26. 15 óra. Krimi-körút a mú-
zeumban. A Képtárból indulva a lá-
togatók egy különleges nyomozás 
szereplői lehetnek.

SZÍNHÁZTÖRTÉNETI ÉS SZÍNÉSZMÚ-
ZEUM – THÁLIA-HÁZ

Október 24. 17 óra. „Óh, bajadérom…” 
—A „Kelet tánca” és a revü világa. 
A miskolci színészmúzeum operett-
klubjában a Magyar Operett Napján 
A bajadér c. operetthez kötődően a 
revü és a keleti táncok, főként a has-
tánc kapcsolatát járják körbe.

PAPSZERI ÖREG KIÁLLÍTÁSI ÉPÜLET
Október 25. 17 óra. „A nálad letett 

ajándékot megőrizzed” (2Tim 1,14) 
—A megyaszói református temp-
lom festett berendezése a Herman 
Ottó Múzeum gyűjteményében 
című tárlat megnyitója.

FELEDY-HÁZ
Október 27. 17 óra. Seres László: Rajzok 

és festmények, 1963-1970, 2006-
2016 könyvbemutató. Kishonthy 
Zsolt, a kötet szerzője és Zemlényi 
Attila, a MŰÚT folyóirat főszerkesz-
tője beszélget a művésszel.

PROGRAMAJÁNLÓ „Vesztesek és nyertesek –  átrendeződik a világ”

A CÖF KLUB Miskolc vendége  
Kiszelly Zoltán politológus

FORGALMI VÁLTOZÁSOK

CSAK AMI MÉRTÉK – SZERZŐI EST



Igenis léteznek Miskolcon 
olyan cégek, amelyek veze-
tői azt vallják: nem minden 
Budapestről indul és nem 
minden Budapesten ér véget. 
Olyan cégvezetők, akik hűek 
Miskolchoz, mert azt mond-
ják, a világ nem azt nézi, 
hogy a fővárosban szület-
nek-e meg a csodák, hanem 
azt, hogy mi a csoda maga…

Talán sok férfi fejében meg-
fordult már, hogy szívesen ké-

szítene és kóstolna mindenféle 
sört – urambocsá’ – munka-
időben, fizetésért. Ezeknek a 
fiataloknak a vágyait válthat-
ja valóra a zip’s brewhouse 
a következő hónapokban. A 
miskolci cég, amely az ország 
egyetlen látványsörfőzdéjét 
működteti belvárosi éttermé-
ben, ismét nagyot álmodott.

Hónapokig tartó előkészítő 
munkával felnőttoktatási en-
gedélyt szerzett a zip’s, így he-
teken belül indulhat – az Or-

szágos Képzési Jegyzékben 
szereplő – sörtechnológusok 
képzése. Olyan szakembereké, 
akikből hiány van a sörkészí-
tők hazai piacán.

Sörfőzdék ugyanis egyre 
nagyobb számban vannak je-
len hazánkban is, sörtechno-
lógusból viszont még kevés 
van. Jelenleg is működik olyan 
sörfőzde az országban, ahol 
a szakemberhiány miatt házi 
sörfőzők közül toboroznak 
munkatársakat.

A zip’s ennek a problémának 
vette elejét és az első hely lesz az 
országban, ahol az elméleti és a 
gyakorlati képzés egy helyen ösz-
szpontosul hamarosan. Intézmé-
nyes keretek között ad szakmát a 
fiataloknak, akik a legjobbaktól 
leshetik el a szakma fortélyait. 

Amennyiben ugyanis létez-
nek futball legendák, úgy létez-
nek „sörlegendák” is. És nem-
csak a világban, akár Miskolcon 
is. A brewhouse olyan sörlegen-
dákkal büszkélkedhet, akiktől 
érdemes tanulni a szakmát.

Ilyen például Arany József. 
Ő az egyetlen Magyarorszá-
gon élő sörfőző mester, akinek 
neve az egyik legnépszerűbb 
hazai sörcímkén volt feltüntet-
ve. De ilyen Kaltenecker Sán-
dor is, akiről a mai napig for-
galomban lévő sört neveztek 
el. Az ő nevét viseli egy rozs-
nyói gyár is. De a listán a he-
lye Túróczi Józsefnek is, aki 
22 olyan országban dolgozott 
már, ahol a brewhouse anya-
vállalata, a ZIP Technologies 
berendezésein főznek. Nevé-

hez köthető az ottani sörtech-
nológusok betanítása is.

A brewhouse anyavállalatá-
nak, a ZIP Technologies-nak 
a tulajdonosa igazi lokálpat-
rióta. Tóth László azt vallja: 
minden tervnek és minden 
fejlesztésnek először Miskol-
con kell megvalósulnia. És ha 
itt már működik, akkor sza-
bad az út a nagyvilágba. Pon-
tosan ez történt 2012-ben is. 
Akkor, indult a brewhouse a 
látványsörfőzdével a belvá-
rosban. Hogy mennyivel len-

ne könnyebb ezt a komplex 
egységet például Budapesten 
működtetni, talán nem kér-
dés. Illetve mégis. Hisz a ZIP 
és a zip’s erős gyökerei Mis-
kolcon vannak. A város iránti 
elköteleződést mutatja, hogy a 
sörfőző berendezéseket gyár-
tó vállalatnál dolgozó mér-
nökök nagy részben a Mis-
kolci Egyetemről kerültek ki, 
de például a zárt rendszerben 
működő sörfőző berendezé-
seket működtető szoftver is 
saját fejlesztés.

A Nemzetközi Mobilitási Héthez kapcsolódóan hat nagymé-
retű, miskolci vonatkozású, zömében a helyi környezetbarát 
közösségi közlekedést, valamint jellegzetes városrészeket 
ábrázoló festmény készült el, amely ezentúl a Tiszai-pályaud-
varon az 1. és a 2. vágányokat elválasztó kerítést díszítik. A 
képeket szerdán Pfliegler Péter alpolgármester adta át.

Négyesi Ádám már koráb-
ban, 2010-ben is festett hat 
képet, amelyeket a vonat-
ra várakozók szemlélhettek. 
Idén újabb festményeket al-
kotott a művész, így már ti-
zenkét alkotás díszíti a pero-
nokat elválasztó kerítést.

Pfliegler Péter alpolgár-
mester a szerdai avatóün-
nepségen felhívta a figyel-

met a közösségi közlekedés, 
illetve a gyaloglás, kerékpá-
rozás előnyeire, s arról szólt, 
hogy Miskolc 2017-ben ti-
zenhetedik alkalommal vett 
részt a Mobilitási Hét prog-
ramsorozatában. 2015-ben 
az európai top 10-ben sze-
repeltünk programjainkkal, 
a legsikeresebb rendező vá-
rosok között. – Az a tervünk, 

hogy fölvesszük a kapcsola-
tot a Miskolc mellett élő mű-
vésszel, Négyesi Ádámmal 
annak érdekében, hogy ami-

kor ideje, lehetősége engedi, 
varázsolja újjá a hat régebbi 
képet is– mondta el az alpol-
gármester.
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„MINDENNEK AZ ORIGÓJA MISKOLC” 

Új festmények díszítik a Tiszai pályaudvart

Zip’s brewhouse, ahol a tudás a sörben testesül meg

A család, hozzátartozók, 
kollégák, barátok és a 
szakma képviselőinek je-
lenlétében kísérték nemré-
giben utolsó útjára Mátyás 
Rudolfot, a hejőcsabai ró-
mai katolikus temetőben. 
Az Oscar díjas mestersza-
kács életének 69. évében 
hunyt el.

Mátyás Rudolf Miskolcon 
tanulta a szakácsmesterséget, 
majd számos hazai és nem-
zetközi versenyen állt a dobo-
gó legtetején. Luxemburgban 
1986-ban egyéni világkupa 
győztes címet szerzett, első-
ként Magyarországnak. A fia-
tal szakemberek képzésében, 
felkarolásában is komoly sze-

repet vállalt, 
nagyon sok 
kezdő szaká-
csot támoga-
tott tanácsa-
ival, segített 
elhelyezke-
désükben.

A Magyar 
N e m z e t i 
Gasztronó-
miai Szö-
v e t s é g b e n 
(MNGSZ) társadalmi mun-
kát végzett, hosszú éveken 
keresztül töltötte be a sza-
kács mesterbizottság elnöki 
tisztét, emellett számos hazai 
és nemzetközi verseny zsű-
ri tagjaként bizonyította ki-
emelkedő tudását. A legma-
gasabb hazai szakács szakmai 
kitüntetés a Venesz József díj 
birtokosa volt, az MNGSZ 
életműdíjjal is kitüntette.

Szakácsa volt többek kö-
zött a labdarúgó váloga-
tottnak, állami- és egyházi 
vezetőknek, de kormányta-
goknak is. 2008-ban Miskolc 
városa Nívódíjjal ismerte el 
kiemelkedő sikereit. Szak-
mai pályafutásának zenitje a 
Frankfurtban megrendezett 
szakács olimpia volt, melyen 
a Lukács István vezette csapat 
tagjaként Oscar díjat kapott.

Utolsó útjára kísérték  
Mátyás Rudolf mesterszakácsot

1956. október 23-án Buda-
pesten kitört a forradalom, 
amely visszhangra talált az 
ország számos pontján, így 
Miskolc is. Október 22-én 
a Miskolci Nehézipari Mű-
szaki Egyetemen tartott vi-
taesten összeállították az 
egyetemi diákság 11 pon-
tos követelését, megválasz-
tották a diákparlamentet, 
Fekete Simon elnökletével. 
Az Észak-Magyarország így 
számol be a diákparlament 
október 23-ai gyűléséről: 
„Kedden délután ismét ös�-
s�egyűlt a miskolci Nehé�ipa-
ri Műs�aki Egyetem ifjúsága. 
A diákok meghallgatták Gerő 
bes�édét. A rádiókö�vetítés 
után a� egyetemisták egysé-
gesen állást foglaltak Gerő 
elvtárs bes�édének főbb meg-
állapításaival s�emben. 

A gyűlés s�ónokai kifejtet-
ték, hogy nem tartják naci-
onalista jellegű tüntetésnek 
a budapesti ifjúság felvonu-
lását. Követelték Gerő Ernő 
viss�ahívását a politikai bi-
�ottságból, s új politikai bi-
�ottság válas�tását. A� ifjú-
sági parlament hangulata 
rendkívül i��ó, sok különbö-
�ő ellentétes né�et kap han-
got, s maguk a parlament 

ve�etői sem urai a gyűlés ve-
�etésének. A vita főképpen 
egy táviraton folyik, ame-
lyet a Kö�ponti Ve�etőséghe� 
akarnak küldeni. A gyűlésen 
rés�t ves� Tóth János elvtárs, 
a megyei pártbi�ottság tit-
kára és Déri Ernő elvtárs, a 
városi pártbi�ottság titkára. 
Déri Ernő elvtárs tájéko�ta-
tójában a budapesti tünte-
tés körülményeit ismertette, 
kifeje�te, hogy nem ért egyet 
Gerő elvtárs tájéko�tatójá-
val. Ugyanakkor felhívta a� 
ifjúságot, hogy ne akarjon 
tüntetéssel érvényt s�ere�-
ni akaratának. Elmondta, 
hogy a megyei pártbi�ottság 
támogatja a� egyetem hall-
gatóinak 11 pontból álló kö-
veteléseit. Vita folyik a gyű-
lésen arról, hogy helyes-e 
valóban tüntetéssel kifeje�-
ni véleményüket. A diákok 
egyöntetűen állást foglaltak 
amellett, hogy a népi demok-
rácia talaján állva lehet csak 
követeléseiket kielégíteni, de 
egységes állásfoglalásuk a to-
vábbi teendőkről még nem 
alakult ki. Bí�unk benne, 
hogy egyetemi ifjúságunk fe-
gyelme�etten és követke�ete-
sen s�ere� érvényt követelé-
seinek”.        SOMORJAI LEHEL

VÁROSI VISSZATEKINTŐ

1956. október 23. 
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Hirdetés

ELÉRHETŐSÉGEINK: Ügyfélszolgálati iroda: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1. ,   
3527 Miskolc, József Attila út 53. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509. 
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179, 
+36 70/463-7714. Telefax: +36 46/200-177.  
E-mail: info@mirehukoz.hu.  
Web: www.mirehukoz.hu 

A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS  
ÉS A NYITVA TARTÁS RENDJE  
MUNKASZÜNETI NAPOKON

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja  
a tisztelt lakosságot, hogy a hulladékszállítás  

munkaszüneti napokon, azaz 2017. október 23-án hétfőn  
és november 1-jén szerdán változatlanul,  
a megszokott ürítési rend szerint történik.

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét,  
hogy a hulladékudvarok, a József Attila úti átrakóállomás,  

a Hejőpapi Regionális Hulladéklerakó  
2017. október 23-án hétfőn, és november 1-jén, szerdán  

ZÁRVA tartanak.

Az ügyfélszolgálat 2017. október 23-án hétfőn  
és november 1-jén szerdán ZÁRVA tart; esetleges ügyintézés  
esetén kérjük, a weboldalunkon a www.mirehukoz.hu oldalon  

az Ügyfélszolgálat menüpont alatt található elektronikusan  
kitölthető űrlap elküldésével vegye fel ügyfélszolgálatunkkal  

a kapcsolatot.

Együttműködésüket köszönjük!

COOP étolaj       
1 l 

Eh. csontos csirkemell                                                         
1 kg (Baromfit  
árusító üzletekben) 

899 Ft 24% engedménnyel 

399 Ft 349 Ft

ÚJABB ŐSZI VÁSÁR VALAMENNYI  
COOP ÜZLETÜNKBEN OKTÓBER 18–25-IG!

COOP ABC, COOP SZUPER ÁRUHÁZAINKBAN AZ ALÁBBI PICK ÉS SÁGA TERMÉKEK KEDVEZŐ ÁRON KAPHATÓK:
Pick virsli tartós bélben 1 kg 1199 Ft
Herz Gourmet extra sonka 1 kg 2199 Ft
Família toast sonkás szelet 1 kg, ÚJDONSÁG! 1399 Ft
Sága Füstlizer pulykapárizsi füstölt, 1 kg 1199 Ft

Október 18-tól ismét „Töltse fel a családi kasszát” nyereményjáték – értékes vásárlási 
utalványokért. Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon!

Rama tégla sütőmargarin                                                     
500 g, egységár: 798 Ft/kg –  
1 db vásárlásánál 2 db Rama 
vanillincukor az ajándék!  
529 Ft helyett 

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

Az akció érvényes: 2017. 10. 21-től 2017. 10. 27-ig 
Air Wick Freshmatic készülék + utántöltő 1799 Ft
Air Wick elektromos készülék + utántöltő 1399 Ft
Frech Sense Matic ill. utántöltő, 260 ml, 1765 Ft/l 459 Ft
Vanish szőnyegtisztító por, 650 g, 2460 Ft/kg 1599 Ft
Dosia  konyhai, fürdőszobai tisztító pump. 500 ml, 798 Ft/l 399 Ft
Lanza mosógép tisztító, 2x250 ml, 2798 Ft/l 1399 Ft
Lenor öblítő, 780 ml, 930 ml 599 Ft
Vanish folteltávolító, 1 l 799 Ft
Tomi mosógél, Amazónia, 3,3 l, 606 Ft/l 1499 Ft
Ariel mosógél, 2,6 l, 923 Ft/l  2399 Ft
Pur mosogató, 450 ml, 598 Ft/l 269 Ft
Ajax univerzális felmosó, 1 l 549 Ft
Szavó penészeltávolító, 500 ml, 2198 Ft/l 1099 Ft
Kegyeleti üveg és müa. mécsesek, mécses betétek, selyem krizantém csokrok  

és szálas virágok széles választékban kaphatók. 

Szombaton a Diósgyőri VTK 
labdarúgócsapata az NB I 13. 
fordulójában a bajnoki címvé-
dő Budapest Honvéd együtte-
sét fogadja a Nagyerdei Stadi-
onban. Bódog Tamás szakmai 
igazgató szokásos, csütörtöki 
sajtótájékoztatóján a Vasas el-
len aratott, ötgólos győzelem-
ről is beszélt. 

Kettős rangadóra készül te-
hát Debrecen szombaton, hiszen 
15:30-tól a DVSC a Szombathe-
lyi Haladást fogadja, ezután pe-
dig következik a DVTK-meccs. 
Bódog Tamás szerint ismét ér-
dekes mérkőzés vár együttesére 
– nem csupán a körítés, hanem 
az ellenfél miatt is. – A tavalyi 
bajnokkal találkozunk, biztos, 
hogy nehéz meccs lesz. Remek 
játékosaik vannak, az edzőjük 
is kiváló. Mi azonban ezúttal is 
úgy megyünk ki, hogy nyerni 

akarunk – hangsúlyozta a szak-
mai igazgató. 

A múlt hétvégén a DVTK fan-
tasztikus, 5-0-ás sikert aratott a 
Vasas felett Debrecenben. Mivel 
a Honvéd pályáján a 2. fordu-
lóban, egy emlékezetes mérkő-
zésen döntetlent értek el Diego 
Veláék, így "hazai pályán" is 
megvan az esély a három pont 
megszerzésére. 

– Bár ötgólos sikert arattunk, 
nem minden úgy alakult a Vasas 

ellen, ahogy elterveztük. Remél-
jük, ezúttal minden gördüléke-
nyebb lesz – mondta el Bódog 
Tamás. – Nem az a célunk, hogy 
megint ötöt rúgjunk, hanem az, 
hogy nyerjünk. A Vasas jó mi-
nőséget képvisel, ahogy a Hon-
véd is, figyelni kell rá, hogy ne 
rohanjunk előre a késbe – tette 
hozzá. 

Nono nem mindig kapott le-
hetőséget kezdőként, de így is 
pályára lépett az eddigi 12 baj-

nokin. Kérdésünkre a spanyol 
középpályás elmondta, néhány 
dolgon változtatnia kellett, de 
úgy érzi, most már jobban bí-
zik benne edzője. – Le kellett 
adnom pár kilót – vallotta be 
őszintén a Vasas ellen idei első 
bajnoki találatát szerző futbal-
lista. – Változtatnom kellett az 
étrendemen és az edzéseken 
mutatott hozzáállásomon is, de 
most már úgy érzem, jó úton já-
rok. Persze, szükséges, hogy gó-
lokat szerezzek. Egyrészt azért, 
mert akkor nagyobb eséllyel 
kaphatok lehetőséget az edző-
től, másrészt azért, hogy segít-
sem a csapatot, a hasznára tud-
jak lenni – emelte ki. A spanyol 
játékos szerint egyben van a 
csapat és Bódoghoz hasonló-
an ő is bízik a győzelemben. A 
mérkőzést a DVTK 15, a Hon-
véd 19 ponttal várja – előbbi he-
tedik, utóbbi ötödik a tabellán.

„Nem az a célunk, hogy megint ötöt 
rúgjunk, hanem az, hogy nyerjünk!”

A Fehérvári Titánok együt-
tese vendégeskedett október 
16-án este a Miskolci Jég-
csarnokban. A Macik végig 
magabiztos játékot mutatva, 
látványos és izgalmas küzde-
lemben arattak végül győzel-
met. (Erste Liga alapszakasz, 
eredmény: DVTK Jegesmed-
vék – Fehérvári Titánok 6-4) 

A hét utolsó három napját 
Brassóban tölti a DVTK Je-
gesmedvék jégkorongcsapa-
ta, a Kontinentális Kupa 2. 
fordulójában igyekszik kihar-
colni a továbbjutást a házi-
gazda ASC Corona Brasov, a 
szerb Crvena zvezda és a spa-
nyol Txuri Urdin San Sebas-
tian ellen. A Macik az elmúlt 
hetekben nem találtak legyő-
zőre, pedig szinte kétnaponta 

játszottak. Önbizalomban te-
hát nincs hiány, a Kontinen-
tális Kupa mégis amolyan 
mumus a klub számára: az 
előző két évben ugyanis hi-
ába volt közel a továbbjutás, 
sosem jött össze. Mikael Ti-
sell vezetőedző keddi sajtótá-
jékoztatóján elmondta, fejben 
mindig csak a következő ösz-
szecsapásra készültek. – Nem 
igazán volt idő koncentrálni 
a Kontinentális Kupa mér-
kőzésekre, most már azon-
ban csak azokra készülünk 
– fogalmazott a szakember. 
– Érezzük a nyomást, de nem 
aggódnunk. Jó hokit játszot-
tunk az elmúlt hetekben, ki-
váló csapatok ellen. Hiszünk 
magunkban, bízunk a jó sze-
replésben – tette hozzá Mika-
el Tisell. 

A bajnokság 4. fordulójában, 
múlt szombaton az Aluinvent 
DVTK az MTK otthonában 
lépett pályára és nagyarányú 
győzelmet aratott.  (MTK – 
Aluinvent DVTK 46-86).  Né-

hány nap múlva, szerdán este 
az Európa Kupa F-csoportjá-
nak 2. fordulójában a PEAC-
Pécs együttesét látta vendégül 
a DVTK és magabiztos játékkal 
ellenfele fölé tudott kereked-

ni, megszerezve ezzel idei első 
győzelmét a sorozatban. (Eu-
rópa Kupa F-csoport 2. forduló: 
Aluinvent DVTK – PEAC-Pécs 
73-59) – Örülök az első hazai 
győzelemnek, az első félidőben 
jól védekeztünk, igaz túl sok tá-
madólepattanót engedtünk az 

ellenfélnek. A második félidő-
ben már jobban kosárlabdáz-
tunk, jól ment a labda, meg-
találtuk az üres játékosokat és 
ez ma elég volt a győzelemhez 
– értékelte a mérkőzést Štefan 
Svitek vezetőedző a klub hiva-
talos honlapjának. 

A LÁNYOK IS BELEHÚZTAK 

„ÉREZZÜK A NYOMÁST, 
DE NEM AGGÓDUNK”
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26 ezer Ft-ból több mint 97 ezer Ft-os tartozás?
A MIHŐ Kft. a személyes segítségnyújtó prog-

ramjával, a díjhátralékkal rendelkező díjfizetők 
részére kíván hatékony, közreműködő segítséget 
nyújtani.

A program célja, hogy olyan megoldási lehetősége-
ket kínáljon a hátralékba került díjfizetők számára, ami 
az elmaradt távhőszolgáltatási díjak mielőbbi, plusz 
terhek nélküli kiegyenlítésére szolgál. A segítség igény-
bevételével csökkenthetik a folyamatosan rárakodó ka-
matterheket és elkerülhetik a jogi eljárást, valamint az 
azzal kapcsolatos járulékos költségeket.

Már egyhavi díjtartozás is viszonylag rövid idő alatt 
nagy összegűvé válik, amennyiben a MIHŐ Kft. a jog-
szabályokban előírt követeléskezelési eljárást lefolytat-
ja. A bírósági végrehajtási eljárás és annak előkészítési 
költségei magasak, de a díjtartozáson felül a meleg-
víz-kizárás költségei is a hátralékos díjfizetőt terhelik.

Példaként bemutatjuk, hogyan válik egy átlagos téli 
hónap 26 000 Ft-os számlájának meg nem fizetése, a 
táblázatban bemutatott 71 187 Ft behajtási költségek-
kel 97 187 Ft tartozássá.

Amennyiben a számlát határidőben nem tudja a díjfi-
zető kiegyenlíteni, és a fizetési felszólítást követően 
nem köt a MIHŐ Kft.-vel részletfizetési megállapodást, 
úgy a jogi eljárás megindítását követően a végrehajtá-
si eljárás befejezéséig a táblázatban bemutatott költsé-
gek merülnek fel, melyet a MIHŐ Kft. minden esetben 
továbbhárít az érintett díjfizető felé.

Természetesen, amennyiben nagyobb összegű a díj-
tartozás, úgy a költségek a bemutatott példától eltérő-
en lényegesen magasabbak.

Annak érdekében, hogy a jogi eljárás megindítá-
sa elkerülhetővé váljon, a számlatartozással ren-
delkező díjfizetőket a MIHŐ Kft. ügyfélkapcsolati 
partnerei megkeresik otthonukban. Az ügyfélkap-
csolati partnerek, személyre szabott lehetősége-
ket ajánlanak fel a díjfizetők számára, hogy a fenn-
álló díjhátralékukat mielőbb rendezni tudják.

A MIHŐ Kft. a távhőszolgáltatás díját köteles beszed-
ni, ezért a személyes megkeresés eredménytelensége 
esetén a jogi eljárást megindítja. A használati meleg-
víz-szolgáltatás kizárásának megakadályozza esetén, a 
MIHŐ Kft. minden esetben bírósági úton kezdeménye-
zi a lakásba történő bejutást.

A munkatársak személyazonossága ellenőrizhető. Az 
ügyfélkapcsolati partnerek a helyszínen, fényképes, kód-
dal ellátott személyi kártyával és kérés esetén személyi 
igazolvánnyal igazolják magukat, illetve a MIHŐ Kft. által 
kiadott Megbízólevéllel rendelkeznek, de a 46/379-450, 
illetve 46/379-360 MIHŐ infóvonalon is tájékoztatás kér-
hető a MIHŐ ügyfélkapcsolati partnereiről.

Ne hagyja díjtartozásait tovább nőni, egyeztes-
sen ügyfélszolgálatunk munkatársaival, hogy ne 
kerüljön sor használati melegvíz-kizárására!

Elérhetőségek:
Telefon: 46/501-740
E-mail cím: ugyfel@miho.hu
Cím: 3530 Miskolc, Szemere B. u. 5.

Megnevezés Behajtási költség 
ÁFA-val (Ft)

Fizetési meghagyás eljárási költsége, a tartozás 
teljes összegének 3%-a, min. 5000 Ft  5000

Ügyvédi díj  2500

Postaköltség  610

Késedelmi kamat (6 havi késedelem esetén)  117

Végrehajtási eljárás költsége, a tartozás teljes  
összegének 1%-a;  min. 5000 Ft  5000

Végrehajtói kamarai költségátalány  1000

Végrehajtói munkadíj  10 000

Végrehajtói jutalék  3400

Végrehajtási jog földhivatali bejegyzése  6600

Végrehajtási jog törlése  6600

Melegvíz-kizárás költsége 17 500

Felszólítás 610

Tulajdoni lap kiváltásának költsége 6250

Bírósági eljárás költsége melegvíz-kizárás miatt 6000

 Összesen: 71 187

Hirdetés

Példánkban a késedelmi kamat 26 000 Ft tartozásra, 6 havi ké-
sedelmes befizetés esetén került kiszámításra, a 2017. október 
18. napján érvényes Ptk. szerinti 0,9% késedelmi kamattal.

Vasárnap, immár tizenha-
todik alkalommal rajtolt el 
Miskolcon a Barátság Mara-
ton mezőnye. 

A sportprogram a kezdetek 
óta a rendszeres testmozgás és 
az őszinte barátság népszerű-
sítését szolgálja. A futóverseny 
útvonala ezúttal is számos lát-
ványosságot ígért, a résztvevők 
a város legszebb pontjain futot-

tak. Ezúttal is hatalmas volt az 
érdeklődés, brazil, japán és szlo-
vák versenyzők is eljöttek. Verő-
fényes napsütésben, gyönyörű 
őszi időben rajtolhatott el a ver-
seny, melynek célja az egészség 
megőrzését szolgáló rendszeres 
testmozgás népszerűsítése, az 
egymást segítő, őszinte barátság 
hirdetése. Mindez Miskolc ne-
vezetességeinek bemutatásával, 
a város népszerűsítésével övezve. 

A PannErgy-Miskolc két 
döntetlennel és egy győ-
zelemmel magabiztosan 
harcolta ki az Euro Kupá-
ban a nyolc közé jutást. A 
miskolciakra már Európa is 
felfigyelt!

A miskolci pólósok Fran-
ciaországban vívtak ádáz csa-
tákat, az utolsó napon reggel 
9-kor kezdődő partin a két 
döntetlen (Verona, Pays) után 
minimum két góllal kellett 
legyőzniük a Csehovot ah-
hoz, hogy a záró találkozón 
az ellenfelek még véletlenül 
se tudják őket kigolyózni. Az 
MVLC megoldotta a felada-
tot, kettővel nyert. 

A miskolci csapat veretle-
nül, hat győzelemmel és két 
döntetlennel várja az Euro 
Kupa negyeddöntőjének a 
sorsolását. – Felhelyeztük 
Európai vízilabda-térképé-
re Miskolcot, erre méltán le-

hetünk büszkék – nyilatkoz-
ta Sike József vezetőedző, aki 
szerint bárkit is kapjon majd 
csapata a BL-ből kiesők közül 
negyeddöntős ellenfélnek, az-
zal minimum 50-50 százalék 
lesz az esélye az elődöntőbe ju-
tásra. –Tudom, nem kívánság-
műsor, de jó lenne a Zvezda 
ellen játszani. Mindazonáltal 
nem rohannék ennyire elő-
re, mert fontos, hogy a csapat 
visszatérjen a földre, a magyar 
bajnokság valóságába, amely-
ben szombaton rettentő ne-
héz meccs várhat ránk Tata-
bányán. Különösen úgy, hogy 
hétfőn késő este érünk haza, 
azaz a keddi nap edzés szem-
pontjából kiesik. Ha sikerrel 
megvívjuk ezt a bajnokit, le-
het egy nyugodt hetünk, ké-
szülhetünk a ránk váró fel-
adatokra, így a jövő heti hazai 
OSC-elleni mérkőzésre. Men-
ni kell tovább! – hangoztatta a 
vezetőedző. 

Európa is felfigyelt!

KICSIK ÉS NAGYOK, IDŐSEK ÉS FIATALOK  
A BARÁTSÁG MARATONON 
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Több mint 11 ezer darabot cserélnek le év végéig
Tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat, hogy 

a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. által megbízott 
partner cégek, a fogyasztó helyszíni 
megrendelése esetén mellékvízmérő 
cserét hajtanak végre.

A szolgáltató és a felhasználó közötti 
elszámolás alapja csak a hiteles 
vízmérő lehet. A jelenleg érvényben 
lévő jogszabályok értelmében a lakás 
és a telki mellékvízmérők hitelességi 
ideje 8 év. A mellékvízmérők cseréjére 
a mérők meghibásodása vagy 
hitelességének lejárta esetén van 
szükség. A MIVÍZ Kft. szolgáltatási 
területén ez év végéig több, mint 
11 ezer darab vízóra vagy ahogy 
szaknyelven mondják, mellékmérő 
esetében jár le a hitelességi idő. Ezeket év végéig kicserélik 
újakra és plombázzák is azokat. 

A szolgáltatás megrendelése esetén a felhasználó köteles 
a viziközmű-szolgáltatóval egyeztetett időpontban a 
felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen a munkavégzést 
lehetővé tenni.

A vízóra időben történő cseréje teszi lehetővé az óraállás 
szerinti elszámolást, vízdíjszámla kiállítását. Lejárt hitelességű 
vízmérőkre 2018-tól a MIVÍZ Kft. átalány számlát bocsát ki.

A felhasználók részére a 2017-ben lejáró hitelességű 
mellékvízmérő cseréje kötelező, azonban a mellékmérő cserét 
a jogszabálynak megfelelően egyéb módon is teljesítheti.

Felhívjuk a tisztelt felhasználók figyelmét, hogy a 
mérőcsere díja bruttó 7875 Ft/mérő, amely a helyszínen 
fizetendő!

A beépítésre kerülő vízórák mindegyike azonos 
mérési pontosságú és mindegyik alkalmas jeladó 
befogadására is, így később okos mérővé alakítható.

A Miskolc Holding Zrt. (korábban MIK Zrt.) tulajdonában 
lévő lakások vízmérő cseréit a Miskolc Holding Zrt. fizeti.  

Amennyiben Miskolc Holding Zrt. látja el a 
társasház kezelését és a lakóközösség 

döntése alapján közös költségből kerül 
kifizetésre a mérőcsere, akkor a lakó 

részéről helyszínen nem kell a 
munkavégzésért fizetni.

Felhívjuk továbbá a meg-
ren de lőink figyelmét, hogy a 

vízmérő szerszámmal való hoz-
zá férhetőségét biztosítaniuk kell. 
A szerelők a sikeres mérőcsere 

végrehajtása érdekében a vízmérő 
óra cserén kívül bontási és helyreállítási 

feladatot nem köteles végezni!

A VÍZÓRA CSERE MENETE
Időpont, egyeztetés: a cserével megbízott partnercég a 

lépcsőház ajtaján vagy a postaládában értesítést helyez el a 
vízóracsere időpontjáról. Az értesítő tartalmazza a partnercég 
és a munkát végző szakember adatait. Ha a megjelölt 
időpont a lakónak nem megfelelő, az értesítésben megadott 
elérhetőségen egyeztethet másik időpontot.

Azonosítás: a partnercég munkatársa minden esetben 
megbízólevéllel és arcképes igazolvánnyal rendelkezik, amelyet 
a MIVÍZ Kft. és a Miskolc Holding Zrt. állított ki.

Vízóracsere: a MIVÍZ Kft vagy a Miskolc Holding Zrt. által 
megbízott szakember – az értesítőben megjelölt vagy 
egyeztetett időpontban – kiszereli a régi vízórát, az új vízórát 
beszereli és elvégzi annak plombázását.

Költség: a felhasználó az elszámolás alapjául szolgáló 
fogyasztásmérő hitelesítéséről, cseréjéről saját költségén 
köteles gondoskodni. Társaságunk és megbízottjaink 
által alkalmazott mérőcserére vonatkozó díj bruttó 7875 
Ft/mérő. Az ár tartalmazza a beépítésre kerülő új vízóra, 
a plombálás és a tömítések díját, valamint a kiszállás és a 
szerelés munkadíját.

Bizonylat, számla, garancia: a munkavégzésről a helyszínen 
mérőcsere bizonylat, a díjfizetésről pedig számla kerül kiállításra. 
A munkavégzésre 1 év, az vízórára 2 év garanciát vállalunk, a 
vízóra újabb 8 évig hiteles mérőeszköz.

LAKOSSÁGI MELLÉKVÍZMÉRŐK  
CSERÉJE MISKOLCON

KERESSE TÁRSASÁGUNKAT ÉS RENDELJE MEG  
AZ ÓRACSERÉT MÉG A MAI NAPON!

Telefonszám: +36 46 519-321, email: merocsere@miviz.hu

Bükki forrásból



Mozaik Miskolci Napló

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.
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Tragikus baleset  
a Mexikóvölgy utcában 

Frontálisan ütközött egy nyerges vontató és egy személygépkocsi ok-
tóber 17-én kora délután Miskolcon, a Mexikóvölgyben. A balesetben 
egy személy életét vesztette. Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője érdeklődésünkre el-
mondta: egy követ szállító teherautóval ütközött a személyautó, mely-
nek sofőrje a helyszínen életét vesztette. Az útszakaszon majdnem 
napra pontosan, egy évvel ezelőtt is történt halálos baleset. 

A Centrum előtt támadott
Súlyos testi sértés bűntett elköve-

tésével gyanúsítható férfi azonosí-
tásához kéri a Miskolci Rendőrka-
pitányság a lakosság segítségét. A 
rendelkezésre álló adatok szerint egy 
ismeretlen személy 2017. szeptember 
17-én 23 óra körül Miskolcon, a Szé-
chenyi István úton (Centrum Áru-
ház előtt) súlyosan bántalmazott egy 

férfit, akinek nyolc napon 
túl gyógyuló sérülései ke-
letkeztek. A rendőrség kéri, 
hogy aki a képen látható 
személyt felismeri, kilétéről, 

tartózkodási helyéről információval rendelkezik, hívja a megyei Ren-
dőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-
506-os telefonszámon, vagy a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó 
telefonszámokat.

Villamos és személyautó ütközött 

Villamos és személyautó ütközött október 15-én délután Diósgyőr-
ben – kaptuk a hírt a rendőrségtől. A sérült autó a balesetet követően 
egy házfalnak is nekiment. Információink szerint a balesetben töb-
ben – köztük egy kismama – is könnyebb sérüléseket szenvedtek. A 
műszaki mentési munkálatokat a megyeszékhely hivatásos tűzoltói 
végezték.
További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első 
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Az érzelmi élete erős kilengést 
mutat, és ez hatással lehet a döntéseire is. Próbáljon meg ra-
gaszkodni az eredeti elképzeléseihez, és ne a pillanat írja felül 

az elképzeléseit. Jó döntéseket hozhat, haladjon előre. 

Bika (április 21 – május 20) Hiába minden erőfeszítése, va-
lami mégsem a terveinek megfelelően alakul, és ez csalódottá 
teheti. Egyelőre azonban jó helyen van, ott ahol van, ne akarja 

mindenáron megváltoztatni ezen a héten a jelenét.

Ikrek (május 21 – június 21) Még nem tart ott, ahol tarta-
ni szeretne, pedig úgy érzi, már hosszú utat megtett. A céljától 
azonban csak néhány lépés választja el, és csupán Önön múlik, 

hogy elég leleményes-e. Ne féljen az új dolgoktól.

Rák (június 22 – július 22) Rosszul érzi magát, amiért nem 
tud teljesíteni egy vállalást, még akkor is, ha egyébként szinte 
minden mást előkészített. A környezete szerencsére megértő 

lesz, amiatt nem kell aggódnia, legalábbis a napokban. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Kezdetben bizalmatlan 
valakivel, de ez gyorsan megváltozik, amikor egy fontos hely-
zetben egymás oldalán találják magukat. Az ismeretség új táv-

latokat nyithat, megpróbálhat elhárítani egy régi problémát. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Néha az a békés 
együttélés záloga, ha meghúzzák a határokat, és azokat senki 
nem próbálja meg átlépni. Ha békén hagyják a másikat, min-

denki jobban jár majd. Próbáljanak nem beleszólni a másik döntéseibe. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Gyorsabban telik az 
idő, mint hitte volna, és egyik esemény szinte hozza magával a 
másikat. Ne maradjon le Ön sem, kövesse a dolgok alakulását. 

Semmi nem az, aminek látszik, de ez most jót is jelenthet. 

Skorpió (október 24 – november 22) Nem tudja, hogy va-
laminek csak a füstje nagyobb-e, mint a lángja, vagy tényleg 
komoly bajt jelez, de nem szeretné tétlenül várni, amíg kiderül. 

Jobban teszi, ha idejében utána jár a dolognak, ne legyen bizonytalanság. 

Nyilas (november 23 – december 21) Meglepődik, milyen 
jól alakul valami, pedig elég sokat idegeskedett miatta. Most 
azonban mégis úgy tűnik, hogy a félelmei alaptalanok voltak. 

Hamarosan minden kitisztul, ne ijedjen meg a nehézségektől. 

Bak (december 22 – január 20) Sokan támadják valami mi-
att, amiben szilárdan hisz, de aki igazán fontos, az ebben az 
ügyben is Ön mellé fog állni. Ez erőt ad ahhoz, hogy mások el-

lenállását is legyőzze, minden oka meglesz a büszkeségre.

Vízöntő (január 21 – február 19) Nem tud egyszerre két he-
lyen lenni, így bármennyire is szeretne részt venni valamiben, 
egy másik ügy kedvéért áldozatokat kell hoznia. Azt azonban 

ne feledje, mindig Ön dönti el, mi az, ami tényleg fontos. 

Halak (február 20 – március 20) Lehet, hogy éppen arra 
nem marad majd ideje, amit a legjobban szeretne, de így is 
sikerül elintéznie a fontosabb ügyeket. Idővel pedig sor kerül 

arra is, ami most esetleg elmaradt, csak éljen a pillanat kínálatával.

FORRÓ NYOMON

Ünnepi megemlékezést rendezett múlt vasárnap a Vitézi Rend 
B.-A.-Z. Megyei Törzskapitánysága az I. világháborúban hősi ha-
lált halt diósgyőri katonák emlékére állított emlékmű leleplezé-
sének 89. évfordulója alkalmából. Az emlékművet Gabai Sándor 
szobrász készítette. A vasárnapi megemlékezésen vitéz Csantavé-
ri Tivadar Károly székkapitány mondott ünnepi beszédet, majd 
az önkormányzat, a történelmi egyházak, s pártok, szervezetek 
vezetői, képviselői helyezték el a kegyelet koszorúit. 

A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS     

FELVÉTELE

Múlt vasárnap már a 25. Termelői Napot rendezték meg Miskolc belvárosában. Ünnepi alkalom pedig nincs meglepetés nél-
kül: az ősz ízeivel – körtével, sütőtökkel, almával, birsalmával, szilvával – igazi pite parádéra várták a látogatókat a szervezők 
és a Desszertem kézműves cukrászda! Ezúttal az „Éléskamra” tematika köré épült a vásár, ahol persze az eddigiekhez hasonló-
an helyi termelők termékei és portékái között is válogathattak a látogatók. Akik jöttek is szép számmal, hiszen ilyenkor ősszel 
jól mutatnak a stelázsin a spájzban a gyümölcsökkel és zöldségekkel teli üvegek. Lekvárok, befőttek, savanyúságok, szörpök. 
Bőven válogathattunk belőlük a Termelői Nap standjain.                                                                                           FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ

JUBILEUMI TERMELŐI NAP
Megemlékezés 

Filmek 1956-ról
1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány filmalkotás 
címeit rejtettük el, amelyek az 1956-os eseményeket dolgozzák 
fel. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, 
legkésőbb 2017. november 8-án éjfélig juttassák el szerkesztő-
ségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.
hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők között egy-egy 
2017-es Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki.

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
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