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AUTÓIPARI SZERSZÁMGÉPGYÁR 
 ÉPÜL MISKOLCON 

Miskolcon hoz létre új autóipari szerszámgépgyá-
rat a Spinto Hungária Kft. A magas hozzáadott ér-
téket képviselő, innovatív beruházást csütörtökön 
jelentették be Budapesten. Szijjártó Péter külgaz-
dasági és külügyminiszter elmondta, a legmoder-

nebb technológiát felvonultató autóipari 
szerszámgyár jön létre, amely 140 új, kva-
lifikált munkahelyet teremt. 

Az 1956- os forradalom hőseire és mártírjaira emlékezünk 
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Miskolc gazdasága látvá-
nyosan fejlődik. Ez lemérhető 
az itt lévő cégek fejlődésében, 
fejlesztéseiben, az idetelepü-
lő cégek számának növeke-
désében, a munkanélküliség 
csökkenésében – nyilatkozta 
a beruházás kapcsán Szélyes 
Domokos gazdaságfejleszté-
sért felelős polgármesteri biz-
tos. Kiemelte: ebben jelentős 
szerepet játszik Miskolc mű-
szaki kultúrája, a helyi szak-
képzés, valamint a város és a 
Holding kitartó, következetes, 
elkötelezett munkája. – Azt, 
hogy egy ilyen cég, Miskol-
cot választja beruházása szín-
helyéül rengeteg munka előzi 
meg. Általában, külföldi tu-
lajdonú beruházás esetén több 
országban, 30-40 helyszínt is 
megvizsgálnak, rendkívül éles 
a verseny a befektetőkért. Meg 
kell őket győzni arról, hogy 
Miskolc lesz számukra a leg-
jobb választás – hangsúlyozta 
Szélyes Domokos.

A Spinto Hungária Kft. 
száz százalékban magyar 

cég, a későbbiekben miskolci 
székhellyel és telephellyel. Itt 
adóznak, itt valósulnak meg 
a céghez tartozó kiszolgáló 
tevékenységek, s nem utolsó 
sorban a megtermelt profit-
juk is Miskolcon kerül be-
fektetésre. Rendkívül fejlett 
műszaki technológiát alkal-
mazó gyárról van szó, tevé-
kenységüknek nagyon magas 
a hozzáadott értéke. – Az is 
nagyon fontos, hogy a helyi 
tradíciókra tudunk építeni, 
felelevenítve a miskolci gép-
gyártás hagyományait. Ilyen 
szerszámgyár a világon is 
kevés van, s az olyan gépek, 

berendezések is ritkák, mint 
amivel itt a gyártás történik 
majd. Ez a beruházás Miskolc 
számára képzési szempontból 
is rendkívül jelentős. A duális 
képzés keretein belül ugyan-
is a műszaki felsőoktatásban 
résztvevők megismerkedhet-
nek azokkal a hightech be-
rendezésekkel, amelyekkel a 
cég dolgozik – hangoztatta a 
polgármesteri biztos. Szélyes 
Domokos kiemelte: Miskolc 
gazdaságfejlesztésében most 
már kifejezetten a magas hoz-
záadott értékű beruházásokra 
fókuszálnak. Legfőbb céljuk a 
magas technológiai színvonal 
idetelepítése, a hozzá kapcso-
lódó kutatás-fejlesztésekkel 
együtt. – Elmondhatjuk, hogy 
az ipari beruházások terén si-
keres a város, most a szolgál-
tató központok Miskolcra 
csábításában szeretnénk előre 
lépni – tette hozzá, elmondva, 
hogy reményeik szerint a kö-
zeljövőben további, hasonló 
beruházási bejelentésekre is 
sor kerül majd.

Pócs János, a Spinto Hun-
gária Kft. ügyvezetője el-
mondta, amikor felmerült egy 
szerszámgyár megalapításá-
nak lehetősége, sokan kétel-
kedtek a sikerben, ők azonban 
tudták, hogy kellő szorgalom-
mal és hozzáértéssel megvaló-
sítható a beruházás. – Kitar-
tás, innováció és összefogás 
– ezen értékek mentén jött 
létre a Spin to. A munkatársak 
toborzása már megkezdődött, 
van olyan mérnök, aki Né-
metországból tért haza a Mis-
kolcra települő cég kedvéért. 
Pócs János kiemelte, hogy ez 
a beruházás egy piaci rést tölt 
ki. A nagyméretű szerszámok 
gyártási kapacitása ugyan-
is nagyon csekély a régióban, 
miközben a felvevő piac – a 
sorozatgyártás – nagymérték-
ben bővült. 

Ugyanakkor szükség van a 
magyar szerszámgyártás új-
rapozícionálására is, a rend-
szerváltáskor meglévő nagy 
gyárak – Csepel, Danuvia – 
ugyanis szétestek, hatalmas 

tudás és tradíció veszett el.  
Az elmúlt években kis-, kö-
zepes szerszámok gyártására 
alkalmas cégek létrejöttek a 
piacon, az a szerszám méret 
viszont, amit Miskolcon gyár-
tanak majd, hiányzik. A mis-
kolci gyár létrejöttével a ma-
gyar szemszárgyártás képes 
lesz komplett szerszámrende-
léseket megszerezni, ez volt a 
hiányzó láncszem a szerszám-
iparban. – A magyar ipar re-
gionális pozícióinak erősö-
dését várhatjuk tőle, utolsó 
lehetőség arra, hogy a Miskolc 
környékén, jellemzően 70 év 
körüli tapasztalt szerszámos 
kollégáktól megszerezzük a 
tudást és átadjuk azt a követ-
kező nemzedéknek – hangsú-
lyozta Pócs János.

Az ügyvezető kiemelte: 
szükség van magyar tulajdonú, 
a globális piacra termelő, inno-
vatív középvállalatokra. Ez az 
új ipar-építési filozófia, amit a 
kormány is követ. A nagy hoz-
záadott érték megteremti an-
nak a lehetőségét, hogy a mun-

kavállalókat itthon tartsuk, az 
eltávozottakat pedig hazacsá-
bítsuk. A Spinto Hungária Kft. 
egyedi lehetőség a felsőokta-
tási együttműködésre is. Ilyen 
gépekkel ugyanis az átlagos 
magyar felsőoktatási hallgató 
máshol nem találkozhat, Mis-
kolcon azonban, a duális kép-
zés keretében most már adott 
lesz a lehetőség. – Az egyetemi 
oktatást és a középfokú szak-
képzést is sokkal gyakorlatori-
entáltabbá kell tenni, a német, 
osztrák modelleket érdemes 
átvenni, s ehhez ilyen cégek 
kellenek, mint a Spinto – nyi-
latkozta Pócs János. 

Magas hozzáadott értékű beruházások Kitartás, innováció és összefogás 

Miskolcon hoz létre új autó-
ipari szerszámgépgyárat a 
Spinto Hungária Kft. A magas 
hozzáadott értéket képviselő, 
innovatív beruházást csütörtö-
kön jelentették be Budapesten, 
a Külgazdasági és Külügymi-
nisztériumban.

Sziijártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter beszédében 
elmondta, a magyar kormány 
elejétől fogva támogatta a pro-
jektet és nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt beruházásnak 
minősítette. – Egy nemzetgaz-
daság úgy válhat erőssé, hogy 
a nagy nemzetközi vállalatok 
mellett erős magyar nagyválla-
latok is helyet kapnak, a magyar 

középvállalatok pedig ezek be-
szállítóivá tudnak válni, és regi-
onálisan is kiállják a versenyt. A 
Spinto száz százalékban magyar 
pénzügyi és szellemi tőkével lét-
rejött vállalkozás. A cég egy, a 
legmodernebb technológiát fel-
vonultató autóipari szerszám-
gyárat alapít Miskolcon, 140 
fővel, köztük 35 felsőfokú vég-
zettségű mérnökkel. Hazánk új-
raiparosítási programjának kö-
szönhetően, ma már egyre több 
magyar vállalat tud önállóan, sa-
ját beruházást végrehajtani. Eh-
hez szükség volt a magyar em-
berek teljesítményére, valamint 
arra, hogy a beruházási körül-
mények megfelelőek legyenek – 
hangsúlyozta a miniszter, meg-

említve Európa legalacsonyabb 
társasági és személyi jövedelem-
adóját.

Szijjártó Péter kiemelte: a 
Spin to kifejezetten magas hozzá-
adott értékeket képviselő mun-
kahelyeket teremt, a beruházás 
a mérnökképzésnek és a duális 
képzésnek is nagy lendületet ad. 
Számos, hazánkban működő 
autóipari vállalat jelezte, hogy a 
megnövelt szerszámgyártó kapa-
citás javítani fogja versenyképes-
ségünket. – Fontos elmondani 
azt is, hogy ezzel a németorszá-
gi autóipari szerszámgyártással 
megegyező színvonalú, innova-
tív gyártás indul Miskolcon. A 
magyar szerszámgyártás válik 
az első olyan vertikummá, amely 

komplett megrendelések kielégí-
tését tudja vállalni a régióban – 
hangsúlyozta a külgazdasági és 
külügyminiszter. Szijjártó Péter 
elmondta, hogy a külföldön dol-
gozó magyar szakemberek ha-
zahívásához nagy brendek, in-
novatív munkahelyek kellenek, 
ahol a magyar szaktudás jelenti 

a siker alapját. Csöbör Katalin 
országgyűlési képviselő beszé-
dében szintén kiemelte, hogy 
ezúttal színtiszta magyar érde-
keltségű cég érkezik Miskolcra. 
A város mindent megtesz azért, 
hogy visszanyerje régi hírnevét 
az ipar területén, a szorgalmas és 
kitartó munkának köszönhető-

en ma már elmondhatjuk, hogy 
a cégek törekszenek arra, hogy 
Miskolcra települjenek. – Egy 
olyan autóipari szerszámgyártó 
gyár létesül most itt, amely telje-
sen új technológiával működik, 
egy igazán versenyképes és inno-
vatív vállalkozás – hangoztatta a 
képviselő. 

Az autóipari szerszámgépgyár  
140 új munkahelyet hoz Miskolcra

MAGAS TECHNOLÓGIAI SZÍNVONAL, INNOVATÍV BERUHÁZÁS
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II. Rákóczi Ferenc kas-
sai újratemetésének 
111. évfordulója alkal-
mából koszorúzással 
egybekötött emlékün-
nepséget tartottak 
október 27-én Kassán a 
Rodostói-ház udvarán. 
Az ünnepségen mások 
mellett részt vett Ha-
raszti Attila, Magyar-
ország kassai főkon-
zulja, Richard Raši, 
Kassa főpolgármeste-
re, valamint Pfliegler 
Péter, Miskolc város alpol-
gármestere is.

A Rodostói ház Kassán ta-
lálható Rákóczi-emlékhely, an-
nak a háznak az utánzata, ahol 
a fejedelem 1720 és 1735 között 
száműzetésben élt és halt meg. 
Az október 27-ei ünnepségen 
Haraszti Attila főkonzul úgy 
fogalmazott: II. Rákóczi Fe-
renc egységbe kovácsolta az 
akkori ország népeit az elnyo-
mókkal szemben, összefogásra 

késztetve magyarokat, ruszi-
nokat, szlovákokat. 

Pfliegler Péter, Miskolc al-
polgármestere kiemelte: olyan 
emberre emlékezünk, aki ma-
gyar öntudatunk meghatá-
rozó személyisége, nemzeti 
egységünk szimbóluma, a ha-
zaszeretet eszményének méltó 
jelképe. Mindemellett egy alá-
zatos, igaz, keresztény ember, 
akit társai önként hajlandó-
ak voltak követni a száműze-
tésbe, Franciaországba majd 

Törökoroszágba is. 
Pflieg ler Péter elmond-
ta, Rákóczi személye 
különösen sokat jelent 
szűkebb pátriánkban, 
hiszen életének számos 
eseménye köti Kassá-
hoz, Miskolchoz, Mun-
kácshoz, az egész ré-
gióhoz. – A történelem 
szeszélye folytán, az 
egykori kuruc felleg-
vár, az egykori Észak-
kelet-Magyarország 
ma négy különböző 

országhoz tartozik. Éljünk a 
határ bármely oldalán is, II. 
Rákóczi Ferenc szellemében 
kell együttműködnünk annak 
érdekében, hogy kultúránk, 
nyelvünk, nemzetünk fenn-
maradhasson és újra virágoz-
hasson. Büszkén mondhatom, 
hogy Kassa és Miskolc között 
a testvérvárosi kapcsolat pél-
daértékű, ezt a jövőben is tö-
retlenül folytatni, fejleszteni 
kívánjuk – hangoztatta Mis-
kolc alpolgármestere.

II. RÁKÓCZI FERENC  
ÚJRATEMETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁN

Teljesen felújítják az Erzsébet 
fürdő épületet. Mohácsi Gábor 
tulajdonos elmondása szerint, 
először a Szent István térre 
néző oldalt tették rendbe, ezzel 
egy régi adósságot törlesztettek 
a miskolciak felé. 

A külső szigetelés és a bur-
kolatcsere után a belső mun-
kák is megkezdődtek. – Még 
nyolc új rendelőnk lesz. Vásá-
roltunk egy negyvenmillió fo-
rintos ultrahang berendezést, 
emellett csontsűrűségmérővel 
és gasztroenterológiával is fej-
lesztettük szolgáltatásainkat. 
Számunkra az a legfontosabb, 
hogy aki belép ide, ne féljen at-
tól, hogy orvoshoz jön. Illat-
tal, színekkel, sok virággal és a 
kolléganők mosolyával tesszük 
otthonosabbá szol-
gáltatásaink helyszí-
nét – hangsúlyozta 
Mohácsi Gábor, a 
Hollósy András ön-
kormányzati képvi-
selővel tartott sajtó-
tájékoztatóján. 

Mint mondta, hét 
évvel ezelőtt nyitott 
meg újra az egykori 
Erzsébet fürdő. Az 
épületbe akkor al-
ternatív gyógyászati 
központ költözött, néhány or-
vossal, pár rendelőben kezdték. 
A miskolciak részéről nem volt 
jelentős igény az alternatív gyó-
gymódokra, ezért két év eltelté-
vel a hagyományos orvoslás felé 

fordultak. Ma már hatvanhat 
orvossal, huszonkét rendelőben, 
negyvenhét szakrendeléssel, 
közöttük tizenhatféle gyermek 
szakrendeléssel és a laborvizsgá-
latok ötszázöt fajtájával várják a 
betegeket. 

A gyógyászati központba elő-
zetes bejelentkezéssel lehet idő-

pontot kérni, a legtöbb rendelés-
nél elmondható, hogy egy héten 
belül sorra kerülnek a betegek. 
Egy beteggel egy orvos mini-
mum tizenöt percet, maximum 
háromnegyed órát foglalkozik. 

Az előre egyeztetett időpontok-
hoz megpróbáljuk szigorúan 
tartani magunkat, hogy ne ra-
boljuk a vendégek/betegek ide-
jét. Ha mégis várakozni kell, azt 
valamilyen ajándékkal kompen-
záljuk. A várost és a megyét lát-
juk el elsősorban, de sokan ér-
keznek hozzánk külföldről is. 

Jelenleg a szolgálta-
tások összetettsége, 
a műszerezettség és 
a színvonal tekinte-
tében egyedülállóak 
vagyunk Magyaror-
szágon – összegezte 
Mohácsi Gábor.

Az Erzsébet Für-
dő Gyógyászati és 
Szűrőközpontban 
egyebek mellett van 
állapotfelmérés, nő-
gyógyászat, gyer-

mek-egészségügyi központ, 
felnőtt ultrahang diagnoszti-
ka, röntgen, labor, plasztikai 
sebészet, amiket lézeres koz-
metológiai beavatkozások és 
masszázsok egészítenek ki. 

„RÉGI ADÓSSÁGOT TÖRLESZTETTÜNK A MISKOLCIAK FELÉ”

Szüreti mulatságot, batyus-
bált rendezték október 27-
én, pénteken este a Salkaházi 
Program keretében, a Gene-
rali Arénában. A jó hangu-
latról ezúttal Zalatnay Sa-
rolta és a Reflex együttes, a 
Dolly Roll, valamint Karcagi 
Nagy Zoltán gondoskodott.

A hagyományosan nagy si-
kerű rendezvény helyszíne 
most is zsúfolásig megtelt, kö-
zel ezer szépkorú vette birtok-
ba a csarnokot. – Üdvözlöm az 
ország legnagyobb szépkorú 
közösségét – kezdte köszöntő 
beszédét Kriza Ákos polgár-
mester. Mint mondta, az el-
múlt években elterjedt a híre 
az országban, hogy van egy 
nagy nyugdíjas közösség Mis-
kolcon, akik nagyon jó prog-
ramokat csinálnak együtt. 
– Tegnapelőtt felhívott a cse-

peli polgármester: mondjam 
már el neki pontosan, hogy 
is van Miskolcon ez a Salka-
házi Program, mert Csepelen 
is szeretnének ilyet bevezetni. 
Úgyhogy gratulálok Önök-
nek! A Salkaházi Program, a 
miskolci nyugdíjasok híre már 
az ország más részeire is elju-
tott, közösségünket sok he-
lyen példának tekintik – han-
goztatta Kriza Ákos.

Hubay György önkor-
mányzati képviselő, a Salka-
házi Program vezetője úgy fo-
galmazott: a program elérte 
célját. – Bátran kijelenthetem, 
hogy egy nagyon jó közös-
ség formálódott a Salkahá-
zi Sára Programban – a mis-
kolci nyugdíjasok, a miskolci 
szépkorúak nagy közössége. A 
programot tovább folytatjuk, 
bízom benne, hogy az elkövet-
kező évek is hasonló sikereket 

hoznak majd – hangoztatta a 
képviselő. Mint mondta, a vá-
ros vezetése – ígéretéhez híven 
– továbbra is biztosítja a Sal-
kaházi Program keretében a 
tízezer forintos juttatásokat, 
s a nagy sikerű programok is 
folytatódnak. A visszajelzések 

alapján a színházlátogatások 
és a kisvasutas kirándulások 
a legnépszerűbbek, ezért bő-
vítik ezeket a programokat. Új 
elemként rendezik meg idén 
év végén az előszilveszteri mu-
latságot, s a képviselő testület 

döntése alapján, létrehozták 
az Idősek Tanácsát. Ez lesz 
majd hivatott arra, hogy a vá-
rosvezetéssel együttműködve, 
az idősekkel kapcsolatos prog-
ramokat irányítsa. 

MUNTYÁN BERNADETT

KECSKEMÉTI BAR-
NABÁSNÉ: tavaly is 
voltunk már itt, akkor is 
rendkívül jó volt a hangu-
lat, jó volt a társaság, na-
gyon kellemes emlékekkel 
tértünk haza.  Azért jöt-
tünk el ma ismét, hogy jól 
szórakozzunk együtt, mi idősek, nagyon jól 
esik ez a közös kikapcsolódás.

BELLEY JÓZSEF: sze-
retnénk ugyanolyan jól 
érezni magunkat, mint 
az előző évben. Köszön-
jük a lehetőséget, hogy itt 
lehetünk, nagyon fontos 
lenne ez az egész magyar 
népnek, hogy így, kéz a 
kézben legyünk, énekeljünk és jól érezzük 
magunkat. 

SVINTEK LAJOSNÉ: 
mi először vagyunk Sal-
kaházi rendezvényen, de a 
barátaik annyit áradoztak 
a kitűnő kikapcsolódás-
ról, jó hangulatról, hogy 
mi is szerettük volna ki-
próbálni. Nagyon várjuk 
a koncerteket, végig fogjuk táncolni az éjsza-
kát. 

HUBICSKA FERENC-
NÉ ERZSÉBET: mi szinte 
minden Salkaházi Prog-
ramon részt vettünk ed-
dig. Szomszédok vagyunk, 
mindig együtt is jövünk. 
Hozunk friss süteménye-
ket, fasírtokat és persze 
kapunk is az asztalokra pogácsákat, szőlőt, ás-
ványvizet, bort. Mindig nagyon jól mulatunk. 

„A SALKAHÁZI PROGRAM ORSZÁGOSAN IS JÓ PÉLDA” 

Százmillió az egykori Erzsébet fürdő 
fejlesztésére

Hubay György, Dolly, Kriza Ákos  
és Karcagi Nagy Zoltán

„Miénk az ország legnagyobb szépkorú közössége”



November 4-én, a nemzeti 
gyásznapon, az 1956-os for-
radalom és szabadságharc 
leverésére, vérbe fojtására 
emlékezünk. Ezen a napon 
indult meg, 61 évvel ezelőtt 
a szovjet katonai invázió. 

1956. november 4-én, hajnali 
4 óra 15 perckor általános szov-
jet támadás indult Budapest, a 
nagyobb városok és a fontosabb 
katonai objektumok ellen. A fő-
város védői - nemzetőrök, ren-
dőrök és kisebb-nagyobb hon-
védegységek - felvették a harcot 

a támadókkal. 5 óra 5 perckor 
az ungvári rádió közleményt 
sugárzott, amelyben Apró An-
tal, Kádár János, Kossa István 
és Münnich Ferenc, a Nagy 
Imre-kormány volt minisz-
terei bejelentették, hogy 1956. 
november 1-jén minden kap-
csolatot megszakítottak azzal a 
kormánnyal, s kezdeményez-
ték a Magyar Forradalmi Mun-
kás-Paraszt Kormány megala-
kítását Kádár János vezetésével. 
5 óra 20 perckor Nagy Imre 
drámai hangú rádióbeszédet 
mondott: „Itt Nagy Imre be-

szél, a Magyar Népköztársaság 
Minisztertanácsának elnöke. 
Ma hajnalban a szovjet csapa-
tok támadást indítottak főváro-
sunk ellen, azzal a nyilvánvaló 
szándékkal, hogy megdöntsék 
a törvényes magyar kormányt. 
Csapataink harcban állnak. A 
kormány a helyén van. Ezt köz-
löm az ország népével és a világ 
közvéleményével.”

A szovjet csapatok - helyen-
ként fegyveres harc után - a Ma-
gyar Néphadsereg valamennyi 
alakulatát lefegyverezték. Vidé-
ken több helyen komolyabb el-
lenállás bontakozott ki, amelybe 
katonai egységek is bekapcso-
lódtak. A rádió a kormány fel-
hívását közvetítette magyar és 
orosz nyelven, amelyben a szov-
jet hadsereget a vérontás elke-
rülésére szólította fel. 8 óra 7 
perckor a Szabad Kossuth Rádió 
adása megszakadt. Rövidhullá-
mon váltakozva a Himnuszt és 
a Szózatot sugározták.

Budapesten a fegyveres ellen-
állást a megnövekedett létszámú 
felkelő csoportok folytatták. A 
szovjet csapatok délig elfoglal-

ták a Honvédelmi Minisztériu-
mot, a Belügyminisztériumot és 
a Budapesti Rendőr-főkapitány-
ságot. A magyarországi szov-
jet katonai invázió hírére New 
Yorkban összehívták a Bizton-
sági Tanács ülését és szavazásra 
bocsátották az előző napi ame-
rikai határozati javaslat némi-
leg módosított változatát. Ez fel-
szólította a Szovjetuniót, hogy 
tartózkodjon Magyarországon 
bárminemű katonai akciótól 
és haladéktalanul vonja ki csa-
patait az országból. A javaslat 
elismerte a magyar nép jogát 
arra, hogy szabadon választott 
kormánya legyen. A javaslatot 
a Szovjetunió megvétózta. Dél-
után az ENSZ-közgyűlés rend-

kívüli ülése 50:8 arányban, 15 
tartózkodás mellett elfogadta a 
tovább bővített amerikai javas-
latot, amely felkérte az ENSZ fő-
titkárát: jelöljön ki bizottságot a 
magyarországi helyzet megvizs-
gálására.

Az áldozatok száma novem-
ber 4-én a fővárosban 135 volt. 
A KSH 1957. januári jelentése 
szerint az októberi 23. és január 
16. közötti események ember-
vesztesége országos viszonylat-
ban 2652 halott (Budapesten 

2045) volt, és 19 226-an (Bu-
dapesten 16 700-an) sebesül-
tek meg. A forradalom leverését 
követő megtorlásban az ENSZ 
bizalmas adatai alapján 453 
embert végeztek ki, az 56-os In-
tézet szerint több mint 340 volt 
a kivégzettek száma az 1956-os 
eseményekhez kapcsolódóan. 
1958-ban bírósági ítélet nyo-
mán életükkel fizettek a vezető 
személyiségek: Nagy Imre, Ma-
léter Pál, Gimes Miklós, Loson-
czy Géza és Szilágyi József.

Nemzeti gyásznap – az 1956-os forradalom hőseire  
és mártírjaira emlékezünk

Közélet Miskolci Napló4

Donald Trump nagyjából az 
első amerikai elnök Kennedy 
óta, aki látványosan szembe 
mer menni a (természetesen 
csak az összeesküvés-elméle-
tekben létező!) globális pénz-
ügyi háttérhatalommal. S ép-
pen ő kapta meg a lehetőséget, 
hogy nyilvá-
nosságra hoz-
za a Kenne-
dy-gyilkosság 
titkosított ak-
táit.  Sorsszerű.  Nem mintha 
nem herélték volna ki ezerszer 
a merényletet vizsgáló War-
ren-bizottság jelentését, de az 
összeesküvés-elméletekben lé-
tezők számára már az sem jó, 
hogy egyáltalán napirendre 
került az ügy. Túl sok figyel-
met kapnak most amúgy is, 
Sorossal együtt, az ugyancsak 
hozzájuk köthető, s jelenleg 
éppen eszkalálódással fenye-
gető migránshelyzet miatt. 

Az utóbbi évtizedekben na-
gyon kevés alkalommal avat-
kozott be a háttérhatalom 
olyan nyíltan és brutálisan a 
történelem menetébe, mint 
Kennedy meggyilkolásakor. 
Tényleg elképesztő dolgokat le-
het olvasni a hozzáférhető do-
kumentumokban, de mind kö-
zött a legelképesztőbb az, hogy 
a Warren-bizottság mindeze-
ken csak úgy „átlépett” – s hogy 
megtehette. 

A Kennedy boncolásán ké-
szült feljegyzéseket egyszerűen 
elégették (azt mondták, vérfol-
tos volt). A gyilkosság szem-
tanúi és kulcsfigurái közül – 
akik egybehangzóan állították, 
hogy a lövések három irány-
ból, a tankönyvtár környéké-
ről, egy dombról, és egy kerí-
tés mögül jöttek - nem egészen 
három év alatt huszonegyen 

haltak meg. A gyilkossággal 
gyanúsított (valójában balek) 
Oswaldhoz két nappal a me-
rénylet után a helyszínt bizto-
sító hetven rendőr és ügynök 
egyszerűen odaengedte Jack 
Ruby helybéli bártulajdonost, 
aki hidegvérrel lelőtte. Aztán 

a börtönben Ruby is elhunyt – 
állítólag rákban. Oswald, aki 
a tengerészgyalogságnál olyan 
pocsékul lőtt, hogy le akarták 
szerelni, a merényletnél állító-
lag 5,6 másodperc alatt olyan 
gyors, hajszálpontos lövéseket 
adott le, amire profi mester-
lövészek sem képesek. És még 
sorolhatnánk, mindez ott van 
a jelentésekben…

De vajon miért volt any-
nyira útjában Kennedy a 
háttérhatalomnak? Sok min-
denért, nincs elég hely felso-
rolni, de a java úgyis közszá-
jon forog. Meg akarta fékezni 
egyes magánbankok gazda-
sági túlhatalmát, mérsékelni 
akarta a fegyverkezést, aláír-
ta az atomcsend egyezményt. 
Érdemben és hatékonyan ki 
akarta terjeszteni az emberi 
szabadságjogokat a kisebbsé-
gekre – kifogva a szelet a biz-
nisz-liberálisok vitorlájából, 
akik a szabadságjogok emle-
getésével valójában folyama-
tosan a konfliktusokat szítják 
az etnikumok között. Stb. 

Kennedy pontosan tudta, 
kikkel áll szemben, s egyesek 
szerint talán még azt is, mi 
vár rá. Egy 1961-es beszédé-
ben mondta: „… az egész vi-
lágon kell szembenéznünk 
egy fegyelmezetten egységes 

és könyörtelen összeesküvés-
sel, mely elsősorban rejtett 
módszerekkel növeli a befo-
lyásának területét – a beszi-
várgással a megszállás helyett, 
a felforgatással a választások 
helyett, a megfélemlítéssel a 
szabad döntés lehetősége he-

lyett, gerillákkal éjszaka mint-
sem katonákkal nappal. Ez egy 
olyan rendszer, amely rengeteg 
embert és anyagi erőforrást tö-
mörít egybe, egyetlen szorosan 
összefonódó építményben, egy 
nagyon hatékony gépként öt-
vözve a katonai, diplomáciai, 
hírszerzői, gazdasági, tudo-
mányos és politikai művelete-
ket… ”

Hogy ez a rejtett befolyás 
milyen összehangolt, és profesz-
szionális módokon történhet, 
most éppen a lassan globálissá 
váló szexbotrány-hisztéria bi-
zonyítja. Először ugye Harvey 
Weinstein hollywoodi produ-
cert vádolták meg azzal, hogy 
zaklatta a női beosztottjait, az-
tán jól szervezett kampánnyal 
gyűrűzött a botrány tovább. 
Itthon Sárosdi Lilla színésznő-
nek jutott eszébe húsz év után 
nyilvánosságra hozni, hogy őt 
is zaklatták… Sárosdi Lilla fér-
je az a Schilling Árpád rendező, 
a Krétakör nevű liberális mű-
vészeti központ vagy mittudo-
mén micsoda egyik vezetője, 
akit nemrégiben nemzetbiz-
tonsági kockázatként jelöltek 
meg. Ugyanennél a Soros által 
támogatott Krétakörnél volt 
korábban ügyvezető a másik 
nemzetbiztonsági kockázat, a 
Gulyás Márton nevű. (Azért 

kicsit fáj az embernek, hogy 
nekünk még nemzetbiztonsági 
kockázatokból is csak ilyenek-
re futja...) Szóval hazai földön 
ezen kockázati tényezők körei-
ből robbant ki a „szexbotrány”, 
ami globálisan nyilván arra 
szolgál, hogy elfedje a migrán-

sok nőkhöz 
való, meglehe-
tősen sajátos 
viszonyát. Ami-
kor Kölnben, 

meg szerte Európában tömegé-
vel erőszakoskodtak a nők-
kel a bevándorlók, az Európai 
Parlament nem látta értelmét, 
hogy foglalkozzon a nők joga-
ival – most bezzeg igen! Szem-
besüljön csak azzal az előítéle-
tes európai közvélemény, hogy 
nem csak a migránsoktól kell 
félniük a hölgyeknek…! Nos, 
elég sok a „bibi” ezzel a törté-
nettel is, engem pl. az hökken-
tett meg a legjobban, amikor 
megláttam a youtube-on egy 
felvételt a mostanság az erkölcs 
élő szobraként turnézó Sárosdi 
Lilláról, amint anyaszült mez-
telenül pózol valami előadá-
son, s közben olyanokat csinál, 
hogy pl. beül – ruha nélkül! - 
két féri közé, benyúl a nadrág-
jukba, és hm… szóval pontosan 
azt csinálja, amire gondolni 
tetszenek. Tévedés ne essék: a 
hölgy attól még lehet roppant 
mód erkölcsös, hogy anyaszült 
meztelenül, férfiak gatyájá-
ba nyúlkál a színpadon – csak 
ugye az ilyen szitukat nagyon 
könnyű továbbgondolni.  Az 
erős idegzetűek azon a címen 
találják meg a produkciót a 
youtube-on, hogy „Krétakör – 
Lúzer”.

Tényleg elég nagy lúzer, aki 
bedől ezeknek.

SZEPESI SÁNDOR

BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK

A szerkesztőtől

Pakusza Zoltán, önkormányzati képviselő, fo-
gadóórát tart 2017. november 6-án (hétfőn), 17.30 
órakor az Erenyői Általános Iskolában (Miskolc 
Faller Jenő utca 9. sz.).

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA

Varga László országgyűlési képviselő fogadóó-
rát tart a devizahitel károsultaknak 2017. novem-
ber 6-án, 15 és 17 óra között Miskolcon, a Corvin 
út 9. sz. alatt, és 17.30 - 19 óra között Miskolcon, az 
Árpád u. 43. sz. alatti képviselői irodában. 

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

November 5-én, 16.30 
órai kezdettel, a Miskolc Te-
levízió HívőSzó című mű-
sorában az újdiósgyőri plé-
bániatemplom Szent Imre 
búcsúját közvetítik, felvétel-
ről. A szentmisét bemutat-
ja Balog Gyula kanonok, a 
Szent Imre templom plébá-
nosa.

Kedden, november 7-én 
18 órától barokk koncertet 
rendeznek a Zárdakápolná-
ban. Csütörtökön, 9-én lesz 
a Miskolci Esperesi Kerület 
papjainak gyűlése, amely 

9 órakor szentmisével kez-
dődik a diósgyőri plébá-
niatemplomban. A KÉSZ 
miskolci csoportja rendezé-
sében tart előadást Dobos 
Zsolt: Márton Áron, Erdély 
Mindszentyje címmel no-
vember 9-én, csütörtökön 
17.30 órai kezdettel a Fráter 
György Katolikus Gimnázi-
um dísztermében. Jövő va-
sárnap, 12-én délután 3 óra-
kor mutatnak be szentmisét 
a minorita templomban a 
Fráter György Katolikus 
Gimnázium diákjainak.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK



Kontakt címmel nyílt ki-
állítás a Miskolci Egyetem 
Alkalmazott Társadalom-
tudományok Intézetében. 
Az MSZC Fazola Henrik 
Építőipari és Művészeti 
Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskola diákjai kaptak le-
hetőséget, hogy a Bölcsészet-
tudományi Kar épületében 
bemutassák alkotásaikat.

„A hozzád vezető út” alcí-
met viselő kiállítás kapcsán a 
Miskolci Egyetem BTK Al-
kalmazott Társadalomtudo-
mányok Intézetének vezetője, 
Szabó-Tóth Kinga kiemelte: 
folyamatosan keresnek kiállí-
tási anyagokat és szerettek vol-
na olyan tárgyú képeket be-
mutatni, amelyek kapcsolatba 
hozhatók a képzésükkel, tehát 
a szociológiával, a társadalmi 
problémák kutatásával és a 
szociális munkával. – Állan-

dóan keressük a kiállítási té-
mákat, amelyeket bemutatha-
tunk az intézet folyosóján és 
általában helyi tehetséges fi-
atalokat szeretünk felkarolni. 
Nagyon szerencsés találkozá-
sunk ez a Fazola Henrik isko-
lával, ők kerestek meg minket 
és a közös munka eredménye-
ként született meg a kiállítás 
ötlete – részletezte Szabó-Tóth 
Kinga. A szociológiai képzés 
idén 25 éves és ugyanakkor in-
dult művészeti képzés a Fazo-
la elődintézményeiben, ennek 
a két eseménynek az apropója 
pont beleillett a két intézmény 
együttműködésébe.

Az egyetemisták nyere-
ményjátékon is részt vehet-
nek, ha november 10-ig szelfit 
készítenek a nekik legjobban 
tetsző alkotással, és a fotót egy 
napra beállítják profilképük-
nek a Facebook-on. 

MÉDER NOÉMI 

Szépkorúak mérték össze 
tudásukat azon a vetélke-
dőn, amelyet a B.-A.-Z. Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztálya és 
Miskolc Önkormányzata 
rendezett hétfőn, az idősek 
hónapja alkalmából.

A „Kulcs a biztonsághoz" el-
nevezésű, játékos megmérette-
tésen a csapatok különböző szi-
tuációs, memória- és ügyességi 
feladatokat teljesítettek. A zsű-
ri tagjai között volt Janasóczki 
Attila alezredes, a megyei ren-
dőr-főkapitányság sajtószóvivő-
je, Garamvölgyi László dandár-
tábornok, krimiíró, a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács kom-
munikációs igazgatója, Kautzky 
Armand színművész, valamint 
Gajdos Imre televíziós-szerkesz-
tő, sajtóreferens.

A rendezvény védnöke Kiss 
János alpolgármester volt, aki 
köszöntőjében rámutatott: két 
rendkívül fontos program ta-
lálkozott ezen a napon. – A 
Salkaházi Program és a köz-
biztonság kérdése most ösz-
szefonódik, hiszen az idősek 

védelmének szenteljük ezt a 
rendezvényt. Jó életminőséget 
kívánunk biztosítani számuk-
ra, ehhez pedig hozzájárul a jó 
közbiztonság is – hangsúlyozta 
az alpolgármester. A vetélke-
dő feladatai segítenek abban, 
hogy az idősek felismerjék a 

mindennapi veszélyeket és 
megtanulják kivédeni őket. 
Kiss János kiemelte: minden 
lehetőséget meg kell ragadni, 
hogy Miskolcon még tovább 
javuljon a közbiztonsági hely-
zet és a nyugdíjasok olyan in-
formációk birtokába jussanak, 

amelyeknek köszönhetően vé-
dekezni tudnak a bűnözőkkel 
szemben.

Dudás Péter rendőr alezre-
des, a megyei rendőr-főkapi-
tányság bűnmegelőzési osztá-
lyának vezetője köszöntőjében 
úgy fogalmazott: fontos, hogy 
ne csak előadásokat tartsanak a 
bűnmegelőzés témájában, ha-
nem azt a gyakorlatban szem-
léltessék is.  A versenyen nyolc 
– öt fős – csapat vett részt. Első 
helyezett lett az az IDŐ-VÁR 
csapat Kazincbarcikáról, má-
sodik az az OKOS-ÖTÖS csa-
pat Miskolcról, a harmadik he-
lyet pedig szintén egy miskolci 
csapat, a NAP-LOPÓK érték 
el. Az első helyezést elért csa-
pat részt vesz november 23-án, 
a Hévízen szervezett országos 
vetélkedőn.

A Múzeumok Őszi Fesztiválja elnevezésű országos ren-
dezvénysorozat idei központi témája – az Arany János- 
és a Szabó Magda-emlékévben – az irodalom, melynek 
kapcsán hétfőn este még szélesebbre nyitották a Herman 
Ottó Múzeum ajtaját. 

Ez alkalommal Arany Já-
nos került a középpontba: 
a festőművészetben jeleske-
dő kortársainak művei kö-
zött, róla beszélgettek a kép-
tárban. A 200 éve született 
Arany János a humornak is 
mestere volt. Megvolt a véle-
ménye a társadalmi problé-
mákról, a politikáról, a "kar-
dos nyelvőrökről" – és képes 
volt ezt a legékesebben ki-
fejezni sajátos stílusával. A 
Múzeumok Őszi Fesztiválja 
keretében Nyiri Péter iro-
dalomtörténész előadása a 
nagy költő e talán kevésbé 
ismert világába vezetett be: 
derűs nyelvi-irodalmi ka-
landozásra hívta az érdeklő-
dőket. 

Nyiri Péter egyebek mellett 
elmondta: Arany Jánosnak 
nagy segítségére volt a hu-
morban is műveltsége, gazdag 
szókincse, valamint az a fajta 
játékosság, ahogyan a magyar 

nyelvhez nyúlt. Mint elhang-
zott, a magyar irodalomban 
Arany János használta a leg-
több egyedi szót – mintegy 
hatvanezret. „Oly sokféle ala-
kú, oly sok halmazállapotban 
jelentkezik humora, akár a víz 
a külvilágban” – írta róla Ri-
edl Frigyes. Olykor mélabús, 
szomorkás ez a hang, máskor 
önkritikus, maga és mások elé 
tükröt tartó, de lehet népies, 
harsányan nevettető, sőt még 
képrejtvényes is.

A programnak a múzeum 
képtára szolgált helyszínül. 
Így az előadás hangulatában 
megcsodálhatóak voltak a 
gyűjtemény azon darabjai, 
amelyeket Arany János kor-
társai – például Rombauer 
János, Barabás Miklós, Lotz 
Károly, Than Mór, Paál Lász-
ló – festettek. Az előadás után 
lehetőség volt közvetlen be-
szélgetésre is, egy illatos, me-
leg tea mellett.

Szeretetebédet rendeztek 
a szépkorúak tiszteleté-
re nemrégiben Szirmán, a 
Miskolc-Szirma Reformá-
tus Általános Iskolában.

– Azért vagyunk itt, mert 
október az idősek hónapja, 
valamint azért, hogy tisztele-
tünk és megbecsülésünk je-
léül minél több programmal 
kedveskedjünk a szépkorú-
aknak – fogalmazott köszön-
tőjében Szécsényi Marianna 
önkormányzati képviselő. – 
Hogy ezt a mai napot együtt 
tölthessük, szeretetebédre 
hívtam az itteni lakosokat, az 
iskola diákjai és egy dalkör 
pedig műsorral készültek az 
alkalomra. A közös együtt-
létben is meg kell, hogy mu-
tatkozzon az idősek iránti 
tiszteletünk, de azt is nagyon 
fontosnak tartom, hogy ne 
csak a kiemelkedő alkalmak-

kor, hanem mindig figyeljünk 
az idősekre, szüleinkre, nagy-
szüleinkre – fogalmazott a 
képviselő, aki elmondta, hogy 
számos programot próbál-
nak szervezni Szirmán az idő-
sek számára. A következő egy 
batyus bál lesz. Szécsényi Ma-
rianna kiemelte a szépkorúak 
itt is nagyon hálásak a Salka-
házi Programért, a rendezvé-
nyekért, köszönetüket fejezik 
ki a város vezetésének.  

Az egyik résztvevő, Kru-
sócz ki Béláné elmondta, a 
szirmaiaknak kiemelkedően 
fontosak az ilyen alkalmak, 

ahol össze tudják fogni az 
időseket, s ők jól érzik magu-
kat. Vannak szakkörök, nép-
dalkörök, különböző építő 
jellegű foglalkozások is, na-
gyon jó itt élni, rendkívüli az 
itteni közösség – fogalmazott 
a résztvevő. 

Előző héten Martinkertvá-
rosban volt egy hasonló ren-
dezvény, ahol közel 130 idős, 
és szépkorú tette tiszteletét a 
programon. A Miskolc-Szir-
ma Református Általános Is-
kolában 100 főre számítottak, 
ennyi szépkorút láttak ven-
dégül a szeretetebéden.
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Bűnmegelőzési vetélkedő  
a mindennapok biztonságáért

Arany János humoráról  
a kortársak alkotásai között 

Szociológia  
és művészet

„Tiszteletünk és megbecsülésünk 
jeléül…” 

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

Az akció érvényes: 

2017. 11. 04-től 2017. 11. 10-ig 

Sensil mosógél, 4 l, 300 Ft/l 1199 Ft

Ariel mosópor 1,4 kg, 856 Ft/kg 1199 Ft   

Vanish szőnyegtisztító por, 650 g, 2460 Ft/kg 1599 Ft

Lanza mosógép tisztító, 2x250 ml, 2798 Ft/l 1399 Ft

Vanish folteltávolító 1 l 799 Ft

Tomi mosógél Amazónia, 3,3 l, 606 Ft/l 1499 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

Mosószóda 1 kg 379 Ft

Szódabikarbóna 1 kg (háztartási) 399 Ft

Kerámia bevonatos sütőformák, többféle 1199 Ft

Gumis ablakszigetelők, többféle profilban	 219	Ft/fm-től

2018-as asztali-, fali-, plakátnaptárak érkeztek. 

Termelői
MÉZ, VIRÁGPOR, PROPOLISZ,
amit a méhész házhoz visz!
Rendelés: 06-20/375-1544
Szállítás 2 kg méz felett  
ingyenes.

Árlista:              loveymeheszet.hu

Apróhirdetés
Kárpitozás, bútorszövet értékesítés. 
Miskolc Erzsébet királyné 33. Telefon: 
46/ 368-721, www.edna.hu

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar-
to no zás, lambé riázás, filagóriák, elő-
tetők, kerítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Ve lux ablakok be-
építése, cseréje; íves fedések és hajla-
tok készítése; tetők szellőztetése. www.
kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-20/460-
6775.

KARATE GÖRÖMBÖLYÖN 2017. 09. 04-
től minden hétfőn és csütörtökön 18 órá-
tól a Görömbölyi Művelődési Házban. 
Négy éves kortól, kezdőket és haladókat 
egyaránt várunk. Tel.: 06-20/460-6775.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 63 900 
Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium), garázskapuk cseréje óriá-
si kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolás-
technikával. 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.



Szerda este a DVTK Jeges-
medvék jégkorongcsapa-
ta zsinórban 17. győzelmét 
könyvelte el és nem úgy 
tűnik, hogy ennek a sorozat-
nak vége szakadna.

Lassan ódákat lehet zengeni 
a "Macik" fantasztikus szériá-
járól, hiszen a jégkorongban ez 
a teljesítmény nem mindenna-
pi. A Jegesmedvék csapata 17 
meccs óta nem talált legyőzőre, 
pedig a magyar bajnokság (Er-
ste Liga) mellett a Visegrád Ku-
pában és a Kontinentális Kupá-
ban is jégre lépett. – Szerintem 
az öltözőben nem is esik szó a 
szériáról – nyilatkozta Mika-
el Tisell vezetőedző. – Persze, 
tudjuk, de nem beszélünk róla, 
bár lehet, hogy a játékosok ez-

zel motiválják egymást. Mindig 
a következő meccsre, csapatra 
figyelünk. Jó csapatunk van, ez 
egy különleges társaság.

Pénteken a Vienna Capi-
tals, vasárnap pedig az Újpest 
ellen játszik a DVTK. Vojtkó 
Mátyásék csak egy mérkőzés-
re tekintenek előre, de céljuk 
nem mást, mint a három pont 
megszerzése a bécsiek fiatalja-
ival szemben. A hírek szerint 
azonban nem lesz könnyű dol-
guk, mert több próbajátékosa 
is van a Capitalsnek, akik az 
EBEL-csapatba szeretnének 
bekerülni. – Feltöltött minket 
az utóbbi néhány nap, és mi-
vel hosszú sorozat van mö-
göttünk, ezért a pihenésről és 
a csapatépítésről szóltak ezek 
a napok – fogalmazott a védő. 

Az OSC Újbuda együttesével 
csaptak össze múlt szomba-
ton este a PannErgy-Miskol-
ci VLC vízilabdásai a cso-
port rangadóján, a Kemény 
Dénes uszodában. 

Az OSC  nem érkezett ve-
retlenül, legutóbb a Honvédtól 
kapott ki 12-6-ra. A miskol-
ciak dolgát nehezítette, hogy 
Bowen eltiltás, Vadovics pedig 
sérülés miatt hiányzott a csa-
patból. Mint ismert, az MVLC 
megóvta a legutóbbi, számára 
6-3-as vereséggel végződő, Ta-
tabánya elleni mérkőzés ered-
ményét. Ötven másodperccel 

a találkozó vége előtt ugyanis 
Alex Bowen 5-4-re módosí-
totta az addigi eredményt egy 

szabaddobásgóllal – a találatot 
azonban a bírók visszavonták, 
mert a lövés előtt szabályta-

lanságot láttak. A miskolciak 
azonban ezt teljesen máskép-
pen látták: szerintük a hazai-
ak védekező játékosa, Katonás 
Gergő volt a „ludas”, aki a kö-
telező egy métert a szabaddo-
básnál nem adta meg Bowen-
nek, sőt rá is ugrott ellenfelére, 
eközben sérült meg. 

Valószínűleg ez az ügy is 
rányomta a bélyegét a szom-
bati mérkőzésre, amely nagy 
és a meccs háromnegyedé-
ig kiegyensúlyozott küzdel-
met hozott. A végét azonban 
a vendégek bírták jobban. 
(PannErgy-Miskolci VLC– 
OSC-Újbuda 7-10)
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– Koncentrálj mindig arra, ami előtted van, akkor nem 
érhet meglepetés – szögezte le csütörtöki sajtótájékozta-
tóján Bódog Tamás, a DVTK szakmai igazgatója, akinek 
csapata az elmúlt három fordulóban nem talált legyőzőre. 
Sorrendben a Vasast, a Budapest Honvédot és a Szombat-
helyi Haladást is legyőzték a bajnokságban. 

Múlt szombaton, az OTP 
Bank Liga 14. fordulójában 
Sopronban játszott a DVTK 
a Haladás ellen. Az első fé-
lidőben nem esett gól, a szü-
net után azonban egy perc 
alatt eldöntötte a Diósgyőr 
a három pont sorsát Lipták 
Zoltán és Ugrai Roland gól-
jával. Végül Nono találata 
volt a hab a tortán. (Haladás 
– DVTK 0-3 (0-0))

Bódog Tamás szerint komo-
lyan kell venni a Balmazújvá-
ros elleni mérkőzést, hiszen 
pár hónappal ezelőtt is úgy 
gondolták, ők jöhetnek ki job-
ban az összecsapásból, ennek 
ellenére kaptak egy négyest 
Horváth Ferenc együttesétől. 
Lesz tehát miért visszavágni 
szombaton délután a debre-
ceni Nagyerdei Stadionban.  
Bódog Tamás elmondta, bí-

zik benne, hogy ezúttal sike-
rült jobban felkészülniük a 
balmazújvárosi együttesből, 
amely jelenleg kieső helyen 
szerénykedik, 11 ponttal. 

A legutóbbi négy mecs-
csén a DVTK 11 gólt rúgott, 
és mindössze egyet kapott. 
Antal Botondnak nagy sze-
repe volt ebben, több remek 
védést is bemutatott. – Egy 
játékosnak könnyebben és 
jobban megy a játék, ha folya-
matosan játszik, ekkor kiala-
kul nála egyfajta meccsrutin 
– mondta el a kapus. – Remé-
lem, hogy a teljesítményem 
ezt követően tovább javul és 
még inkább a csapat hasznára 
tudok lenni. A védekezésünk 
stabilizálódott, kevesebbet hi-
báztunk, csapatszinten is so-

kat léptünk előre. Persze, ne-
kem is vannak feladataim, de 
a Vasas ellen az egész csapat 
jól védekezett. Végre összejöt-
tek a dolgok, nem csupán jól 
játszottunk, de eredményesek 
is tudtunk lenni. Remélem, 
sokáig kitart ez a jó széria, 
stabilak tudunk lenni hátul, 
elöl pedig eredményesek – 
hangsúlyozta a kapus. 

Antal Botond hozzátet-
te, magabiztossá teszi a tény, 
hogy folyamatosan lehetősé-
get kap és reméli, hosszú tá-
von is sikerül megszilárdíta-
nia helyét a kezdő csapatban.  
A Balmazújváros utoljára ok-
tóber 21-én játszott idegen-
ben és nem kis meglepetésre 
nyerni tudott 2-1-re a Vasas 
otthonában. (Fotó: dvtk.eu)

„EZ EGY KÜLÖNLEGES  
TÁRSASÁG”

Ezúttal a vendégek bírták jobban a végét 

A Balmazújváros ellen folytathatja remek 
sorozatát a DVTK!

Megállíthatatlanok?

"Kézilabdával a mellrák 
ellen!" Ez volt a mottója az 
első Pink Kupának, ame-
lyet a Herman Ottó Gim-
názium tornacsarnokában 
rendeztek meg szombaton. 

A rendezvénnyel népsze-
rűsíteni kívánták a kézilab-
da sportágat és fel kívánták 
hívni a figyelmet a mellrák 
elleni küzdelemre. Az ötlet 
gazdája a Regea Alapítvány 
volt, amely 2010-ben jött lét-
re az egészséges élet hirdeté-
sére, a betegek segítésére. 

A megnyitón Csöbör Ka-
talin országgyűlési képviselő 
kiemelte, örül annak, hogy a 
rendezvényt a mellrák elle-
ni küzdelemnek szentelték 
a szervezők. Nagyon fon-
tos, hogy mindannyian fi-
gyeljünk egymásra és jár-
junk a szűrővizsgálatokra.  
A mérkőzéseken Szerencs, 
Mezőtúr, Edelény-miskolci 

rendőrök közös csapata va-
lamint a DKSE csapott össze.

Az első helyezett a Mezőtúr 
csapata lett, második helyen a 
szerencsiek végeztek, harma-
dikak lettek a diósgyőriek és 
negyedik helyen zárt az edelé-
nyi-miskolci összeállítás.

A díjkiosztón Kiss János 
alpolgármester elmondta, az 
egészségtudatos gondolko-
dás megkerülhetetlen a mai 
világban. – Ezen a napon 
jó példát lehetett mutatni a 
sportban, a mellrák elleni 
küzdelemben, valamint ab-
ban is, hogy azok, akik pályá-
ra léptek, már tettek valamit 
az egészségükért. Aki spor-
tol, az az egészségét is tovább 
meg tudja őrizni – hangsú-
lyozta az alpolgármester.

Az Európa Kupa F-csoportjának 4. fordulójában az Alu-
invent DVTK a Carolo Basket együttesének vendége volt 
szerdán és bár szoros negyedeket produkált, de megnyer-
ni egyiket sem tudta, így végül tízpontos vereséget szen-
vedett francia ellenfelétől. (Carolo Basket – Aluinvent 
DVTK 88-78)

A piros-fehérek Francia-
országból egyenesen Za-
laegerszegre utaztak, ahol 
pénteken délután öt órától 
(lapzártánk után) ZTE NKK 
vendégeként játszottak. – 
A Zalaegerszeg olyan csa-
pat, ami hazai pályán sok-
kal erősebb, mint idegenben 
– mondta el a mérkőzés előtt 
Štefan Svitek, az Aluinvent 

DVTK vezetőedzője. – Le-
győzték a két pécsi csapatot 
is. Jól összerakott gárda, a 
külföldiek is minden posz-
ton jól teljesítenek. Nehéz 
találkozó vár ránk, biztos, 
hogy be akarják majd bizo-
nyítani, hogy tényleg bárki 
fölé tudnak kerekedni hazai 
környezetben. Felkészülten 
várjuk a mérkőzést.

Kézilabdával  
a mellrák ellen 

A csoportelsővel küzdöttek 
a diósgyőri kosaras lányok



A Miskolci Geotermia Zrt. 
(3530 Miskolc, 33831/58 hrsz.) 
és a Kuala Ingatlanhasznosí-
tó Kft. (1117 Budapest, Buda-
foki u. 56. sz.) közös kérelme 
alapján a miskolci geotermi-
kus fűtőrendszer (felszín alatti 
vizek igénybevétele, vízbesaj-
tolás felszín alatti vízbe, geo-
termikus energiát hasznosító 
létesítmény) emelt kapacitású 
üzemeltetése kapcsán a terüle-
ti környezetvédelmi hatóság-
nál (B-A-Z. Megyei Kormány-
hivatal Miskolci Járási Hivatal 
Környezetvédelmi és Termé-
szetvédelmi Főosztály - 3530 
Miskolc, Mindszent tér 4.) kör-
nyezeti hatásvizsgálati eljárás 
van folyamatban.

Az eljárással kapcsolatos 
tervdokumentáció – előzetes 
egyeztetést követően – 2017. 
december 1-ig megtekinthető 
a B.-A.-Z. Megyei Kormány-
hivatal Miskolci Járási Hiva-
tal Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Főosztályán 
(Miskolc, Mindszent tér 4. sz.), 
valamint Kistokaj és Mályi 
község Önkormányzatainak 
Jegyzőinél, továbbá a http://
emiktf.hu/Ugyfelinf/engede-
lyek/lista.html internetes ol-
dalon BO-08/KT/10630/2017. 
sz. alatt. 

Az ügyben a környezetvé-
delmi hatóság közmeghallga-
tást tart az alábbi időpontok-
ban és helyszíneken:

2017. december 6-án (szerda) 
14.00 órai kezdettel Kistokaj-
ban a Községháza épületében 
(3553 Kistokaj, Széchenyi u. 43. 
sz.), valamint

2017. december 7-én (csü-
törtök) 14.00 órai kezdettel 
Mályiban a Közösségi Ház és 
Könyvtár épületében (3434 
Mályi, Botond u. 3-5. sz.)

A telepítés helyével kapcso-
latos kizáró okokra, továbbá 
a környezeti hatástanulmány 
tartalmára vonatkozóan a 
közmeghallgatás időpontjáig a 
környezetvédelmi hatósághoz, 
vagy a közmeghallgatás helye 
szerint illetékes települési ön-
kormányzat jegyzőjéhez lehet 
észrevételt tenni.

Értesítem a lakosságot, 
hogy Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 
Közgyűlése 2017. november 
9-én (csütörtökön), 7 órától 
közmeghallgatást tart Mis-
kolc Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Köz-
gyűlési Termében (Miskolc, 
Hunyadi u. 2., tetőtér). Tájé-
koztatom a lakosságot, hogy 
a közmeghallgatáson a város 
polgárai és a helyben érdekelt 

szervezetek képviselői közér-
dekű ügyben szólalhatnak 
fel. Egyedi hatósági ügyek-
ben nem adható szó.

A közmeghallgatás előtt 
Alakszai Zoltán jegyzőhöz a 
kérés, javaslat írásban is eljut-
tatható (3525 Miskolc, Város-
ház tér 8.). A közmeghallga-
tásra jelentkezni személyesen 
a Miskolc, Városház tér 8. sz. 
alatt, az önkormányzati ügy-
intézők irodájában (Jogi és 

Igazgatási Főosztály, Önkor-
mányzati Igazgatási Osztály I. 
udvar II. em. 2032. iroda) lehet 
ügyfélfogadási időben, 2017. 
november 8-án 17.30 óráig.

A közmeghallgatás napján, 
2017. november 9-én 7 órától 
a helyszínen jelentkezni a fel-
szólalási jegy kitöltésével van 
lehetőség. A meghallgatás a 
felszólalási jegyek beérkezési 
sorrendjében történik.

Kriza Ákos, polgármester
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Miskolci Nemzeti Színház 
November 7. 14 óra. MINDEN EGÉR 

SZERETI A SAJTOT - zenés mesejá-
ték két részben. KAMARA Bérlet-
szünet. 19 óra. BŰN ÉS BŰNHŐDÉS - 
dráma két részben. NAGYSZÍNHÁZ 
Szigligeti (Alap, Arany Ezüst) bérlet 
Jegyvásárlás. 19 óra. A KAUKÁZUSI 
KRÉTAKÖR (16) - színmű két rész-
ben. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

November 8. 10 óra. MINDEN EGÉR 
SZERETI A SAJTOT - zenés mesejá-
ték két részben. KAMARA Habakuk 
bérlet. 17 óra. MARICA GRÓFNŐ - 
operett két részben. NAGYSZÍNHÁZ 
Latabár ifj. bérlet Jegyvásárlás. 
19 óra. „Ahogytetszik” (16) - víg-
játék két részben. KAMARA Lehár 
(Arany, Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 

November 9. 10 óra. MINDEN EGÉR 
SZERETI A SAJTOT - zenés mese-
játék két részben. KAMARA Hét-
mérföldes bérlet. 18 óra. MARI-
CA GRÓFNŐ - operett két részben. 
NAGYSZÍNHÁZ Schiller ifj. bérlet 
Jegyvásárlás. 19 óra. „Ahogytet-
szik” (16) - vígjáték két részben. 
KAMARA Bérletszünet Jegyvásár-
lás. 

November 10. 19 óra. Viktória – ope-
rett. NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet 
Jegyvásárlás. 19 óra. A mi osztá-
lyunk (16) - történelem XIV órá-
ban. KAMARA Bérletszünet Jegy-
vásárlás. 

November 11. 11 óra. MINDEN EGÉR 
SZERETI A SAJTOT - zenés mesejá-
ték két részben. KAMARA Zerlina 
bérlet Jegyvásárlás. 15 óra. MA-
RICA GRÓFNŐ - operett két rész-
ben. NAGYSZÍNHÁZ Déryné (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 
19 óra. „Ahogytetszik” (16) - víg-
játék két részben. KAMARA Egressy 
(Arany, Ezüst) bérlet Jegyvásárlás.

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
November 7. 16.30 óra. Versek vonzá-

sában.  A Miskolci Egyetem filozó-
fusai miskolci szerzők alkotásairól. 
Vass Tibor József Attila-díjas köl-
tő versei. A beszélgetést vezetik a 
Miskolci Egyetem Filozófiai Intéze-
tének oktatói: Gáspár Csaba László 
és Makai Péter. 

Szabó Lőrinc Idegennyelvi 
Könyvtár

November 8. 17 óra. „Nem csak riport 
– képek”. Bujdos Tibor fotóriporter 
kiállításának megnyitója. A kiál-
lítást megnyitja: Bujdos Attila új-
ságíró, az Észak-Magyarország c. 
napilap főszerkesztő-helyettese. 

Herman Ottó Múzeum
November 4. 16 óra. SZEM-SZÖG (nem 

szálka ’s nem gerenda). Mező Ist-
ván karikaturista szubjektív tárlat-
vezetése a Képtárban. 

November 12. 9-13 óráig. A kép-
zőművészeti raktár titkai (Képtár). 
Szervezett kiscsoportos szakmai 
vezetés során mutatják be a kép-
zőművészeti gyűjtemény raktár-
helyiségeiben megbújó „gyöngy-
szemeket”. 

Papszeri Öreg Kiállítási Épület
November 8. 15 óra. Tanárok éjsza-

kája. 
November 10. 17 óra.  Miskolc —

ahogy Déryné látta. „Ez víg város, 
itt jó lesz nekünk.” Ez volt az első 
benyomása Miskolcról Dérynének. 
Változott-e a színésznő véleménye 
a megyeszékhelyről az itt töltött 
színpadi évek alatt? Mikita Gábor 
színháztörténész előadása választ 
ad a kérdésre a Szemere-szalon 
novemberi rendezvényén.

Színháztörténet- és Színészmú-
zeum, Thália-ház

November 7. 15 óra. Teremőr a pácban, 

avagy drágán add a műtárgyad! A 
színházi szabaduló szoba addig tart 
fogva, amíg a logikai és ügyességi 
feladatokat meg nem oldod! Játssz 
csapatoddal vagy egyénileg, a siker 
nem marad el. A miskolci színjátszás 
történetére épülő tematika garan-
tált élményt nyújt. 

Művészetek Háza
November 6. 19 óra. Tűzvarázs bérlet 

2. Mozart: A-dúr hegedűverseny, 
Mendelssohn: II. szimfónia (Lob-
gesang). Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar. Hegedű: Oláh Vilmos. Ének: 
Herczenik Anna, Ács Gabriella, Sze-
rekován János. Km.: Miskolci Cardi-
nal Mindszenty Kórus (művészeti 
vezető: Gergely Péter Pál). Vezé-
nyel: Gál Tamás. 

November 6. 14 óra. Generációk – az 
Országh család kiállítása. Megnyit-
ja: Országh Mátyás Máté Köszön-
tőt mond: Sedlák Lajos egyetemi 
tanár. 

November 9. 18 óra. „Európa: Válasz-
tások után - válaszút előtt…” - 
Nógrádi György előadása. 2017 a 
választások éve volt az európai gaz-
dasági és politikai élet két nagy ha-
talmi tengelyét adó országában. A 
francia- és németországi választá-
sok eredményeinek tükrében vajon 
milyen irányokra és hangsúlyokra 
számíthatunk az Európai Unió jelen-
leg trenddiktáló országaiban?

November 11. 19 óra. Honeybeast - Sy-
mphoney turné 2017. A Honeybeast 
a tavalyi nagy sikerű Erkel Színház-
ban tartott Symphoney koncertjé-
vel országos turnéra indult.

Csodamalom Bábszínház
November 5. 10.30 óra. Csizmás Kandúr. 
Kós-ház 
November 7. 17 óra. Medgyaszay Ist-

ván emlékkiállítás. 

PROGRAMAJÁNLÓ

Hirdetés

1783. október 14-én született 
Miskolcon Palóczy László, a 
reformkor egyik legjelentő-
sebb magyar politikusa. 

Politikai szerepvállalása 
1807-től kezdődött, mikor is 
a vármegye szolgálatába állt. 
A liberális ellenzék egyik ve-
zéreként Szemere Bertalannal 
az 1832-es pozsonyi országy-
gyűlésben, majd később az 
1843-44-es és az 1847-1848-as 
országgyűlésben is tevékenyen 
részt vett, főleg a vallásszabad-
ság kérdéseivel foglalkozott. Ő 
javasolta, hogy az országgyűlés 
jegyzőkönyveit magyar nyel-
ven vezessék. 1839-től Borsod 
vármegye másodalispánja lett. 
Hosszú politikai pályafutása 
miatt 1848-ban Miskolc város 
képviselőjeként már korelnö-
ke volt az országgyűlésnek, a 
kegyelmi szék elnökeként. A 
forradalom bukása után ha-
lálra ítélték, de később börtön-
büntetésre változtatták az ítéle-
tet. Szabadulása után visszatért 
Miskolcra és visszavonultan 

élt. 1861-
ben a sza-
badságharc 
óta először 
összehívott or-
szággyűlésben 
szintén korelnöke-
ként került újra a poli-
tikai életbe. Ez év április 27-én, 
77 éves korában halt meg.

Nem túlzás azt állítani, hogy 
Palóczy László halála egy 
egész nemzetet rendített meg. 
Arany János szavai: „Menj, fá-
radt veterán! Egy nemzet lát-
ta halálod: Kézben fegyverrel, 
harczon elesni, dicső!” hűen 
tükrözte halála iránt érzet 
megrendülést. Palóczy Lászlót 
a Nemzeti Múzeumban rava-
talozták fel. A gyászbeszédek 
több órán át tartottak és a ha-
lottas hintó, mely a koporsót 
vitte a pályaudvarig alig bír-
ta megközelíteni a helyszínt 
a tömeg miatt. Pest és Buda 
templomaiban félre verték a 
harangokat. A „dicső halottat” 
szállító vonat Miskolcig több 
helyen is megállt, mert a pá-

lyaudvaro-
kat ellepték 
a gyászo-

ló tömegek. 
Debrecenben, 

az indóházban 
több ezer fős tö-

meg várta a vonatot, 
amely harangzúgás közepette 
futott be a városba. Koporsó-
ját babérkoszorúval díszítették 
fel és a Szózatot is elénekelték. 
Miskolcon, nagyszabású te-
metésén szinte az egész város 
megjelent. Az avasi temetőben 
helyezték örök nyugalomra.       

Miskolcon útszakasz viseli 
nevét, az avasi templom mel-
letti dombon emlékművet ál-
lítottak tiszteletére. Jókai Mór 
epitáfiumot (sírfelirat) írt halá-
lára: Palóczy Sértve a hon. De 
kinek panaszolja baját? Van-e 
földön Úr, aki hallgasson né-
pek fájdalmi szavára? „Földön 
nincs, ki segít: van az égben” – 
mondta Palóczy, És panasza-
inkkal együtt maga ment fel a 
legmagasabbhoz. 1861. április.

SOMORJAI LEHEL

VÁROSI VISSZATEKINTŐ

Palóczy László

Közérdekű közlemény

KÖZMEGHALLGATÁS

Gyakran felmerülő problé-
ma, mi a jogi helyzet akkor, 
ha egy címzett azt szeretné, 
ha nem találnák meg valami 
hivatalos ügyben, ezért nem 
veszi át az erről szóló iratot?

Ha egy címzett nem vesz 
át hivatalos levelet a postai 
értesítés ellenére sem, a kül-
demény kézbesítettnek mi-
nősül. Ezt az úgynevezett 
„kézbesítési vélelem”jogin-
tézménye eredményezi. 

A kézbesítési vélelem a pe-
ren kívüli, a peres eljárások-
ban és a közigazgatási eljárá-
sokban is alkalmazandó. E 
szerint, ha a címzett az átvé-
telt megtagadta, a kézbesítés 
megkísérlésének napján kéz-
besítettnek kell tekinteni az 
iratot. 

Másik eset, hogy ha a fel-
adóhoz postai „nem kereste” 
jelzéssel érkezik vissza a cím-
zettől a küldemény, akkor az 
iratot a postai kézbesítés má-
sodik megkísérlésének napját 
követő ötödik munkanapon 
kézbesítettnek kell tekinteni. 
Ez azt jelenti, hogy ha a pos-
tai értesítés ellenére sem veszi 
át a címzett a hivatalos ira-
tot, elkezdődnek a határidők 
(ellentmondási, fellebbezési, 
nyilatkozattételi határidők), 
akkor is, ha a küldemény tar-
talmát a címzett ténylegesen 
nem ismeri meg.

Így a közjegyző előtt indí-
tott, fizetési meghagyásos el-
járások esetében is igen fon-
tos, hogy a levelek átvételre 
kerüljenek. A fizetési megha-
gyás ellen 15 napja van a kö-

telezettnek, hogy ellentmon-
dással éljen, ha ezt nem teszi 
meg, akkor a fizetési meg-
hagyás jogerőre emelkedik 
és ugyanúgy végrehajtható, 
mint az ítélet. Lehetőség van 
a kézbesítési vélelem meg-
döntésére, de csak kivéte-
les esetben: ha nem szabály-
szerűen történt a kézbesítés, 
esetleg a címzett önhibáján 
kívüli okból nem tudta át-
venni a levelet. Viszont ön-
hibának számít az, ha a cím-
zett a postai értesítés ellenére 
nem veszi fel a postán a leve-
let, vagy ha a lakcíme a nyil-
vántartásokban nem valós. 
Ezen okokra tehát, eredmé-
nyesen nem lehet hivatkozni 
a vélelem megdöntésénél.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Hivatalos iratok kézbesítése

Lipton Green Label tea        
37,5 g 

Koronás porcukor                            
500 g, egységár: 278 Ft/kg 

199 Ft139 Ft 179 Ft

FOLYTATÓDIK AZ ŐSZI AKCIÓ    
SOROZAT NOVEMBER 2-7-IG!

Riska vagy Farmer UHT tej 1 l, 199 Ft, Törzsvásárlói kártyával  179 Ft
SZEREZZEN EXTRA HŰSÉGPONTOT 1 TERMÉK VÁSÁRLÁSÁNÁL +1 HŰSÉGPONT:

Medve sajt natúr, 8 cikk, 200 g, egységár: 1995 Ft/kg 399 Ft
D. E. Omnia őr. vák. kávé 250 g, Silk, Espresso, egységár: 2796 Ft/kg   699 Ft
Silan Fresh Sky Sensitive 925 ml, egységár: 539 Ft/l 499 Ft

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

Őrölt paprika                                                       
II. o., édesnemes, 50 g,  
egységár: 3580 Ft/kg

200 FT ALATTI ÁRON KAPHATÓK:



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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Tragédia Miskolc határában 
– hárman haltak meg

Személyautó ütközött egy teherautó elszabadult vontatmányával 
Miskolcnál, a várost elkerülő 306-os úton, kedden késő délután. A 
balesetben hárman vesztették életüket. A rendőrség tájékoztatása 
szerint a baleset délután öt óra körül történt. Helyszíni információ-
ink szerint eddig ismeretlen okból levált egy kamion hátsó pótkocsi-
ja, ebbe rohant bele frontálisan egy szemből szabályosan közlekedő 
személyautó. Az összeroncsolódott autóból még este nyolc óra után 
sem sikerült kiszabadítani a holttesteket, a rendőrség a rendszám 
alapján kezdte meg az autó tulajdonosának azonosítását.

A kamion vezető-
jét a rendőrség őri-
zetbe vette és gyanú-
sítottként hallgatta 
ki. A kamiont lefog-
lalták, a vizsgálatok 
derítik majd ki, hogy 
valamilyen műszaki 
probléma, vagy embe-
ri mulasztás miatt sza-
badult-e el a pótkocsi, amely a tragédiát okozta. Az elhunytakról lap-
zártánkkor annyit lehetett tudni, hogy családtagok voltak. 

Fegyvereket rejtegetett a garázsban 
Lőfegyverrel vagy lőszerrel vissza-

élés bűntettének megalapozott gyanú-
ja miatt folytat büntetőeljárást a Ka-
zincbarcikai Rendőrkapitányság egy 
40 éves helyi férfival szemben. A nyo-
mozók október 26-án tartottak házku-
tatást a férfi lakásán, illetve a garázsá-

ban, s egy engedély nélkül 
tartott, távcsővel és hang-
tompítóval, kihajlítható 
válltámasszal ellátott pus-
kát, valamint egy távcsővel, 

hangtompítóval ellátott maroklőfegyvert foglaltak le. A gyanúsított 
a fegyvereket a garázs álmennyezetében rejtette el.  A Kazincbarci-
kai Rendőrkapitányságra előállított férfi gyanúsítotti kihallgatásán 
beismerő vallomást tett.

Nyílt nap a Rendészeti Szakgimnáziumban
A Magyar Rendőrség számára fontos az utánpótlás biztosítása, a 

Miskolci Rendészeti Szakgimnázium nyílt napon várja az érdeklő-
dőket november 10-én 7 óra 45 perctől 13 óráig.  A szervezők min-
den olyan érettségi előtt álló diákot és más érdeklődőt várnak, akik-
nek pályaorientációjukban a rendőri hivatás, mint életpályamodell 
szerepet kaphat. 

Faágakat szakított le, tetőt bontott a viharos szél Miskolcon
Sok helyen faágakat szakított le vasárnap délután a vihar Miskol-

con az utakra és a járdákra. A Városház téren egy tetőt is megbontott 
a szél, mintegy negyven négyzetméteren. A Károly utcai villamos-
megálló mellett az erős szélben fának ütközött egy autó. 

Dojcsák Dávid megyei katasztrófavédelmi szóvivő érdeklődé-
sünkre elmondta, vasárnap huszonhat helyszínre riasztották a tűz-
oltókat a megyében. Miskolcon négy-öt helyszínen jártak kint a 
tűzoltók, főleg leszakadt ágak miatt. A Városház téren egy tetőt is 
megbontott a szél, mintegy negyven négyzetméteren. A Károly utcai 
villamosmegálló mellett az erős szélben fának ütközött és nagyon 
összetört egy kisodródó autó. Dobi Tamás rendőrségi szóvivő el-
mondta, személyi sérülésről nem kaptak információt. Mint megtud-
tuk, a sérült jármű vezetője arra panaszkodott, hogy ágak szakadtak 
le a szélben a környékbeli fákról. Valószínűleg ezeket akarta elkerül-
ni, így veszíthette el 
uralmát a jármű fe-
lett.

További rendőr-
ségi, katasztrófa-
védelmi, bírósági 
hírek első kézből 
hírportálunkon, 
a www.minap.hu 
honlapon.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Úgy érzi, ezen a héten szinte 
bármi sikerülhet, semmi nem állíthatja meg a lendületét. Igye-
kezzen annyi dolgot végig vinni a jó csillagzat alatt, amennyit 

csak lehet. A sikerek önbizalommal tölthetik el a későbbiekre. 

Bika (április 21 – május 20) Valaki megbízik Önben, és bár 
ennek örül, ugyanakkor nagy felelősséget is jelent dolog. Ne él-
jen vissza mások érzéseivel, inkább legyen őszinte velük. Nem 

csak a hízelgés, a szakmaiság is lehet eredményes. 

Ikrek (május 21 – június 21) Ott van megint, ahol a part sza-
kad, és most már olyan döntéseket szeretne hozni, amelyek va-
lóban végleges megoldásokat jelentenek. Ehhez azonban szük-

sége lesz most más személyeknek a támogatására is. 

Rák (június 22 – július 22) Nincs értelme visszalépni, ha utá-
na ugyanazt az utat fogja végigjárni, és ugyanazokat a hibákat 
fogja elkövetni. Csak akkor kezdjen valamit újra, ha biztos ben-

ne, hogy ezúttal bölcsebb döntéseket tud majd hozni. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Ha megmakacsolja ma-
gát, senki nem tudja lebeszélni semmiről, és nincs olyan prob-
léma, amit ne tudna kezelni. Csak erre a pontra kell eljutnia va-

lahogy, és akkor nem lesz megállás. Ezzel a főnökeit is lenyűgözheti. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Nem kell siettetnie 
semmit, hiszen mindennel a lehető legjobban áll. Egy kis nyu-
galomra viszont most már nagy szüksége lenne, az elmúlt he-

tek hajrái után. Engedjen magának egy kis pihenőt, az év végi hajrá előtt.  

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Most, hogy megsza-
badult egy feszültségforrástól, egészen jól érzi magát a bőré-
ben, és olyasmiket is észre vesz, amiket eddig talán nem. Mun-

kahelyén próbálja kicsit rendszerezni a dolgokat, nehogy összezavarodjon. 

Skorpió (október 24 – november 22) Olyan ritmust vesz 
most fel, amit csak kevesen képesek tartani. Ha valaki mégis 
igen, akkor talán érdemes lenne megfontolni, hogy mást is csi-

náljanak együtt, mert jó párost alkotnak. Egy próbát megér a dolog. 

Nyilas (november 23 – december 21) Nagy reményeket 
fűzött valamihez, és most rosszul esik, amikor azt látja, hogy 
ebből valamit el kell engednie. Ha úgy érzi, hogy valamihez 

nem tud hozzászólni, akkor egyelőre most csak figyeljen és tanuljon. 

Bak (december 22 – január 20) Sokkal több múlik az önbi-
zalmán, mint gondolta volna. Ha most megfelelően áll hozzá a 
dolgokhoz, akkor a későbbiekben ez megalapozhatja a sikereit. 

Az utolsó pillanatban sikerül elcsípnie egy jó lehetőséget. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Valaki, akire eddig tá-
maszkodott, más utakat kezd járni, és úgy érzi, kicsit el is tá-
volodott Öntől. Ez azonban jó lehetőséget teremt arra, hogy 

megpróbáljon a maga lábán megállni, és fontos új tapasztalatokat szerezni. 

Halak (február 20 – március 20) Ha egy kapu bezárul, men-
jen egy másikhoz, mert most rengeteg lehetőség áll nyitva. Új 
szemszögből néz valakire, miután feltárja Ön előtt az elképze-

léseit. Lehet, hogy ennek hatására az Ön jövőképe is megváltozik. 

FORRÓ NYOMON

Halloween estet tartottak múlt szombaton a Miskolci Állat-
kert és Kultúrparkban. A látogatók a rémület kelta eredetű, s 
ma már az egész világon elterjedt „ünnepét” ezúttal is boldog 
bohóckodással köthették össze. Töklámpásokkal, fáklyákkal 
kivilágított környezetben kerülhettek testközeli kapcsolatba a 
„nemszeretem” állatokkal, a látványetetések során pedig hasz-
nos információkat tudhattak meg az éjjel aktív állatfajokról.

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ  

FELVÉTELE

Megemlékezést tartottak hétfőn a miskolci koleratemetőben, ahol közel ezer, az I. világháború 
során elhunyt katona alussza örök álmát. A területen mintegy 3 ezer beteget befogadó katonai ba-
rakk-kórház működött egy kápolnával, amit 1915. november 2-án szenteltek fel. Az épületet 1916-
ig használták orvosi célokra, Pfliegler Imre vezetésével 54 orvos és számos nővér dolgozott itt, 
hogy enyhítse a betegek szenvedését. Pfliegler Péter alpolgármester a rendezvényen úgy fogalma-
zott: a mi feladatunk átadni, megismertetni őseink mindennapjait, hősiességét a jövő generáció-
val. Történetük, történelmünk ismerete adhat számukra is sikeres jövőt.                   FOTÓ: VÉGH CSABA

MEGEMLÉKEZÉS  
A KOLERATEMETŐBEN

Halloween  
est

Filmek 1956-ról
3

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 15-én 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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