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– A Zrínyi Ilona Gimná-
zium mintegy 60 millió 

forintból felújított torna-
terme újabb állomása a 

miskolci sport fejleszté-
sének. Stílszerűen szólva, 

az elmúlt évek fejleszté-
seivel Miskolc „gólhely-

zetbe” került – mondta el 
Kiss János alpolgármes-

ter az átadón. 
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A kormány újabb nemze-
ti konzultációra kérte fel az 
ország lakosságát. Erre azért 
van szükség, mert az elmúlt 
fél évben erősödött az Európai 
Unió elszántsága arra, hogy 
véghezvigye az úgynevezett 
Soros-tervet – mondta el szer-
dai sajtótájékoztatóján Hubay 
György fideszes önkormány-
zati képviselő, a városi Rendé-
szeti Bizottság elnöke.

Kiemelte: a Soros‐terv alapján 
évente egymillió bevándorlót 
telepítenének Európába. A be-
telepített migránsokat szétosz-
tanák a tagországok között, és 
minden bevándorlónak 9 millió 

forintot adnának az adófizetők 
pénzéből. Ha ez a terv megvaló-
sulna, Magyarország kultúrája 
és népessége is visszafordítha-
tatlan módon megváltozna. A 
kormány ezért indított nem-
zeti konzultációt a Soros‐terv-
ről – mondta el Hubay György. 
Mint mondta, az elmúlt időszak 
legújabb terrorcselekményei is 
azt bizonyítják, hogy veszélybe 
került a keresztény civilizáció. 
Most már nemcsak Európát fe-
nyegeti a migráció okozta terro-
rizmus, hanem az Egyesült Ál-
lamokat is.

– A Soros-terv veszélyt, erő-
szakot, bűnözést hoz Európára 
és az egész világra. Fontos, hogy 

Miskolcon is kiálljanak az embe-
rek az ország függetlensége mel-
lett, ezért kérek minden miskolci 
polgárt, hogy küldje el a nemzeti 
konzultáció kérdéseire válaszát. 
Akinek fontos a nemzeti függet-
lenség, vegyen részt a nemzeti 
konzultációban! – fogalmazott a 
képviselő.

– Nekünk, magyaroknak kell 
eldöntenünk, hogy milyen or-
szágban akarunk élni. Nekünk, 
miskolci polgároknak kell eldön-
tenünk, hogy milyen Miskolcon 
szeretnénk élni. A városban élők 
már több ízben szembesülhettek 
azzal, hogy mit okoz, ha olyan 
társadalmi csoportok özönlenek 
be a városba, amelyek semmibe 

veszik a társadalmi rendet, szo-
kásokat. Ezért a miskolciak tud-
ják, mihez vezetne, ha fel kelle-
ne adni azt a szuverén jogunkat, 
hogy magunk dönthessünk ar-
ról, akarunk-e bevándorlókat 
vagy sem.

A nemzeti konzultáció során 
előadásokat, fórumokat szer-
vez a kormány, hogy mindenki 
a tényekkel is szembesülhessen.  
Kérem, minél többen vegyenek 
részt ezeken a rendezvényeken, 
és a nemzeti konzultációban. 

Töltse ki és küldje vissza a nem-
zeti konzultáció kérdőívét és a 
kapcsolattartó ívet. És biztas-
son erre minden ismerőst, bará-
tot, rokont. Bízunk a miskolciak 
nemzeti elkötelezettségében! – 
zárta szavait Hubay György.

HUBAY: „BÍZUNK A MISKOLCIAK  
NEMZETI ELKÖTELEZETTSÉGÉBEN!”

Emléktáblát avatott Grosschmid Géza (1872-1934) felvidéki ki-
sebbségi politikus, szenátor és miskolci királyi közjegyző tiszteleté-
re a Magyar Országos Közjegyzői Kamara egykori lakóháza falán, 
a miskolci Városház téren. Az ünnepséget követően bemutatták a 
Grosschmid Géza – Márai Sándor író és Radványi Géza filmren-
dező édesapja – közéleti és szakmai pályafutását feldolgozó, a Köz-
jegyzői Akadémia Kiadó gondozásában megjelent könyvet is. 

Magyarország kassai fő-
konzulja, Haraszti Attila fő-
védnökségével megtartott 
rendezvényen Török Dezső, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei közgyűlés elnöke ün-
nepi beszédében kiemelte: 
Grosschmid Géza polgár, tu-
dós és igaz magyar hazafi volt. 
Ízig-vérig kassai polgár, aki va-
lószínűleg soha nem hagyta 
volna el szeretett szülővárosát, 
ha a sors nem kényszeríti erre 
– tette hozzá. Miskolc városa 
és Borsod vármegye sok más 
felvidéki menekülthez hason-
lóan, őt is nagy megbecsülés-
sel fogadta be – mondta Török 
Dezső.  Tóth Ádám, a Magyar 

Országos Közjegyzői Kamara 
elnöke beszédében kiemelte, 
Grosschmid Géza élete azt üze-
ni, hogy az is hős, aki helytáll 

a hétköznapok küzdelmében és 
nem rest tenni családjáért, vá-
rosáért, nemzeti közösségéért. 

Összegyűjtött beszédeit és 
publicisztikai munkásságát a 
saját kiadásában megjelent „Ki-
sebbségi sors” című könyvé-
ben foglalta össze. A könyv és 
Grosschmid munkásságának 
vezérfonala a magyar nyelvhez 
való hűség: „Ha az iskola elhall-
gatja lélekemelő múltunk példá-
it, ha dallamos nyelvünk mind-
jobban kiszorul a nyilvános 
életből, azt pótolja, ápolja és fej-
lessze a család és a társadalom.”

Grosschmid Géza 1900-ban 
született Sándor fia, Márai Sán-
dor írói néven vált a magyar 
irodalomtörténet kiemelkedő 
alakjává. Márai rajongott édes-
apjáért, a kassai polgárért, aki-
nek az 1934-ben megjelent „Egy 
polgár vallomásai” című regé-
nyében állított emléket. 1907-ben 
született Géza fia pedig Radványi 
Géza néven lett filmrendező, aki 
többek között a „Valahol Európá-
ban” című filmjével írta be magát 
a magyar filmtörténetbe.

MÁRAI SÁNDOR ÉDESAPJÁNAK ÁLLÍTOTTAK  
EMLÉKTÁBLÁT MISKOLCON

Grosschmid Géza 1872-
ben született Kassán, a 
századfordulótól aktí-
van részt vett a szülővá-
rosa közéletében. Kas-
sa szabad királyi város 
és Abaúj-Torna várme-
gye egyaránt tiszteletbeli 
főügyésznek választotta 
meg, majd az I. világhábo-
rú kitörése előtt a Kassai 
Ügyvédi Kamara elnöke 
lett. A Kassai Jogakadémián a magánjog tanára, valamint 
a jogtudományi államvizsgáló bizottság tagja volt. Külföldi 
tanulmányutakat tett annak érdekében, hogy a jogakadé-
miát egyetemmé lehessen átszervezni. Később a nemzetisé-
gi sorsba kényszerült felvidéki magyarság érdekképvisele-
tét is elvállalta, hogy segítsen a fennálló állapotok javításán.

Az első Csehszlovák Köztársaság megalakulását követő-
en az Országos Magyar Keresztényszocialista Párt jelölt-
jeként beválasztották a prágai Szenátusba, és a magyar ki-
sebbség egyik vezető politikusa lett. A Kassai Keresztény 
Társadalmi Kör (Kaszinó), a Csehszlovákiai Magyar Társa-
dalmi Egyesületek Szövetsége és több más társadalmi egye-
sület vezető tisztségét töltötte be.  Tagja volt az Internatio-
nal Law Association nemzetközi jogi szervezetnek.

1932-ben települt át Magyarországra, 1933-ban Miskolc-
ra nevezték ki királyi közjegyzőnek. Egészségi állapota ek-
kor már rohamosan hanyatlott. 1934. szeptember 12-én, 
Miskolcon hunyt el. Sírja Budapesten, a Farkasréti temető-
ben található.

Koszorúzásokkal és öku-
menikus istentisztelettel 
emlékeztek meg Miskol-
con az 1956-os forradalom 
hőseiről és mártírjairól a 
nemzeti gyásznapon, no-
vember 4-én.

Az ünnepi program Oláh 
Miklós emléktáblájánál kez-
dődött. A 21 éves fiatalem-
bert a megtorlások során, 
1957. áprilisában, koholt vá-
dak alapján végezték ki. Min-
denki tudta, hogy ártatlan, 
hősnek tartották. A rend-
szerváltás után rehabilitál-
ták, semmissé tették az ítéle-
tet. Egykori lakóháza falára, 

a Tárkányi utca 5. szám alatt, 
2013-ban helyeztek emlék-
táblát. 

Az emlékezés virágait, ko-
szorúit helyezték el az ön-
kormányzat, valamint az 
intézmények, pártok, civil 
szervezetek vezetői, képvise-
lői a Hősök temetőjében, az 
’56-os Emlékműnél, a kivég-
zett mártírok – Soltész József, 
Jakab András, Hullár Gábor, 
Bartha Béla, Kolozsi István és 
Varga Péter – sírjainál, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei 
áldozatok emléktáblájánál, 
valamint Klibán András, a 
POFOSZ volt megyei elnöké-
nek emléktáblájánál is.

Miskolcon 2002. októ-
berében készült el az 56-
os parcella a lyukas zász-
lós emlékművel és tíz éve, 
2004. októberétől áll a 46, 
a megyében kivégzett, vagy 
a harcokban elesett mártí-
rok nevét őrző emléktábla. 
Időközben sikerült további 
hat kivégzett mártír sírhe-
lyeit is felkutatni, őket új-
ratemették itt. A nap végén 
ökumenikus istentisztelet-
re várták a megemlékező-
ket a Deszkatemplomba, 
ahol közreműködött a kül-
honból érkező Zsapka At-
tila (gitár, ének) és Jónás 
Csaba (vers).

Az ’56-os forradalom hőseire és 
mártírjaira emlékezett Miskolc



Péntek délelőtt átadták a Zrínyi gimnázium felújított tor-
nacsarnokát és most már az Avasi Gimnázium diákjai is 
megszépült, korszerű tornateremben sportolhatnak. A Di-
ósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola területén egy 
multifunkcionális rekortán borítású pályát alakítottak ki az 
elmúlt hetekben.

A beruházást rendhagyó 
testnevelés óra keretében ad-
ták át.  – A Zrínyi Ilona Gim-
názium mintegy 60 millió 
forintból felújított tornater-
me nemcsak a mindennapi 
testnevelés korszerű helyszí-
ne, nemcsak a tehetséges fi-
atal sportolók bázisa, hanem 
újabb állomása a miskolci 
sport fejlesztésének – hangsú-
lyozta beszédében Kiss János 
alpolgármester. – Stílszerűen 

szólva az elmúlt évek fejlesz-
téseivel Miskolc gólhelyzetbe 
került, azonban az, aki egy 
kicsit is ért a sporthoz, tudja, 
hogy a gólhelyzetet nem adják 
ingyen. Mi kell hozzá? Lab-
daszerzés, passzolás, cselezés, 
de mindenekelőtt sok munka 
és elszántság. Ez az elszánt-
ság segített Miskolc stratégi-
ai fontosságú sportingatlana-
it újjáépíteni, felújítani vagy a 
felújításra forrást szerezni. – 

Ide tartozik az új DVTK Sta-
dion 13 milliárd forintos, az új 
DVTK labdarúgó akadémia 2 
milliárd forintos, az új Atléti-
kai Centrum 400 millió forin-
tos beruházási költsége. Vala-
mint az Egyetemi Körcsarnok 
300 millió forintos felújítása 
és az MVSC pálya hamarosan 
induló 900 millió forintos fej-
lesztése is. Összesen közel 17 
milliárd forint jut tehát a leg-
fontosabb sportműhelyekre. 
Mellette számos iskolai tor-
nacsarnok vagy sportudvar 
újul meg több tízmillió forin-
tos nagyságrendben, hasonló-
an a mai átadás helyszínéhez 
– emelte ki az alpolgármester. 

Célunk, hogy minél több 
miskolci lakos életében rend-
szeresen legyen jelen a sport, 
az egészségtudatosság, ezál-
tal a hosszabb és boldogabb 
élet. A gólhelyzetet pedig ak-
kor tudjuk értékesíteni, ha 

megragadjuk az esélyt, amit 
a fejlesztések kínálnak. Ron 
Greenwood, korábbi legen-
dás angol szövetségi kapitány 
azt mondta, hogy a labdarú-
gásban alapvetően két szituá-
ció létezik: vagy nálunk van a 
labda, vagy nincs. Miskolc vo-
natkozásában bátran mond-
hatjuk: nálunk van a labda és 
csak rajtunk múlik, hogy a 
gólhelyzetet gólra is váltsuk – 
zárta beszédét Kiss János. 

Ötvenmillió forintból újí-
tották fel Miskolcon a Re-
ményi úti óvodát. Kicserél-
ték az ablakokat, szigetelték 
a tetőt és az épület külső 
falait, akadálymentesítették 
a bejáratot és a földszinti 
mosdót is. Több mint száz 
gyerek töltheti mindennap-
jait mostantól komforto-
sabb környezetben.

A Kossuth Lajos Evangéli-
kus Gimnázium tagóvodájá-
nak több mint negyven éves 
már az épülete, időszerű volt 
a felújítás. A projekt 100 szá-
zalékban a Magyar Állam il-
letve az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap támogatásával 
valósult meg. Hubay György 

önkormányzati képviselő el-
mondta, körzetében nemcsak 
az óvodát korszerűsítették – 
másfélmillió forintból meg-
újult az Aba utcai játszótér és 
környéke is. Padokat, hulla-
déktárolókat helyeztek ki, le-
festették a játszóeszközöket, az 
idősek és mozgáskorlátozottak 
számára pedig akadálymentes 
rámpákat építettek. 

Nem csupán a Reményi úti 
óvoda, hanem több más ön-
kormányzati fenntartású isko-
la, óvoda és bölcsőde is meg-
újult a nyáron, Miskolcon. 
Korszerűsítették többek között 
a 60 férőhelyes Dobó Katica 
Bölcsődét – az önkormányzat 
ezt az intézményt is pályáza-
ti pénzből, 163 millió forin-

tos költségvetéssel újította fel. 
A beruházás keretében az in-
gatlan építészeti, gépészeti és 
elektromos felújítása, valamint 
energiahatékonysági korszerű-
sítése is megtörtént. A gondo-
zási egységek bejáratánál – a 
korábbi lépcsők helyett – eny-
hén emelkedő, kisebb lejtésű 
járda készült, s kiépítettek egy 
burkolt felületű mozgássérült 
parkolót. Új, az energetikai 
követelményeknek megfelelő 
nyílászárókat építettek be. A 
projekt magában foglalta az új 
víz- és szennyvízvezeték háló-
zat kiépítését, valamint a fűté-
si rendszer korszerűsítését is. 
A homlokzati falak és a záró-
födém utólagos hőszigetelést 
kaptak, a mosdót a mozgássé-
rültek közlekedéséhez szüksé-
ges előírásoknak megfelelően 
alakították ki. 
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KOMFORTOSABB KÖRNYEZET  
A GYEREKEKNEK!

Óvoda- és bölcsődefelújítások

 Szerdán délelőtt kezdődött a 
megyei kormányhivatal fog-
lalkoztatási főosztálya által 
szervezett „Szabad a pálya…” 
elnevezésű pályaválasztási ki-
állítás, mely két napon át várta 
az érdeklődő diákokat a Gene-
rali Arénában.

A rendezvényen a régió kü-
lönböző intézményei vonultak 
fel, és mutatták be milyen le-
hetőségeket kínálnak a 7. és 8., 
valamint a gimnáziumok 11. 
és 12. osztályos tanulói számá-
ra. Demeter Ervin megyei kor-
mánymegbízott nyitóbeszédé-
ben kifejtette: nagyon fontos a 
szakképzett munkaerő hiányá-
nak pótlása, az ilyen alkalma-
kon pedig a megszerezhető tu-
dás teljes palettája képviselteti 
magát. Mindenki találhat ma-
gának olyan szakmát, szakterü-
letet, amely érdekli és amit akár 
egész életében jó érzéssel, öröm-
mel tud művelni. 

Sallai László oktatásért és 
köznevelésért felelős polgár-
mesteri biztos kihangsúlyozta, 
a pályaválasztás egész életün-
ket meghatározza. – Köszönet 
illeti a jelen lévő kiállítókat, in-
tézményeket és képviselőiket, 

akik eljöttek, hogy hasznos út-
mutatást adjanak a döntés előtt 
álló fiataloknak – fogalmazott 
a biztos, megemlítve a Miskol-
con működő, csúcstechnológiát 
alkalmazó cégeket – melyekből 
egyre több van.  Lórántné Orosz 
Edit, a megyei kormányhivatal 
foglalkoztatási főosztályának 
vezetője elmondta: a pályavá-
lasztás akkor igazán sikeres, 
ha megtaláljuk az érdeklődé-
sünknek megfelelő szakmát, s 
választásunk a munkaerőpia-
ci igényekkel is összhangban 
van. A műszaki pályák mellett 
az érdeklődők betekinthettek a 
villamosipar, a kereskedelem, 

az informatika-elektronika, a 
vendéglátás, de akár a szépség-
ipar és a vegyipar világába is. A 
színpadon a táncos produkciók 
mellett látványos kémiai, fizi-
kai kísérleteket is láthattak a fi-
atalok. A legkreatívabb arculat-
tal rendelkező kiállítóstandokat 
díjazták: harmadik helyen a 
BOSCH standja végzett, máso-
dik lett a Miskolci Szakképzé-
si Centrum Bláthy Ottó Villa-
mosipari Szakgimnáziumának 
standja, a legkreatívabbnak járó 
első helyezést pedig az Ózdi 
Szakképzési Centrum Surányi 
Endre Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma kapta.

KÉTNAPOS KIÁLLÍTÁSSAL SEGÍTETTÉK A PÁLYAVÁLASZTÁST 

MISKOLC GÓLHELYZETBEN – TORNACSARNOKOK  
ÚJULTAK MEG, MULTIFUNKCIÓS PÁLYA ÉPÜLT

„Szabad a pálya…” a fiataloknak!

Rakaczki Zoltán sportért felelős pol-
gármesteri biztos tájékoztatása szerint, 
a Miskolc Városi Sportiskola két pályá-
zatot nyújtott be a Magyar Kosárlabdá-
zók Országos Szövetségéhez, a TAO ke-
retében. Így újult meg 60 millió forintból 

a Zrínyi tornaterme, s ennek köszönhe-
tően alakítottak ki egy multifunkcioná-
lis rekortán borítású pályát a Diósgyőri 
Nagy Lajos Király Általános Iskola terü-
letén, 38 millió forintos beruházásban. 
Az Avasi Gimnázium esetében a Miskol-

ci Vasutas Sport Club nyújtott be pályá-
zatot a Magyar Kézilabda Szövetséghez 
a tornaterem felújítására. Erre 54 millió 
forintot fordítottak. Mindhárom beru-
házás esetében a miskolci önkormányzat 
biztosította a 30 százalékos önerőt. 



Új zárható szeméttáro-
lót adott át szerdán a Rácz 
Ádám utca lakosainak Hol-
lósy András önkormányzati 
képviselő. 

A csaknem félmilliós be-
ruházás 33 lakás minden-
napjait könnyítheti meg a 

jövőben és közegészség-
ügyi, közbiztonsági szem-
pontból is jelentős.

A tüzihorganyzott acélból 
készült tárolóeszköz mindkét 
oldaláról nyitható, ez nagy-
ban megkönnyíti a hulladék 
elhelyezését a lakások felől. 

Minden egér szereti a saj-
tot – ezt tudjuk a Miskolci 
Nemzeti Színház idei éva-
dának előadásából. De hogy 
minden miskolci szereti-e a 
sajtot? – ez kiderül novem-
ber 19-én, vasárnap délelőtt 
9 órától az Erzsébet téren, 
a soron következő Miskolci 
Termelői Napon.

A „Sajtos, ludas, mesés” té-
makör köré épülő rendezvé-
nyen bemutatkozik a 2017. évi 
Magyar Sajtok Versenyén díj-
nyertes Bükki Sajt, de termé-

szetesen ott lesznek a megszo-
kott sajtosok is: a Mádi Sajt, a 
Zempléni Sajt, valamint kecs-
kesajtok. És ha már sajt, akkor 
nem kérdés, hogy a Miskolci 
Nemzeti Színház aktuális, fen-
tebb idézett, elsősorban gyere-
keknek szóló produkciójából is 
láthatunk és hallhatunk rész-
leteket délelőtt 11 órától.

Ugyan már Márton nap 
után, de még Mikulás előtt 
leszünk november 19-én. A 
Galiba Társulat pedig egy ki-
csit még ez is és egy kicsit 
már az is. A Galiba Társulat, 

akik a Diósgyőri Mikulásvo-
nat fellépői is, előadja Ludas 
Matyi nagy sikerű történetét 
délelőtt 10 órától. A rajongók 
számára érkezik még a Mi-
kulásvonat Mesebirodalom 
néhány szereplője is az Er-
zsébet térre. És ha már lúd, 
akkor legyen kövér: lesz még 

mesterség-bemutató, lámpás-
készítés, kézműves játszóház, 
klímavédelem, állatsimogató, 
valamint szépséges portékák, 
ínycsiklandozó ízek és finom-
ságok. Tállya vendégtelepü-
lésként pedig jófajta borokat 
hoz dióval és egyedülálló úri 
hímzéssel.

„Sajtos, ludas, mesés”  
termelői nap Miskolcon

Közélet Miskolci Napló4

Hazudnak éjjel, hazudnak 
nappal, hazudnak minden 
hullámhosszon. A balliberáli-
sok nem adják fel, a Soros-ügy-
ben sem. Az viszont, hogy jelen 
esetben miért hazudnak – illet-
ve miért próbálják most már 
teljes egészében tagadni a So-
ros-terv létezését, nem teljesen 
világos. Ugyebár eleinte még 
arról szólt a balliberális nóta, 
hogy Soros, aki szerintük min-
dig is az emberiség egyetemes 
jótevője volt (?!) csupán a már 
létező migránsválság megoldá-
sát próbálja segíteni a pontok-
ba szedett tervével. 

Aztán innen, aránylag rövid 
idő alatt sikerült odáig eljut-
niuk, hogy nincs is semmiféle 
terve Sorosnak. Most nyilván 
játszhatunk a szavakkal, ha a 
„terv” nem tetszik, nevezhet-
jük akár karácsonyi sormin-
tának is milliárdos spekuláns 
tucatnyi külföldi újság által 
közölt elképzeléseit, ez mit sem 
változtat a lényegen: a globá-
lis pénzügyi háttérhatalom 
(amely természetesen csak az 
összeesküvés-elméletekben lé-
tezik) s amelynek Soros csu-
pán az egyik látható arca, na-
gyon másféle Európát akar, 
mint ez a mostani. 

A hálózat most azzal próbál-
ja megdolgozni a közvéleményt, 
hogy a józan észre apellál – 
mert hát amit Sorosék szeret-
nének, az tényleg infernális és 
tényleg elég nehezen fogható fel 
józan ésszel. (Viszont hitték vol-
na valaha „józan ésszel” jám-
bor eleink, hogy Trianonban 
egyszer majd pár tollvonással 
elcsatolhatják az ország két-
harmadát? Hittük volna vala-

ha józan ésszel, hogy Németor-
szágban, az alkotmánybíróság 
minapi döntése alapján, be kell 
vezetni a „harmadik nemet” az 
anyakönyvezésben? Nem vicc: 
aki sem férfi, sem nő nem akar 
lenni, arra azt kell írni, hogy 
„inter”, vagy „vegyes”. Épül a 
„szép új világ”…)

A Project Syndicate olda-
lán Soros már 2015-ben leírta, 
hogy véleménye szerint évente 
legalább egymillió bevándor-
lót kell betelepíteni az Európai 
Unióba és erre az uniónak „be 
kell rendezkednie”, a terheket 
„igazságosan elosztva” a tagál-
lamok között. Akkori javaslata 
szerint a menedékkérőket az 
első két esztendőben fejenként 
15 ezer euróval kell támogat-
ni, ehhez pedig hosszú lejára-
tú kötvényeket bocsátana ki. A 
pontokba szedett tervezet má-
sik fontos eleme volt, hogy a 
migránsok letelepítése érdeké-
ben az uniónak mozgósítania 
kell az NGO-kat (civil szerve-
zetek) illetve meg kell nyernie 
az ügynek az egyházakat és bi-
zonyos vállalkozásokat is.

Számtalan cikket lehet-
ne még idézni – a Bloom-
berg Business szerint pl. Soros 
2015. októberében egyenesen 
azt mondta: „a mi tervünk-
nek (!) a menekültek védelme 
a célja és a nemzeti határok 
jelentik az akadályt”. 2016 
nyarán Brüsszelben azt java-
solta, hogy az EU a migrációs 
válság megoldása érdekében 

csökkentse a mezőgazdasági 
és kohéziós uniós kiadásokat. 
2016 júliusában a Foreignpo-
licy.com portálon már 7 pon-
tos tervet is közölt a migráció 
segítésére. 2016. szeptember 
20-án a The Wall Street Jour-
nal-ban jelentette meg Why 
I’m Investing $500 Million in 

Migrants című írását amely-
ben kijelentette: „Fő célom, 
hogy segítsek a migránsoknak 
és a menekülteknek eljutni Eu-
rópába. Úgy döntöttem, hogy 
500 millió dollárt különítek 
el olyan beruházásokra, ame-
lyek kifejezetten a migránsok, 
a menekültek és a befogadó 
közösségek igényeit célozzák 
meg”. S így tovább. 

Erre nyilvánvalóan az a 
mantra, hogy irkálni akárki 
irkálhat mindenfélét. Csak-
hogy Soros nem „akárki”, s 
aránylag kevés dolgot csinált 
életében ok nélkül, illetve vé-
letlenül. Említhetnénk az uk-
rajnai, grúziai, fehéroroszor-
szági és más többé-kevésbé 
nyílt beavatkozásait idegen 
országok belpolitikájába. Nem 
egyszer megpróbálta befolyá-
solni az amerikai elnökválasz-
tást, 1992. szeptember 16-án 
a Black Wednesday („fekete 
szerda”) során gyakorlatilag 
bedöntötte az angol fontot, s 
kb. egymilliárd dollárt nyert a 
spekulációs támadáson. 2008. 
október 9-én nálunk is akció-
ba lépett: az OTP Bank rész-
vényei hirtelen 22%-ot estek, s 

kiderült, hogy az OTP megtá-
madása mögött a Soros Fund 
Management állt. A Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyele-
te szerint megsértette a piac-
befolyásolás tilalmára vonat-
kozó jogszabályi előírásokat, s 
bírságot szabtak ki rá. 

A fentiek alapján is látha-
tó, egyáltalán nem túlzás azt 
állítani, hogy Soros György a 
világ egyik legveszélyesebb em-
bere. Több országban nyilvání-
tották nemkívánatos személy-
lyé – Izraelben is – és legalább 
4-5 titkosszolgálat tartja állan-
dó megfigyelés alatt. Ezért is 
mozdul ki ritkán, de Brüsszel-
be azért el szokott jutni. És sok 
más mellett itt az újabb kérdés: 
mit keresett pl. 2016. június 
30-án, Brüsszelben, az Európai 
Parlament fejlesztési, költség-
vetési, bel- és igazságügyi bi-
zottságainak közös konferenci-
áján egy „magyar származású 
amerikai üzletember”? S miért 
fogadta puszival idén április-
ban Jean-Claude Juncker, az 
Európai Bizottság elnöke? 

A háttérhatalom soha nem 
rövid távra kalkulál, Sorosék 
valószínűleg már a jövő század 
Európáját látják maguk előtt, 
azt „építik”. Nincs pardon, 
nincs könyörület, hiszen a dön-
téseket nem egyének hozzák, 
hanem egy igen régi, könyörte-
len mechanizmus alapján szü-
letnek. A Soros-terv egyáltalán 
nem „önmagában” van, csu-
pán egy jéghegy csúcsa, amely 
számos más dologra épül, és 
amelyre számos más dolog rá-
épül majd.

Ha hagyjuk.
SZEPESI SÁNDOR

HA HAGYJUK

A Soros-tervről szóló nem-
zeti konzultáció nagyon 
lényeges kérdéseket érint, 
most van a legnagyobb 
szükségünk a magyar em-
berek véleményére – hang-
súlyozta Csöbör Katalin 
országgyűlési képviselő 
csütörtöki, miskolci sajtótá-
jékoztatóján.

– A fontos, nemzeti ügyek-
ben mi megkérdezzük a ma-
gyar emberek véleményét. Sze-
retnénk biztonságban tudni 
családjainkat, otthonainkat, 
ezért nagyon fontos számunk-
ra határainak védelme. Arra 
kérünk mindenkit, töltse ki a 
nemzeti konzultációs kérdő-
ívet, mondja el a véleményét 

a Soros-tervről, a migránsok 
betelepítéséről – fogalmazott 
Csöbör Katalin. A sajtótájé-
koztatón részt vett Tóth La-
jos, Felsőzsolca, Szilágyi Lász-
ló, Alsózsolca, Huszti Gábor, 
Szirmabesenyő, valamint 
Üveges István, Arnót polgár-
mestere is. – Tapasztalataim 
szerint, választókerületem te-

lepüléseinek polgármesterei 
és önkormányzatai egyetér-
tenek abban, hogy közösen 
kell megvédenünk az orszá-
got, azokat az értékeket, azt 
a kultúrát, amelyeket kivív-
tunk magunknak. Rólunk, 
nélkülünk nem dönthet sen-
ki! – zárta szavait a fideszes 
országgyűlési képviselő.

A szerkesztőtől

Polgármesterek is a Soros-terv ellen

Fodor Zoltán önkormányzati képviselő, 2017. 
november 20-án (hétfőn), 17 órától lakossági foga-
dóórát tart a Széchenyi Általános Iskolában (Ha-
jós u. 5.).

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA

A MROSZ B.-A.-Z. Megyei Területi Ruszin Önkormány-
zata és Miskolc Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata tiszte-
lettel meghívja Önt és szeretteit a megyeháza dísztermében 
2017. november 17-én, 17 órakor kezdődő közmeghallga-
tásra, és „Karácsonyi ráhangolódás” című ünnepségére.

KÖZMEGHALLGATÁS

November 12-én, 16.30 
órai kezdettel, a Miskolc 
Televízió HívőSzó című 
műsorában – a belváro-
si evangélikus templomból 
közvetítenek istentiszteletet, 
felvételről. Igét hirdet: Sán-
dor Frigyes evangélikus lel-
kész.  Vasárnap, 12-én dél-
után 3 órakor mutatnak be 
szentmisét a minorita temp-
lomban a Fráter György Ka-

tolikus Gimnázium diákjai-
nak. Hétfőn, 13-án a Kolping 
Akadémia keretében tart 
előadást a Szent Anna Kol-
ping-házban Szarvas Péter 
esperes 18.30 órai kezdettel 
Fatima üzenete 100 év után 
címmel. Kedden, november 
14-én 18 órától pótolják a 
múlt héten elmaradt barokk 
koncertet a Zárdakápolná-
ban.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

ÚJ, ZÁRHATÓ  
TÁROLÓT ADTAK ÁT 

„RÓLUNK, NÉLKÜLÜNK NEM DÖNTHET SENKI” 

Ökumenikus istentisztelet a Deszkatemplomban 
2017. november 4-én



Védjük meg Magyarországot! – ezzel a címmel tartottak la-
kossági fórumot csütörtökön az Ady Művelődési Házban, ahol 
L. Simon László országgyűlési képviselő és Zárug Péter Farkas 
egyetemi adjunktus, politológus előadásait hallgathatták meg 
az érdeklődők a Soros-terv kapcsán indított nemzeti konzul-
tációról. 

A jelenlévőket Hubay 
György önkormányzati kép-
viselő, a Rendészeti Bizottság 
elnöke köszöntötte, kiemelve: 
az, hogy ilyen sokan eljöttek 
a lakossági fórumra, bizonyít-
ja, hogy a nemzeti konzultáció 
sokakat érdekel, hiszen min-
denki számára fontos a család-
ja, a városa, a nemzete bizton-
sága. 

L. Simon László előadásá-
nak elején Miskolc fejlődését, 
illetve a jelenlegi városvezetés 
munkáját méltatta. Kiemelte, 

a miskolciak büszkék lehet-
nek városukra, hiszen a bor-
sodi megyeszékhely élte meg 
talán a legnagyobb traumát a 
rendszerváltás után, az ipar le-
bontásával, munkahelyek tö-
megének és identitásának el-
vesztésével. Mára azonban 
már kilábalt a város a gazdasá-
gi válságból – a munkanélküli-
séget például sikerült 6 száza-
lék alá szorítani – és megtalálta 
saját útját.

Előadása fő témájára rátérve 
a politikus kifejtette, a jelenle-

gi európai vezetés el akarja té-
ríteni az uniót az alapító atyák 
által kijelölt útról, arról az út-
ról, amiről az alapszerződés és 
a Magyarország által is aláírt 
csatlakozási szerződés szól. – 
Az a brüsszeli politizálás, ami 
ma meghatározó, az a család-, 
népesedési, valamint mig-
ránspolitika, gyökeresen más, 
mint a miénk, és nem szolgál-
ja Európa jövőjét – húzta alá 
L. Simon László. Hozzátette: 
a mi érdekünk is az, hogy az 
európai közösség ne bukjon 
el, ha ugyanis Berlin és Párizs 
„elesik”, akkor mi sem fog-
juk tudni megtartani nemze-
ti szuverenitásunkat, identi-
tásunkat, holott ez a legfőbb 
célunk.

A Soros-tervre rátérve a 
képviselő hangsúlyozta, az el-
lenzék megpróbálja annak lé-
tét megkérdőjelezni, hatása-
it bagatellizálni. Szembesíteni 
kell ezeket a politikusokat, új-
ságírókat azzal, hogy az ame-
rikai milliárdos miket javasolt 

és miket valósított már meg az 
Európai Unió. Meglátása sze-
rint jól látható a kapcsolat.

– A Soros-hálózat egy glo-
bális, nyílt, multikulturális tár-
sadalom létrehozását tűzte ki 
célul, ami szemben áll a szuve-
rén nemzetállamok törekvése-

ivel. Mi nem akarunk Európai 
Egyesült Államokat – hangsú-
lyozta L. Simon László, majd 
a Soros-terv pontjait részle-
tezve rámutatott: a migráci-
ós nyomás nem fog csökkeni 
a következő időszakban sem, 
sőt! Több tízmillióan hagyták 

már el lakhelyüket Afrikában 
és a Közel-Keleten háborús 
konfliktusok, politikai válsá-
gok, de a globális felmelegedés, 
a túlnépesedés, a víz-, a nyers-
anyag- és az élelmiszerhiány 
miatt is. Ők úton vannak vala-
hol Európa felé…

Az Avasi Rendőrőrs szemé-
lyi állományából hárman 
– Naár Tamás és Dolyák Sza-
bolcs főtörzs-zászlósok, va-
lamint Ilasik István zászlós 
– immár húsz éve teljesíte-
nek szolgálatot. 

Munkájukat szerdán juta-
lommal ismerték el. Az elis-
merés ötlete Fodor Zoltántól, 
az avasi városrész egyik kép-
viselőjétől ered, aki elmondta: 
a jutalmazott rendőrök nem 
csak az Avason, hanem a vá-
ros más területein is teljesíte-
nek szolgálatot, viszont avasi 
képviselőként is úgy érzi, illik 
valamilyen módon megkö-
szönni ezt a húsz évet, a tisz-
tességgel, becsülettel ellátott 
szolgálatot. 

Bogyay Ferenc városi ren-
dőrkapitány beszédében úgy 
fogalmazott: mindig örömé-
re szolgál, ha elismerik be-
osztottjai munkáját. – Büszke 
vagyok rá, hogy a munkatár-
saim ilyen nagy felelősséget 
éreznek ez iránt a városrész 
iránt, és nagyon fontos szá-

munkra a helyiekkel való jó 
kapcsolat kialakítása – fogal-
mazott.Szilágyi Tibor alezre-
des, az Avasi Rendőrőrs pa-
rancsnoka úgy fogalmazott: 
jó érzés számukra, hogy fi-
gyelnek rájuk, számít a mun-
kájuk. Ez jó üzenet minden itt 
dolgozó rendőr számára. 

Az LMP a novemberi kongresszusán fogadja majd el a vá-
lasztási programját, melyben kiemelt helyen szerepel, hogyan 
képzelik el a gazdaságpolitikai irányváltást – mondta el ked-
di, miskolci sajtótájékoztatóján Schmuck Erzsébet, a Lehet 
Más a Politika frakcióvezető-helyettese.

A politikus szerint erősíte-
ni kell a hazai kis- és közép-
vállalkozásokat, enyhíteni 
kell a terheiken. Ez segítené, 
hogy a gazdaság stabil lábak-
ra álljon, stabil munkahe-
lyek jöjjenek létre Magyar-
országon. Schmuck Erzsébet 

elmondta a kis-és közép-
vállalkozások adják a hazai 
munkahelyek háromnegye-
dét. A politikus arról is szólt, 
hogy az LMP rendkívül fon-
tosnak tartja a gazdaságpo-
litikai irányváltás mellett a 
társadalompolitika megvál-

toztatását. Véleményük sze-
rint egyre többen vannak 
olyanok, akik nehéz körül-
mények között élnek.

Egy parkolási vita nyomán komoly összetűzésbe került az 
önkormányzati rendészekkel Szántó István újságíró, akit 
meg is bilincseltek, majd előállítottak a rendőrségre. A 
konfliktus során Szántó gázpisztollyal is fenyegetőzött. 

A rendészek november 6-án 
délután két óra körül von-
ták intézkedés alá Szántó Ist-
vánt, az Észak-Magyarország 
napilap korábbi főszerkesz-
tő-helyettesét a Hősök teré-
nél található postaépületnél. 
Figyelmeztették, hogy tilos-
ban parkol, megkezdték az 
adatainak a felvételét, meg-
kérdezték, elismeri-e a sza-
bálysértést?  Szántó egyre in-
dulatosabban, agresszívebben 
viselkedett. Kiszállt az autó-
ból, szidalmazta őket, lökdös-
ve, karjukat rángatva próbálta 
akadályozni az adatfelvételt. 
Egyiküknek a tollát is elvette. 

Mint mondják, figyelmeztet-
ték, hogy kényszerintézkedést 
fognak alkalmazni, erre azt 
válaszolta, én meg akkor lelő-
lek benneteket és elővett egy 
fegyvernek látszó tárgyat – 
amelyről utóbb kiderül, hogy 
gázriasztófegyver – a zsebé-
ből, ráfogta az egyik rendész-
re, majd visszatette a zsebébe.

A rendészek ekkor meg-
kezdték a kényszerintézkedést, 
földre vitték Szántót, bilin-
cset helyeztek az egyik kezére, 
majd felállították és a másikra 
is. Úgy látták, a földön ismét 
megpróbált a gázriasztó fegy-
verért nyúlni, ezért kivették a 

zsebéből és később átadták a 
helyszínre riasztott rendőrök-
nek. Elmondásuk szerint a 
helyszínen egy férfi megkér-
dezte tőlük, nem lehetne-e va-
lahogy elsimítani az ügyet?

Úgy tudjuk, közben jelent-
kezett a rendészetnél egy já-
rókelő, aki szemtanúja volt 
az eseményeknek és tanúsí-
tani is hajlandó a történteket. 
Szabó Csilla rendőrségi szó-
vivő érdeklődésünkre úgy 
nyilatkozott: a Miskolci Ön-
kormányzati Rendészet mun-
katársai 2017. november 6-án 
13 óra 45 perckor Miskolcon, 
a Kazinczy utcán egy miskol-
ci férfit kívántak intézkedés 
alá vonni. A férfi a jogszerűen 
intézkedő rendészekkel kez-
detben együttműködő volt, 
majd később sérelmezni kezd-
te az intézkedést és gázriasztó 
fegyverével megfenyegette a 
rendészeket. A rendészek testi 
kényszert alkalmazva megbi-
lincselték a férfit, majd a ren-
dőrök előállították a Miskolci 
Rendőrkapitányságra, ahol hi-
vatalos személy elleni erőszak 
bűntettének elkövetése miatt 
gyanúsítottként hallgatták ki.

Szàntó István több ponton is 
cáfolja a rendészek által elmon-
dottakat, és a rendőrségi közle-
ményben olvasható állításokat.
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„Mindenki számára  
fontos a családja, a városa, a nemzete biztonsága!" 

Gázpisztollyal fenyegette a miskolci 
rendészeket Szántó István

ELISMERÉS AZ AVASI RENDŐRÖKNEK

Az LMP választási programjáról

Nemzeti konzultáció a Soros-tervről 
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A hagyományoknak megfelelően 
a megyei Prima Díj várományosai ez-
úttal is 3 kategóriában indultak. A Ma-
gyar Irodalom kategóriájában a MŰÚT 
folyóiratnak ítélték a legjobbnak járó 
díjat. A korábbi miskolci folyóiratok 
(Napjaink, Holnap) hagyományait foly-
tató, irodalmi, művészeti és kritikai lap 
főszerkesztője, Zemlényi Attila vette át 
az elismerést.

– Nagy öröm számunkra, hogy a gazdasági élet helyi szereplői is ismerik a fo-
lyóiratunkat, elismerik a munkánkat, számomra ez rendkívül megtisztelő – fo-
galmazott. – Fontosnak tartjuk, hogy egy lap többféle módon szóljon az olva-
sókhoz; korunk leghíresebb magyar szerzőit hozzuk el Miskolcra, voltak közös 
projektjeink a színházzal, kiállításokat nyitottunk meg a Művészetek Házában. 
Társadalmi beágyazottsággal, gazdag életúttal rendelkezünk már ma is. A leg-
jobbkor jött egyébként a díj, hiszen 10 évesek vagyunk! Rengeteg visszajelzést 
kaptunk az elismerés után: íróktól, filozófusoktól, akadémikustól, neves szemé-
lyek sokaságától. Nagyon köszönjük ezt a figyelmet! Elmondhatjuk, az országban 
bárhol elhangzik a folyóiratunk neve, mindenki Miskolchoz köti – mutatott rá.

A Magyar Oktatás és Köznevelés ka-
tegóriában a legjobbnak járó díját az 
indiai származású Chavvakula Lour-
duraju szerzetes nyerte el. Négy éve 
szolgál Köröm-Girincs plébánián mint 
a verbita cigánymisszió felelőse, a lelki-
pásztori feladatok elvégzése mellett az 
oktatásban és munkahelyek teremté-
sében is szerepet vállalnak.

– Nagy öröm van a szívemben, hogy 
elnyerhettem a díjat, ez erőt ad számomra a továbbiakhoz. A magyar nép a szí-
vébe fogadott, érzem, hogy szeretve vagyok itt, Magyarországon – emelte ki. 
– Szeretnék hálát adni Istennek az életemért, hogy nagy hitet és hivatást adott 
nekem; sok áldást kapok tőle az életemre és a missziós munkámra, hogy a sze-

gények között szolgálhassak. Köszönettel tartozom a szüleimnek is, hitben és 
szeretetben felneveltek, lehetőséget adtak nekem a tanuláshoz. Köszönöm 
továbbá a verbita rend elöljáróinak, hogy meglátták bennem a lelkesedést a 
misszió iránt, most is nagyon sok lelki erőt adnak. Teréz anya példája segít en-
gem, hogy alázatosságban, szeretetben tegyek tanúságot Isten országáról.

A Magyar Sport kategória jelöltjei 
közül Rakusz Évát hirdették ki nyer-
tesként. Az olimpiai ezüstérmes ka-
jakozó, háromszoros világbajnok, 
többszörös Európa-bajnok sportoló Ti-
szaújvárosban sikeres kajakedző. Évek 
óta indul és nyer a masters magyar baj-
nokságokon, vb-ken.

– Nagyon köszönöm az előterjesz-
tőknek, hogy gondoltak rám és szin-
tén hála jár azoknak, akik voksukkal támogattak. A díj átvételekor elsőként 
édesanyámra gondoltam, aki most lett volna 80 éves. Egyedül nevelt fel min-
ket, az ő áldozatos munkája is benne van ebben a díjban. Óvónő volt, a gye-
rekek szeretetét, a hozzáállásomat tőle örököltem. Nevelőedzőim, Kiss László 
és Balázs Katalin által szerettem meg a sportágat. Később Farkas Zoltán volt a 
mesteredzőm, ő egyengette aztán az edzői pályafutásomat, és az ő biztatá-
sára mentem tovább a testnevelő tanári szakra. A Prima Díj számomra nagy 
dolog, olimpiai érmeim mellé tudnám helyezni fontosságukat illetően. Óriá-
si öröm számomra, hogy sportsikereim után ennyi évvel sem feledkeztek meg 
rólam és hogy odafigyelnek az utánpótlásképzésben dolgozó szakemberek-
re is – hangsúlyozta.

A közönségdíjat idén Csorba Piroska kapta. Mindhárom műnemben (líra, 
epika, dráma) alkot: színdarabtól a bábjátékig, lírai költeményektől a gyemek-
versekig, novelláktól a mesékig, stílusgyakorlatoktól az esszéig. Lírai monda-
nivalóját klasszikus műformákban és műfajokban épp úgy megjeleníti, mint 
szabadversekben. Díjai: MSZOSZ Művészeti-kulturális díj (1992), Apáczai Csere 
János-díj (1994), Szabó Lőrinc-díj (2002).

– Nem hiszem, hogy van a világon olyan ember, akit az elismerés ne ösztö-
nözne. Már a jelölés is megtisztelő volt. A közönségdíj váratlan örömöt jelen-

tett, alázattal tölt el, erkölcsileg 
és művészileg is kötelez, inspi-
rál. Mint ahogyan például A Mis-
kolci legendák után született az 
Arany Miskolc című versesköte-
tem, egyik könyv hozza a mási-
kat, hiszen Miskolcnak sok kin-
cse van még, és nekem is sok 
lírai, epikai és drámai mondani-
valóm. Az írói létforma velejáró-
ja, hogy az emberben lakik egy megfigyelő én is, aki egyszerre képes belülről 
és kívülről látni a külső történéseket – és akár önmagát is. Az élmények mély-
sége, intenzitása, azaz a minőségük fontosabb, mint a számuk. Úgy írni, hogy 
annak üzenete eljusson az olvasóhoz, megérintse őt, és elindítson benne vala-
mit, ez az, amit szeretnék.

A gálaesten kiosztották a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye év vállalkozói 
2017 címeket is, amivel azokat ismerték el, akik vállalkozásukban maradandót 
alkottak a térségben.

1.  Az év követeléskezelő vállalkozása: Expert társaságok – Hajdú László 
igazgatósági elnök

2.  Az év telekommunikációs vállalkozása: Telvill Kft. – Benke István ügyve-
zető

3.  Az év mezőgazdasági vállalkozása: Gyümölcsért Kft. – Kiss Gábor ügy-
vezető

4.  Az év HR ügyviteli és HR tanácsadói vállalkozása: Alfa-Human Kft. – Sza-
bó Béla ügyvezető

5.  Az év iskolaszövetkezete: Diák-Meló Miskolc Iskolaszövetkezet – Bar-
kai Gábor elnök

6.  Az év acélgyártó vállalkozása: Ózdi Acélművek Kft. – Max Aicher ügy-
vezető

7.  Az év vendéglátó vállalkozása: Ignácz és Társa Idegenforgalmi Bt. – Ig-
nácz András ügyvezető.

Az országos év vállalkozói 2017-ben: Miskolc Autóház Kft. – Sándor Attila 
ügyvezető, Tisza Automotive Kft. – Gömöri Róbert és Holló László ügyvezetők.

Átadták a 2017-es Prima Díjakat
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége megyei szervezetének elnöksége minden évben meghirdeti a Prima Díjat, 
amivel a megye kulturális, tudományos, oktatási és sportéletének legkiválóbb képviselőit ismerik el. Döntésük alapján a Miskol-
ci Nemzeti Színházban megtartott Prima Gálán a MŰÚT irodalmi folyóirat, Chavvakula Lourduraju szerzetes és Rakusz Éva ka-
jakedző vehetett át díjat idén. Közönségdíjas Csorba Piroska író, költő lett. Az esten a megye legjobb vállalkozóit is elismerték.
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 
2017. 11. 11-től 2017. 11. 17-ig 

Műanyag ételtároló doboz,  0,5 l 189 Ft 

0,95 l 269 Ft 

1 l 269 Ft  

3,1 l 489 Ft 

5 l 699 Ft

Kerámia süteményes tál lapáttal, 25 cm 799 Ft

Viaszos vászon asztalterítő, 140 cm széles 799 Ft/fm

Fürdőszoba szőnyeg, 65 cm, széles 199 Ft/fm

Karácsonyi dekorációk, ablakdíszek, 

ablakmatricák, illatgyertyák, adventi gyertyák,

női-férfi divat táskák, sporttáskák,  

gurulós bevásárló kocsik, neszeszerek,  

női, férfi illatszer ajándékcsomagok,  

2018-as asztali, fali, plakátnaptárak  

nagy választékban érkeztek.

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 
beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.

KARATE GÖRÖMBÖLYÖN min-
den hétfőn és csütörtökön 18 órától a 
Görömbölyi Művelődési Házban. Négy 
éves kortól, kezdőket és haladókat egy-
aránt várunk. Tel.: 06-20/460-6775.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázskapuk 
cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-
292, mobil: 30/336-5528, web: www.alu-
port.hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: h, sz, 
cs, p: 9–17 óráig, k: 9–14 óráig, szo: 9–12 
óráig.

Negro cukorka         
classic, méz, 159 g, 
egységár: 1881 Ft/kg

Riska vagy Farmer UHT tej                             
1,5%, 1 l, 199 Ft

299 FtTörzsvásárlói kártyával: 

179 Ft 399 Ft

FOLYTATÓDIK AZ ŐSZI AKCIÓ SOROZAT  
NOVEMBER 8-14-IG VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN!

COOP fóliás sonka 1 kg, 1799 Ft helyett 11% ENGEDMÉNNYEL    1599 Ft
COOP instant kávéitalpor 3:1 10x18 g, egys.ár: 1550 Ft/kg, 349 Ft helyett 20% ENGEDMÉNNYEL     279 Ft
Bref Power Aktív 2x50 g, egys.ár: 5990 Ft/kg, 899 FT helyett 33 % ENGEDMÉNNYEL 599 Ft

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

Delikát  ételízesítő                                                        
klasszikus, 250 g,  
egységár: 1995 Ft/kg

Szerezzen extra hűségpontot 2 termék vásárlásánál +1 hűségpont:

SALKAHÁZI PROGRAM 2017 
Miskolc

Az előadás miskolci nyugdíjasoknak ingyenes, de belépés csak regisztrációs jeggyel lehetséges.  
Jegyek készlet erejéig átvehetők személyi igazolvány és miskolci lakcímkártya bemutatásával  

a Művészetek Házában (Rákóczi utca 5.) az alábbi időpontban:  
2017. november 15., szerda 8.00 órától! 

Egy személynek legfeljebb két jegyet tudunk biztosítani, de a személyi azonosságot 
a második jegy esetében is ugyanúgy igazolni kell!

2017. november 23.,  
19.00 óra

VIKTÓRIA  
Miskolci Nemzeti Színház



A Miskolc Városi Sportiskola (MVSI) hét sportolója volt 
érdekelt a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) által négy év
vel ezelőtt életre hívott, „A jövő bajnokai”nevet viselő 
után pótlásprogramjának múlt hétvégi, fővárosi össz
ré giós döntőjében. 

A budapesti Tüske-uszo-
dában Wladár Sándor, a 
MÚSZ olimpiai bajnok el-
nöke köszöntőjében egye-
bek mellett a minőségi 
munkára és a sport iránti 
alázatra hívta fel az ifjú baj-
nokaspiránsok figyelmét.

A rendezvény a tehetség-
gondozó program életében is 
ritka alkalomnak számít, hi-
szen alapvetően a legtehetsé-
gesebb 11-14 évesek nyomon 
követéséről szól. Az MVSI-t 
sportolóként Esztián Petra, 
Tátrai Virág Csenge, Kiss 
Róbert, Tulipán Bence, Fa-
zekas Ádám, Havasi Zénó 
és Havasi Marcell Milán, 
edzőként pedig Firtkó Adél, 
Hölcz Péter és Sajgó László 
képviseli a programban.

A résztvevő 280 gyer-
mek ellenőrzött edzésprog-
ramban, sportegészségügyi 
vizsgálatban, egyéni felsze-
relésben és táplálék-kiegészí-
tőkben részesül, a legjobbak 
átléphetnek az utánpótlás-vá-
logatott keretekbe.

A fiatalok a sportág múltját 
és jelenét jelképező egykori 
és jelenlegi bajnokok - Kapás 
Boglárka, Jakabos Zsuzsan-
na, Darnyi Tamás, Verrasztó 
Dávid, Bernek Péter, Kozma 
Dominik, Rasovszky Kristóf 
– jelenlétében, az általuk vá-
lasztott úszásnemekben telje-
sítették a 100 méteres távot. A 
verseny végén a kilenc régió-

ból érkezett úszók 8x50 mé-
teres régiós váltóban mérték 
össze tudásukat. 

A rendezvény szüneté-
ben a régióvezetők tartottak 
szakmai megbeszélést: - Az 
egyik legfontosabb témát az 
év hátralevő részében meg-
rendezendő cikluszáró ver-
senyek részletei jelentették, 
melyen minden érdekelt-
nek felmérőt kell úsznia – 
fogalmazott Hölcz Péter, az 
Észak-magyarországi régió 
vezetője. – A 2006-os szü-
letésű leányokra és fiúkra 
800 m gyors, a 2003, 2004 és 
2005-ös leányokra és fiúkra 
egyaránt 1500 m gyors tel-
jesítése vár elsőként, melyre 
a december 2-3-án, Miskol-
con, a Kemény Dénes Váro-
si Sportuszodában megren-
dezendő XXX. Dr. Bitskey 
Zoltán Emlékversenyen, 
egyben 23. Testvérvárosok 
kupáján kínálunk lehetősé-
get. A verseny jellegének fo-
kozása érdekében meghív-
tuk az Észak-alföldi régió 
„jövő bajnokait” is, bízva 
abban, hogy az évjáraton-
ként 4-4 leány és fiút rajt-
kőre szólító számokban így 
még jobb idők születhetnek 
majd. Az évet a december 
15-17. között Egerben meg-
rendezendő cikluszárón fe-
jezik be „jövő bajnokaink”, 
ahol három nap alatt négy 
számban indulnak.

Elképesztő balszerencsével, 
egy, a mérkőzés hosszab
bításának utolsó percében 
megítélt büntetővel kapott 
ki múlt szombaton, az OTP 
Bank Liga 15. fordulójában 
a DVTK a Balmazújváros 
együttesétől. Így most meg
szakadt a győzelmi sorozat, 
nem sikerült a visszavágás 
Horváth Ferenc csapatának. 

A mérkőzés alapjában ki-
egyenlített volt, a DVTK foko-
zatosan próbálta növelni a nyo-
mást, a Balmazújváros pedig 

igyekezett gyors helyzetekig jut-
ni. Aztán a Diósgyőr kapott egy 
peches gólt: a huszadik percben 
Vajda 18 méterről végezhetett el 
szabadrúgást, az ívelést középen 
Karan kifelé fejelte, a labda azon-
ban Tamás László hátáról a háló-
ba pattant. (0-1) A vezetés látha-
tóan fellelkesítette a vendégeket, 
akik ezt követően többször is 
helyzethez jutottak, gólt azonban 
a technikásan játszó DVTK szer-
zett. A harminckettedik percben 
Ugrai pontos ívelését Dejan Ka-
ran 13 méterről szép mozdulat-
tal a bal alsó sarokba fejelte (1-1). 

A második félidőben itt is, ott is 
adódtak helyzetek, a DVTK lát-
ható mezőnyfölényben játszott, 
a Balmazújváros veszélyes kont-
rákkal próbálkozott. A 90 perc 
eltelte után, már mindenki el-
könyvelte a döntetlent, amikor 
az ötperces hosszabbítás végén, 
Vajda a diósgyőri kapufát találta 
el, majd a bíró úgy látta, hogy a 
kipattanót követően Arabuli fe-
jese Lipták kezéről ment a kapu 
mellé. Lipták piros lapot kapott, 
mert a játékvezető szándékosnak 
ítélte a mozdulatot, a megítélt 
büntetőt pedig Bachana Arabuli 
értékesítette. (OTP Bank Liga 15. 
forduló: Diósgyőri VTK - Balmaz 
Kamilla Gyógyfürdő 1-2)

– Mindenki számára csaló-
dás ez az eredmény, megér-
demelt balmazújvárosi siker 

született – fogalmazott a mér-
kőzést követően Bódog Tamás 
szakmai igazgató a klub hiva-
talos honlapjának. – Valamit 
biztosan elrontottunk, egész 
héten jól edzettünk, de a mér-
kőzésen látottak alapján nem 
érdemeltünk pontot. Persze a 
végén peches dolog büntető-
vel kikapni, a nyomás ezúttal 
is megvolt részünkről, de csak 
meddő fölényt alakítottunk 
ki. Helyzetekig nem jutottunk 
el, a Balmazújvárosról pedig 
eddig is tudtuk, hogy jól kont-
ráznak. Nem bántom a játéko-
sokat, mert előtte három mér-
kőzést nyertünk sorozatban, 
de mozgás, átütőerő, pozitív 
agresszivitás nélkül csak eny-
nyi sikerül – mondta a szak-
mai igazgató. 

Az Esrte Liga alapszakaszában a Vienna Capitals vendége 
volt múlt pénteken a DVTK Jegesmedvék csapata. A pirosfe
hérek meggyőző fölénnyel nyerték a találkozót, elhozva a 
három pontot Bécsből is.

Nagy iramban kezdődött az 
összecsapás, állandó játék zaj-
lott kevés megszakítással, a két 
csapat folyamatosan forgatta 
sorait, ám a kapuk ritkán ke-
rültek veszélybe. A második 
játékrészben sikerült átven-
ni az irányítást és a házigazda 
fölé kerekedni, ez két gólban 
mutatkozott meg.  A záró já-
tékrészben tovább domináltak 

a Macik, jöttek a gólok sor-
ban, Kulmala állította be a vég-
eredményt. (Vienna Capitals 
– DVTK Jegesmedvék 0-6 (0-0, 
0-2, 0-4))

Vasárnap este az Újpest volt 
a DVTK Jegesmedvék vendé-
ge. A vendégek nagy hajrá után 
egyenlítettek és büntetőpárbajt 
követően diadalmaskodtak,  
ezzel megszakadt a Macik rég-

óta tartó veretlensége. (DVTK 
Jegesmedvék – Újpest TE 2-3 
(1-0, 1-0, 0-2, 0-0, 0-1))

Izgalmas és jó mérkőzés volt, 
az első két játékrészben jól ját-
szottunk, nem hagytuk érvé-
nyesülni az ellenfelet. Az utol-
só játékrészben nem tudtuk 
megszerezni a döntő 3-ik talá-
latot, ellenfelünk ezt ki is hasz-
nálta, kiegyenlített. Az elmúlt 
két hónap teljesítményével 
azonban maximálisan elége-
dett vagyok, fantasztikus, amit 
ez a csapat véghezvitt – érté-
kelt Mikael Tisell vezetőedző.

Miskolci Napló10 Sport

A Miskolc hazai közönség 
előtt négy góllal legyőzte az 
orosz Szpartak Volgograd 
együttesét szerdán, Miskol
con, a férfi vízilabda Euro
kupa negyeddöntőjében.

Az oroszok a Bajnokok Li-
gájából érkeztek az Eurokupa 
legjobb nyolcas mezőnyébe. 
Az MVLC-nél, két meccses 
eltiltását követően, újra ott le-
hetett Alex Bowen, a francia-
országi EK-selejtezőn szem-
sérülést szenvedett Vadovics 
Viktor továbbra is hiányzott. 
A házigazdák már az első já-
tékrészben nagy lépést tet-
tek a győzelem felé, hiszen 
míg az MVLC Berta József, 
Misics, Kuzmenko és Bowen 
közreműködésével négyszer 
is eredményesnek bizonyult, 
addig a Volgogradnak egy-
szer sem sikerült betalálnia.  
A második játékrész már szo-
rosabb nyolc percet hozott (3-
2), a harmadikat az oroszok 

húzták be (2-3), az utolsó, 3-3-
as negyed pedig eldöntötte a 
mérkőzést az MVLC javára. 

Férfi Euro Kupa, negyed-
döntő, 1. mérkőzés: Pann-
Ergy-Miskolci VLC–Szpartak 
Volgorad (orosz) 12-8 (4-0, 
3-2, 2-3, 3-3). A visszavágó, 
második derbit december 
9-én, Ororszországban vívják 
a csapatok. 

Pár nappal korábban, no-
vember 4-én, az E.ON Férfi-

bajnokság, alapszakasz, 6. 
fordulójának B-csoportjá-
ban a százszázalékos Egernél 
vendégszerepelt az MVLC. 
Sike József együttese Vado-
vics Viktor és Alex Bowen 
nélkül is egyenrangú ellenfél 
volt három menetig - a záró 
negyedben aztán taroltak a 
házigazdák és eldöntötték a 
mérkőzést. (ZF-Eger–Pann-
Ergy-Miskolci VLC 8–4 (1–0, 
3–2, 0–1, 4–1))

„Jövő bajnokai”:  
hét sportiskolással 

Megszakadt a Macik veretlensége Győzelem az Eurokupában,  
vereség Egerben

Balszerencsés vereség Balmazújvárostól 

Nyílt napot tartanak novem
ber 18án, szombaton 9 órá
tól a Gyarmati Dezső Sport 
Általános Iskolában a nagy
csoportos óvodások számára.

– Iskolánk 2015 óta csak 
sportosztályokat indít, me-
lyekbe fizikai felmérőt köve-
tően, sportorvosi engedéllyel 
lehet bekerülni – mondta el 
Kegyes Jenő intézményvezető. 
Kiemelte, kifejezetten sport-

iskolás tantárgyaik is vannak 
- ilyen például a küzdelem és 
játék vagy a sporterkölcstan. 
A sportprogram felügyeletét 
a sportért felelős államtitkár-
ság látja el, az iskolában fo-
lyó munkának köszönhetően, 
az államilag támogatott har-
minchárom intézmény közé 
tartoznak. Kegyes Jenő hozzá-
tette, a diákolimpiai és a ma-
gyar bajnoki döntőkben éven-
te átlagosan 70-80 helyezést 

érnek el – ez az első nyolc hely 
egyikét jelenti –, de jártak már 
birkózóik Európa-bajnok-
ságon is. Az iskola első szá-
mú partnere a Miskolc Váro-
si Sportiskola (MVSI), de más 
klubokban is vannak fiatalja-
ik: az ötödik osztályba lépők-
nek ugyanis valamilyen sport-
egyesületnél ekkorra már 
igazolással kell rendelkezniük.

Mint megtudtuk, minden 
hónapban lesz egy szombati, 

nyílt nap a Gyarmatiban. Az 
érdeklődők megismerkedhet-
nek az iskolával, a sportbe-
mutatókon ízelítőt kapnak az 
intézményben zajló mozgás-
fejlesztésekről, kipróbálhatják 
a fizikai képességmérő fel-
adatokat. Az érdeklődő szülők 
kötetlen beszélgetések során 
kaphatnak választ felmerülő 
kérdéseikre, a leendő első osz-
tályos tanítóktól, testnevelők-
től és az iskola vezetésétől. 

„MINDENKI SZÁMÁRA  
CSALÓDÁS EZ AZ EREDMÉNY”

Sportos nyílt nap a Gyarmatiban



Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, az 
elmúlt évekhez hasonlóan, 
idén is felhívással fordul 
az alsó tagozatos általános 
iskolásokhoz. Az egyedülál-
ló kezdeményezés célja az, 
hogy idén is szebbnél szebb 
karácsonyi rajzok szülesse-
nek.

Arra kérik az alsó tagozatos 
tanulókat, rajzolják le az ün-
nephez fűződő emlékeiket, él-
ményeiket, elképzeléseiket! A 
munkák beérkezésének határ-
ideje: 2017. november 17., pén-
tek. A rajzokat a polgármesteri 
hivatal portájára kell eljuttat-
ni.  A beküldött rajzok A4-as 

méretben, fekvő elrendezés-
ben készüljenek, ugyanis az 
alkotásokat viszontláthatják 
majd a városlakók a Szent Ist-
ván térre kihelyezett LED fa-
lon is, az adventi gyertyagyúj-

tási ünnepélyeken. Fontos, 
hogy a diákok ráírják a rajzok 
hátuljára nevüket, valamint 
azt, hogy hányadik osztály-
ba és melyik intézménybe jár-
nak. A beérkezett rajzok közül 

szakértő zsűri fogja kiválasz-
tani a legszebb alkotásokat. 
A kiválasztott rajzok alkotói 
ajándékban részesülnek, a be-
érkezett műveket a városháza 
aulájában állítják ki.

Miskolc önkormányzata 
Miskolc Településképi Arcula-
ti Kézikönyvének és Település-
képi rendeletének elkészítését 
kezdeményezi a teljes közigaz-
gatási terület vonatkozásában. 
Az elkészült tájékoztatási do-
kumentáció megtekinthető a 
városépítészeti főosztályon, 

a város honlapján, továbbá a 
2017. november 13-án 15 óra-
kor a 3525 Miskolc, Hunyadi 
u. 2. sz. 3. emeleti ferde tetős 
tárgyalóban megtartott lakos-
sági fórumon.

A készülő tervekhez 
2017.11.02-től 2017.11.22-ig vé-
lemények adhatók. A felme-

rült véleményeket kérik, hogy 
a fenti idő alatt írásban jut-
tassák el Kriza Ákos polgár-
mesternek címezve a Miskolc 
Megyei Jogú Város PH. Város-
építészeti Főosztály 3525 Mis-
kolc, Városház tér 8. sz. posta 
vagy a partnersegiegyeztetes@
miskolcph.hu internet címre.

A Miskolci Görög Nemzetisé-
gi Önkormányzat tisztelettel 
meghívja Önt a görög nemzeti 
ünnep alkalmából rendezett, 
miskolci megemlékezésre. 

1940. október 28-án az ola-
szok ultimátumot intéztek Io-
annis Metaxas görög minisz-
terelnökhöz, az olasz csapatok 

szabad átvonulását, és Görög-
ország stratégiai pontjainak 
olasz kézre adását követelve.  

Metaxas csak egy NEM-et 
mondott az ultimátumra és ez-
zel kezdetét vette a görög-olasz 
háború. A „NEM” napja a gö-
rögség egyik legfontosabb 
nemzeti ünnepe, a görög nem-
zeti öntudat, bátorság, kitar-

tás jelképe lett.  A megemlé-
kezés helyszíne: Karacs Teréz 
Középiskolai Kollégium (3531 
Miskolc, Győri kapu 156.) Idő-
pontja: 2017. november 18., 18 
óra. A programban emlékező 
beszéd hangzik el, ezt a görög 
szegedi tánckar műsora követi, 
majd Mantzurakis Sarantis és 
együttese zenél.

November 12-e a szociális 
munka napja. Ezen a hé-
ten Miskolcon is a szociális 
munkásokat, a szociális te-
rületen dolgozókat köszön-
tötték. Hétfőn konferenciá-
val és kiállítással nyitották 
meg a Miskolci Egyetemen a 
rendezvénysorozatot, amely 
Alzheimer Caféval, bükki és 
szociotúrával, véradással és 
„kutyagolással” folytatódott.

A megnyitón Kiss János 
alpolgármester a város ön-
kormányzata nevében kö-
szönetet mondott a szoci-
ális területen dolgozóknak 
áldozatos munkájukért. – 
Az Önök tevékenysége egy 
templomi hangversenyre 
emlékeztet, ahol a közönség 
nem a kezével, hanem a lel-
kében tapsol. Ebben a világ-
ban furcsán hat az „ünnep” 
szó is, hiszen rászoruló em-
bertársainknak, betegeknek, 
időseknek, gyerekeknek, 
szegényeknek nyújtanak se-

gítséget. – Ez a mai nap tehát 
sokban más, és sokkal több, 
mint egy egyszerű ünnep 
– ma a klasszikus európai 
humanizmust ünnepeljük – 
hangsúlyozta Kiss János.

Fűrész Tünde, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériu-
ma Család- és Ifjúságügyért 
Felelős Államtitkárságának 
miniszteri biztosa elmondta, 
hogy a család a generációk 
együttműködése. – A kor-
mányzat alapvető célja, hogy 
erősítse a családokat és azok 
jólétét. 

Gúr Péter Attila a 
MESZEGYI megbízott in-
tézményvezetője a miskolci 
rendezvénysorozat különle-
gességét hangsúlyozta. Mint 
mondta, az országban is egye-
dülálló és példaértékű volt az 
a kezdeményezés, amely útjá-
ra indította a Szociális Munka 
Hetét. Példaértékű, mert szé-
les körű összefogással – a mis-
kolci szociális, gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi intézmé-
nyek, valamint az egyházi és 
civil szervezetek együttmű-
ködésével jött létre. 

Szabó-Tóth Kinga, a kar 
Alkalmazott Társadalom-
tudományok Intézetének az 
igazgatója emlékeztetett, az 
egyetemen huszonöt éves a 
szociológusképzés, amely 
vidéken Miskolcon valósult 
meg először. A konferencia 
előterében egy különleges 
kiállítás is nyílt hétfőn, aszo-
ciális területen dolgozók al-
kotásaiból.

A Miskolci Geotermia Zrt. 
(3530 Miskolc, 33831/58 hrsz.) 
és a Kuala Ingatlanhasznosító 
Kft. (1117 Budapest, Budafoki 
u. 56. sz.) közös kérelme alap-
ján a miskolci geotermikus 
fűtőrendszer (felszín alatti vi-
zek igénybevétele, vízbesaj-
tolás felszín alatti vízbe, geo-
termikus energiát hasznosító 
létesítmény) emelt kapacitású 
üzemeltetése kapcsán a terü-
leti környezetvédelmi ható-
ságnál (B-A-Z. Megyei Kor-
mányhivatal Miskolci Járási 

Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály- 
3530 Miskolc, Mindszent tér 
4.) környezeti hatásvizsgálati 
eljárás van folyamatban.

Az eljárással kapcsolatos 
tervdokumentáció – előzetes 
egyeztetést követően – 2017. 
december 1-ig megtekint-
hető a B.-A.-Z. Megyei Kor-
mányhivatal Miskolci Járá-
si Hivatal Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosz-
tályán (Miskolc, Mindszent 
tér 4. sz.), valamint Kistokaj 

és Mályi község önkormány-
zatainak jegyzőinél, továb-
bá a http://emiktf.hu/Ugy-
felinf/engedelyek/lista.html 
internetes oldalon BO-08/
KT/10630/2017. sz. alatt.  Az 
ügyben a környezetvédelmi 
hatóság közmeghallgatást 
tart az alábbi időpontokban 
és helyszíneken: 2017. de-
cember 6-án (szerda) 14.00 
órai kezdettel Kistokajban 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 kapcsola-
tos kizáró okokra, továbbá a 
környezeti hatástanulmány 
tartalmára vonatkozóan a 
közmeghallgatás időpontjáig 
a környezetvédelmi hatóság-
hoz, vagy a közmeghallgatás 
helye szerint illetékes telepü-
lési önkormányzat jegyzőjé-
hez lehet észrevételt tenni.

A Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt,(1134, 
Budapest, Váci u. 45. sz.) 
beruházásában tervezett 
M30-as gyorsforgalmi út 
Miskolc – Tornyosnéme-
ti közötti szakaszának ki-
építése tárgyában kiadott 
környezetvédelmi engedély 
módosítása a Pest Megyei 

Kormányhivatal Környe-
zetvédelmi és Természet-
védelmi Főosztályán (1016 
Budapest, Mészáros u. 
58/a.) engedélyezésre ke-
rült.

A határozat teljes szövege 
2017. november 20-ig meg-
tekinthető – előzetes idő-
pont-egyeztetést követően 

- a Pest Megyei Kormányhi-
vatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztá-
lyán, valamint Miskolc Me-
gyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatalának Építési és 
Környezetvédelmi Osztá-
lyán (Miskolc, Városház tér 
8. sz.) ügyfélfogadási idő-
ben.
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Miskolci Nemzeti Színház 
November 14. 19 óra. ExperiDance 

Production – Fergeteges táncelőa-
dás. NAGYSZÍNHÁZ Jegyvásárlás. 
19 óra. „Ahogytetszik” (16) - vígjá-
ték két részben. KAMARA Szigligeti 
(Arany, Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 

November 15. 14 óra. MINDEN EGÉR 
SZERETI A SAJTOT - zenés mesejá-
ték két részben. KAMARA Papageno 
bérlet. 18 óra. MARICA GRÓFNŐ - 
operett két részben. NAGYSZÍNHÁZ 
Ferenczi ifj. bérlet Jegyvásárlás. 19 
óra. A Miskolc Dixieland Band - Dixie 
klub JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

November 16. 14 óra. MINDEN EGÉR 
SZERETI A SAJTOT - zenés mesejá-
ték két részben. KAMARA Nemecsek 
bérlet. 18 óra. MARICA GRÓFNŐ - 
operett két részben. NAGYSZÍNHÁZ 
Herman ifj. bérlet Jegyvásárlás. 19 
óra. „Ahogytetszik” (16) - vígjá-
ték két részben. KAMARA Madách 
(Arany, Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 

November 17. 19 óra. BŰN ÉS BŰN-
HŐDÉS - dráma két részben. 
NAGYSZÍNHÁZ Upor (Alap, Arany 
Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. 
CASABLANCA – táncelőadás. KA-
MARA Vörösmarty (Arany, Ezüst) 
bérlet Jegyvásárlás. 

November 18. 11 óra. MINDEN EGÉR 
SZERETI A SAJTOT - zenés mesejá-
ték két részben. KAMARA Bérlet-
szünet Jegyvásárlás. 17 óra. BŰN 
ÉS BŰNHŐDÉS - dráma két rész-
ben. NAGYSZÍNHÁZ Csiky (Alap, 
Arany Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 
19 óra. CASABLANCA – táncelőa-
dás. KAMARA Latinovits (Arany, 
Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 

Herman Ottó Múzeum
November 12. 9 óra. A képzőművésze-

ti raktár titkai. Fedezze fel a múze-
um képzőművészeti gyűjteményé-
nek raktárhelyiségeiben megbújó 
„gyöngyszemeket”! Szervezett kis-
csoportos szakmai vezetés során 
mutatják be az értékeket. 

Csodamalom Bábszínház
November 12. 10.30 óra. Lúdas Matyi
Deák téri ortodox templom
November 12. 12.30 óra. Magyar-Uk-

rán zenei napok 2017. A Szent 
Naum Kamarakórus. 

Zenepalota, Bartók terem
November 14. 18 óra. Anna Miernik 

zongorahangversenye. 
Ady Endre Művelődési Ház
November 17. 20 óra. Deák Bill Gyula 

koncert az Adyban. 
Művészetek Háza
November 12. 17 óra. Alma Együttes 

koncert.  A Minimax csatornáról 
közismert gyermekzenekar inter-
aktív műsora. 

November 13. 19 óra. Szezonbérlet 
2. Miskolci Szimfonikus Zenekar 
- vezényel: David Curtis. Szólista: 
Kállai Ernő – hegedű. Műsor: Si-
belius: Tuonela hattyúja; Sibelius: 
d-moll hegedűverseny; Prokofjev: 
Hamupipőke szvit No.1.

November 16. 18 óra. Csernus Imre: 
Lelki állóképesség fejlesztése. 

November 17. 19 óra. Art of Magic - a 
mágia művészete. Közkívánatra a 
nagy sikerű előadás újra Miskolcon!

November 18. 19 óra. Charlie 70 Kon-
cert. A Liszt-díjas énekes 2017. ok-
tóber 28-án töltötte be a 70.élet-
évét.

PROGRAMAJÁNLÓ

KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZMEGHALLGATÁS

KARÁCSONYI RAJZPÁLYÁZAT

ARCULATI KÉZIKÖNYV,  
TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET 

GÖRÖG NEMZETI ÜNNEP – MISKOLCI 
MEGEMLÉKEZÉS

Megtekinthető a határozat

Idén is várják a gyermekek alkotásait

Szociális Munka Hete Miskolcon

Konferencia és kiállítás



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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Házi őrizetben  
a kamionsofőr

A Miskolci Járásbíróság elrendelte a házi őrizetét annak a férfinak, 
aki azt a kamiont vezette, amelynek „elszabadult” pótkocsija egy 
személygépjárművel ütközve három ember halálát okozta. Amint 
arról korábban már hírt adtunk, közúti baleset okozása vétség mi-
att indult eljárás azzal a sofőrrel szemben, aki azt a kamiont vezette, 
amelynek „elszabadult” vontatmánya egy személygépkocsival ütkö-
zött össze 2017. október 31-én Miskolcon a 306-os számú úton. A 
baleset során a személygépjármű három utasa a helyszínen elhunyt. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói 
a teherautót vezető férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűn-
ügyi őrizetbe vették. A mai napon a Miskolci Járásbíróság elrendelte 
a kamiont vezető férfi házi őrizetét.  

Kilenc halott és tizenkét súlyos sérült a borsodi utakon
Az elmúlt napokban kilencen vesztették életüket megyénk közút-

jain, tizenketten súlyosan és huszonhárman könnyebben megsérül-
tek. A megdöbbentő családi tragédiák és esetenként a szakembereket 
is próbára tévő, szörnyű balesetek a szabályok betartásával túlnyo-
mó részt elkerülhetőek lennének – figyelmeztet a rendőrség.

Volt, hogy a sűrű köd is közrejátszott a halálos balesetben: egy 
sofőr, előzés közben későn észlelte a vele szemben kivilágítatlanul és 
láthatósági mellény nélkül kerékpározó férfit, akit elütött. A biciklis 
a helyszínen meghalt. Egy másik sofőr nem az útvonal vezetéséhez 
igazította járműve sebességét, lesodródott az útról és felborult. Az 
autót vezető férfi ugyancsak a helyszínen elhunyt, utasai súlyosan 
megsérültek. A B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedési 
szakemberei a „Látni és Látszani 2017 – egymásért” program kere-
tében december elejéig közlekedésbiztonsági ellenőrzéseket hajtanak 
végre a közutakon. 

Négyre nőtt a halálos 
áldozatok száma

Újabb két ember vesztet-
te életét kedden a miskolci 
megyei kórházban a dámó-

ci mérgezések miatt. Így négyre emelkedett a halálos áldozatok szá-
ma, és még négy beteget ápolnak az intézményben – tájékoztatott 
kedden a kórház. A mentők előző héten, pénteken jelezték, hogy a 
bodrogközi Dámócról mérgezés gyanújával több embert kórházba 
szállítottak. A mérgezést a gyanú szerint ellenőrizetlen összetételű 
szeszes ital okozta. Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság szóvivője korábban úgy nyilatkozott: a 
mentők pénteken jelezték, hogy a bodrogközi Dámócról mérgezés 
gyanújával több embert vittek kórházba. Egy 68 éves nő a helyszí-
nen, egy 14 éves fiú pedig a kórházban vesztette életét. A rendőrök 
őrizetbe vettek egy helyi férfit, akitől az áldozatok a mérgező folya-
dékot vásárolták, majd egy lácacsékei férfit is, akitől a gyanú szerint 
a mérgező ital származik.

A borsodi rendőrnők voltak a legjobbak  
Gyulán rendezte meg a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság a IV. 

Országos Rendőr Meghívásos Viharsarki Női Kézilabda Tornát. A 
megmérettetésre Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből, 
valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányságról is érkeztek játéko-
sok. A rendőrség női kézilabda válogatott keretének kialakítását se-
gítő, kézilabdát népszerűsítő rendezvény megszervezését a Magyar 
Rendészeti Sportszövetség és a Békés Megyei Kézilabda Szövetség is 
támogatta. A tornán a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-fő-
kapitányág csapata bizonyult a legjobbnak. A torna gólkirálynője 
Zahoránné Márton Brigitta (Békés megye) lett, a legjobb kapus díját 
Gulyás Zsófia (Hajdú-Bihar megye) kapta. A legjobb mezőnyjátékos-
nak járó elismerést Papp Andrea (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 
vehette át.

To v á b b i 
rendőrségi, 
katasztrófa-
védelmi, bí-
rósági hírek 
első kézből 
hírportálun-
kon, a www.
m i n a p . h u 
honlapon.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Sok a teendője, de nem egysze-
rű a feladatokra koncentrálni, amikor valami egészen más köti 
le a figyelmét. Komoly pénzügyi döntéseket kell hoznia, és nem 

árt, ha ebben valaki más véleményét is kikéri majd. 

Bika (április 21 – május 20) Ha háromszor elesik, négyszer 
áll talpra ezen a héten, semmi nem akadályozhatja meg abban, 
hogy elérje a céljait. Gördülékenyen haladnak a dolgok, most 

már nem is érti, hogy eddig miért aggódott olyan sokat. 

Ikrek (május 21 – június 21) Úgy érzi, túl sok időt vesztege-
tett valamire, ami nem is biztos, hogy megérte az áldozatot. 
Most azonban már kár ezen merengeni. Bármilyen döntést hoz, 

vállalnia kell ennek következményeit a későbbiekben is.

Rák (június 22 – július 22) Úgy érzi, olyan környezetben van, 
amely nem igazán érti meg, és nem tudja, melyik irányba in-
duljon. Néha áldozatokat kell hozni a sikerért, nem lehet min-

dent egyetlen lendülettel megoldani. Mérje fel, a dolgokat.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Bármennyire ragaszko-
dik az elképzeléseihez, szem előtt kell tartania, hogy másoknak 
is lehetnek elképzeléseik. Elégedett lehetne a teljesítményével, 

mégis többet szeretne. Ne akarjon egyszerre mindent.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Csendesen telik a hét, 
de ez csak a felszín, ami alatt nagyon sok az érzelem, sok vál-
tozáson mehet most keresztül. Ha úgy érzi, passzol Önnek egy 

feladat, azt elvállalja, lényeg, hogy igazán hinni tudjon az ügyben.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Az élet csupa izgal-
mas változás, ha megtalálja ebben a szépséget, valóban bol-
dog lehet. Hosszú távon gondolkodik, ezért hajlandó kompro-

misszumokat kötni. Ha ezek később majd megtérülnek, nem követ el hibát.

Skorpió (október 24 – november 22) Nem baj, ha nem min-
den úgy alakul, ahogyan elképzelte, ha így is boldog. Maradjon 
nyitott, de figyelje a jelzéseket is. Ne hagyjon félbe feladatot, ha 

egyszer már elkezdte, mert sokkal nehezebb lesz újrakezdeni. 

Nyilas (november 23 – december 21) A héten semmit ne 
vegyen könnyelműen, főleg a pénzügyi dolgait ne. Tartsa szem 
előtt, hogy nem csak a holnapot, a hosszabb távú jövőjét is kéz-

ben kell tartania. Tanuljon meg őszintén beszélni az érzéseiről. 

Bak (december 22 – január 20) Addig üsse a vasat, amíg 
meleg, ne nézzen hátra, cselekedjen, amíg még lehet. Van, 
hogy kicsit messzebb kell menni a sikerért, de ha nem ijed meg 

a lépésektől, akkor később sem lehet majd Ön előtt akadály. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Sok olyasmi derülhet ki a 
héten, amiről nem is gondolta, hogy valóság lehet. Úgy érzi, ta-
lán későn jött el a lehetőség, pedig még semmi nincs veszve. 

Lehet, hogy kicsit siettetnie kell a dolgokat, de minden behozható.

Halak (február 20 – március 20) A héten olyan dolgokkal ta-
lálkozhat, amik a múltra emlékeztetik, s ez segíthet átértékelni 
néhány régi tapasztalatot. Egyszerre csak egy dologra figyeljen 

a héten, és mindig tartsa a szemét az adott problémán. 

FORRÓ NYOMON

November 5-én, vasárnap tartották az újdiósgyőri Szent Imre 
plébániatemplom búcsúi szentmiséjét, amikor Szent Imre her-
cegre, a magyar ifjúság védőszentjére emlékezünk. Imre herceg 
1000 és 1007 között született, s 1031. szeptember 2-án halt meg, 
vadászat közben. VII. Gergely pápa Szent László király uralko-
dása idején, 1083. november 4-én István királlyal és Gellért püs-
pökkel együtt avatta szentté.

A hét fotója
. VÉGH CSABA   

FELVÉTELE

Több mint egyhetes programsorozattal emlékeznek meg Miskolcon Lengyelország nemzeti ünnepéről. A Lengyel Függetlenség Napja 
(Narodni Dan Nezavislosti) 1918. november 11-éhez kapcsolódik, amikor 123 év szünet után, visszakapta a függetlenségét és szabadságát 
Lengyelország. Addig orosz, porosz, német és osztrák fennhatóság alatt állt. A november 11-i dátum a lengyelek számára ma is a hazafi-
ság, a nemzeti öntudat és a hazáért folytatott évszázados küzdelem szimbóluma. A miskolci programsorozat nyitányán, hétfőn délelőtt a 
Grupa Regionalna Michalczowa lengyel táncegyüttes lépett fel az Avasi Gimnázium színháztermében.                      FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

LENGYELORSZÁG NEMZETI ÜNNEPÉN

Búcsúi szentmise 

Filmek 1956-ról
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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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