A BARLANGFÜRDŐ LETT AZ ÉV FÜRDŐJE!
8.

Az Európában egyedülálló Miskolctapolca Barlangfürdő nyerte
2016-ban az Év Fürdője versenyt, megelőzve
egyebek mellett Gyula, Zalakaros vagy Sárvár fürdőjét is.
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Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes
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ELKEZDŐDÖTT

A fesztivál díszvendége Juliette Binoche
Oscar-díjas színésznő

KRIZA: „MISKOLCON MINDENKIRE UGYANAZOK
A SZABÁLYOK VONATKOZNAK!”
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– Egyik legfontosabb várospolitikai programunk, a miskolci nyomortelepek felszámolása folytatódni fog! Szeretném egyértelműen kimondani, amit egyébként már oly sokszor megtettem: számunkra a nyomortelepek felszámolása nem nemzetiségi vagy etnikai kérdés. A miskolci nyomortelepek megszüntetése
mindenekelőtt közegészségügyi, gyermekvédelmi és közbiztonsági ügy! – hangsúlyozta Kriza Ákos polgármester pénteki sajtótájékoztatóján.
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Kriza: „Miskolcon mindenkire
ugyanazok a szabályok vonatkoznak!”
Miskolcon a nyomortelepek felszámolásának programja az
egyik legfontosabb várospolitikai
ügyünk. Nincs még egy olyan közös elhatározásunk ebben a városban, mint ez, amit 35 ezer miskolci az aláírásával is hitelesített
– hangsúlyozta pénteki sajtótájékoztatóján Kriza Ákos, Miskolc
polgármestere.

– Mint ennek a városnak a megválasztott vezetője, polgármestere, nem
tudok és nem is akarok ezzel a közös
akarattal szembe menni. Ezért sokadszor és határozottan jelentem ki: várospolitikai programunk, a miskolci
nyomortelepek felszámolása, folytatódni fog! – emelte ki Miskolc polgármestere. – Szeretném egyértelműen
kimondani azt is, amit egyébként már
oly sokszor megtettem: számunkra
a nyomortelepek felszámolása nem
nemzetiségi, vagy etnikai kérdés –
bármennyire is szeretnék ezt a bélyeget

Mint fogalmazott, vannak esetek,
amikor egy polgármesternek a városa védelmében, a helyi közösség számára fontos ügy érdekében,
meg kell szólalnia. – Az országos sajtót is bejárta a hír,
mely szerint, az Európai Biztonsági és Együttműködési
Szervezet (EBESZ) Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (DIEJH)
jelentése felszólít bennünket,
hogy úgymond „szüntessük
be, vessünk véget a számozott
utcák környékén a szociális
bérlakások – túlnyomó részt
roma – bérlői kilakoltatásának”. Miskolcon a nyomortelepek felszámolásának programja, az egyik legfontosabb 35 ezer aláírás a telepfelszámolásért
várospolitikai ügyünk. Nincs
még egy olyan közös elhatározásunk ebben a városban, mint ez, ránk sütni. A miskolci nyomortelepek
amit 35 ezer miskolci az aláírásával is megszüntetése mindenekelőtt közhitelesített! – mondta el Kriza Ákos.
egészségügyi, gyermekvédelmi és köz-

biztonsági ügy! Az ingatlanok kiürítését pedig természetesen a Számozott
utcákban is, minden esetben a bíróság
határozata alapján végzi el a végrehajtó
– tette hozzá Kriza Ákos.
Kiemelte, egy ilyen, magát tekintélyesnek mondó nemzetközi szervezet durva és igaztalan megállapításai
miatt, itt az ideje a tiszta beszédnek.
Miskolcon továbbra sem fognak lakást adni notórius nemfizetőknek,
priuszos bűnözőknek és azoknak,
akik nem képesek betartani a közösségi együttélés normáit. – A magam

A nyomortelepek megszüntetése közegészségügyi,
gyermekvédelmi és közbiztonsági ügy
részéről eddig is minden lehetséges
törvényes eszközt kihasználtam a
bűnözés visszaszorítására.

– Látjuk hová vezetett az a politika Európában, amelyik engedte a gettósodást, egyben hagyta az

együttélésre képtelen társadalmi
csoportokat. Az EBESZ mostani
nyilatkozata, amelyben egy európai városvezetést arra utasít, hogy
hagyja abba a városban a rendteremtést ugyanolyan, mint amikor
az unió bürokratái azt akarják elérni a kényszerbetelepítéssel, hogy egy
ország adja fel önállóságát. Végezetül, még valami.
Mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy a szegénység nem egyenlő az igénytelenséggel. Aki dolgozik, rendben tartja a környezetét,
másokat nem zavarva, a törvényeket betartva él, s megfelel a pályázati követelményeknek, mint eddig
is, ezután is kaphat önkormányzati
bérlakást. Miskolcon ugyanis, mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak! – zárta szavait Kriza
Ákos.

Hárommilliárd szakemberképzésre Miskolcon

Közös gondolkodásra hívta a város
a gazdasági élet szereplőit annak
érdekében, hogy mielőbb megoldódjanak a helyi cégek, vállalkozások munkaerő-hiánnyal kapcsolatos gondjai. Miskolcon ötéves
program indul a gondok enyhítésére, hárommilliárd forintot költenek majd szakemberképzésre. Az
oktatást is magában foglaló programokra – a tervezési időszak után
– jövő év elején lehet jelentkezni.

A város a kormányhivatallal, az
iparkamarával, helyi cégekkel és többek között a képzési intézményekkel
kezdett el egy olyan közös programot és együttműködést, amely hatékony eszköze lehet a munkaerőhiány megszüntetésének.
Erről is szó volt azon a
csütörtöki pódiumbeszélgetésen, amelyen a
Foglalkoztatási Paktum
Programról egyeztettek.
– Egyértelmű és töretlen célkitűzésünk,
hogy fenntartsuk azt
a növekedési ütemet,
amely az elmúlt három
évben Miskolc gazdaságát jellemezte. Többek
között az itt képviselt
miskolci kulcsvállalatoknak is köszönhetően, városunk gazdasága az elmúlt
három évben évente 15 százalékkal
bővült. Ahhoz, hogy egy újabb növe-

kedési ciklust tudjunk nyitni, tovább
kell fejleszteni a gazdaságpolitikát,
és továbbra is támogatni kell a miskolci kulcsvállalatok munkahely-teremtési folyamatait. Ennek során
erősíteni fogjuk a munkaerő-képzést, a kulcsvállalatokkal közösen a
munkavállalók számára még vonzóbb városimázst fogunk kialakítani. Fejlesztési döntéseinket ezután is
ahhoz fogjuk igazítani, hogy azok a
foglalkoztatást és a vállalatok beruházási kedvét folyamatosan növeljék
– hangsúlyozta Kiss János alpolgármester a rendezvényen.
Az egyeztetések során a cégek elmondhatják, milyen szakemberekre
lenne szükségük. Ez alapján indítják
majd a képzéseket. – Általános mun-

kvalifikált munkáknál, a betanított
munkások szintjén is kapacitásproblémákkal küzdünk – fogalmazott

mozók, valamint a villanyszerelők
esetében, de az építőiparban és a kereskedelemben sincs elég dolgozó.

kaerőhiányról beszélhetünk, amely a
szakmunkások és a technikusok területén is jelentkezik. Már a kevésbé

Fükő László, az Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter elnöke. Ugyanez a helyzet többek között a progra-

– Ez egy öt évig tartó program,
amelybe minimum kétezer főt szeretnénk bevonni. Cél, hogy olyan kép-
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zett szakemberek kerüljenek a munkaerőpiacra, akikre a helyi cégeknek
igényük van. A paktumnak fontos
üzenete az együttműködés, hogy egy asztalhoz üljenek a gazdasági élet érintett
szereplői. A cégek elmondják a konkrét
igényeket, a képző intézmények pedig rugalmasan és gyorsan
alkalmazkodnak majd
ehhez. Vagyis olyan
szakembereket képzünk, akikre valóban
szükség van, szeretnénk, ha egyetlen miskolci diák sem lépne
ki úgy az iskolából,
hogy nem tud mit kezdeni megszerzett szakmai képesítésével – mondta
el Kiss Gábor alpolgármester.

Kiadó: MIKOM Nonproﬁt Kft. | felelős kiadó: Kovács Viktor ügyvezető, felelős szerkesztő: Szepesi Sándor | Terjesztéssel kapcsolatos panasz, információ:
46/503-501/100. Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. | Szerkesztőség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., tel.: 46/503-506, fax: 46/358-200, e-mail: info@mikom.hu,
hirdetés: 46/503-500. | ISSN 2062-5405 (nyomtatott), ISSN 2062-5642 (online) | Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban, térítésmentes.

Közélet

2016. szeptember 10. | 36. hét | XIII. évfolyam 36. szám

Miskolci Napló – A város lapja

3

Átadták a MISEK-ben a
tanulói szerződéseket
A szakorvos jelölteken, és a felsőfokú végzettséghez kötött
szakdolgozókon kívül mostantól gyógy- és sportmasszőrök,
laboratóriumi és egészségügyi
asszisztensek is gyakorlatot szerezhetnek a Semmelweis Kórházban. Az intézmény tanulmányi szerződést kötött a miskolci
Ferenczi Sándor Egészségügyi
Szakközépiskolával.
Idén 57 végzős jelentkezett a
duális képzésre, ők hétfőn vehették át tanulói szerződéseiket. Hetente több napot töltenek majd
az oktató kórtermekben, érettségi után pedig munkavállalóként
is számítanak rájuk. A Semmelweis Kórháznak 118 szakrendelője van. Ezekben több száz asszisztens dolgozik, de az évi 2,2 millió
laboratóriumi vizsgálathoz kell az
utánpótlás, csakúgy, mint a rehabilitációs osztályokon végzett évi
80 ezer gyógy-masszőr kezeléshez is.
Tiba Sándor, a MISEK főigazgatója kiemelte: minden módon meg
kell próbálni itt tartani a fiatalokat. A betegek és a város számára

ÉRTÉKTEREMTŐ
KÖZFOGLALKOZTATÁS
is fontos, hogy itt maradjanak, itt
dolgozzanak, s a mindennapi gyakorlatba is bevigyék újszerű gondolkodásmódjukat. A diákok heti
három napot töltenek majd gyakorlattal, a kórházban külön kórtermeket alakítottak ki erre a célra. Itt oktatják őket, érettségi után
pedig munkavállalóként is számítanak rájuk.
A Semmelweis Kórházban 34
ezer fekvőbeteget kezelnek, a szakrendeléseken pedig több, mint
1,2 millió beteg fordul meg évente. Az intézménynek egyre több
szakmunkásra van szüksége, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében eddig négyezren jelentkeztek duális
képzésre.

„Az elmúlt években a szemünk láttára alakult át több ezer ember élete”
Harmadik alkalommal rendezte
meg a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal és városunk önkormányzata a
Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár
elnevezésű rendezvényt szeptember
2-án és 3-án, Miskolcon. A két nap
alatt több mint száz helyen nézelődhettünk, vásárolhattunk, s amatőr
művészeti csoportok is felléptek a
színpadon.
A házigazda település nevében Kiss
János alpolgármester egy Deák Ferenc
idézettel köszöntötte a résztvevőket a
megnyitón: „Csak a
munka fejti ki, csak
az tartja fel a testnek és léleknek erejét; csak munka tesz
hasznossá magunk
és polgártársainkra nézve.” – Deák
Ferenc szavaival tiszteleghetünk ma a
munka előtt. Egyben egy jelentős társadalmi és egyszerre gazdasági program sikerét is elismerhetjük, hiszen az
elmúlt években szemünk láttára alakult

át több ezer ember élete. Azoké az embereké, akik nehéz helyzetből indulva, a
közmunka segítségével jutottak vissza a
munka világába. A munka segítségével
nyerték vissza anyagi és lelki biztonságukat, találták meg újra az önbecsülésüket. Ismét csak kiderült a történelmi
igazság, miszerint hosszú távon a munka nélkül az egyén számára nem létezhet teljes élet, és a körülöttünk lévő társadalom is csak a munka segítségével

harmóniában élő emberekre építhet jó
szívvel – hangsúlyozta Kiss János.
Demeter Ervin megyei kormánymegbízott arról szólt, a kiállításnak – a
közfoglalkoztatás által teremtett értékek bemutatása mellett – az is célki-

tűzése, hogy a résztvevők megismerjék
egymást. Megnézzék egymás munkáit, ötleteket merítsenek. Csöbör Katalin országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: külön öröm, hogy ezek a
termékek java részben megyénkből
származnak, s méltatta azokat, akik
azon dolgoztak és dolgoznak, hogy segély helyett munkát adjanak az embereknek. Mint mondta, tevékenységüknek meg is lett a jól látható eredménye.
A rendezvényen
jelen volt Hoffmann
Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár,
aki elmondta: a kiállítás támogatásával az volt a céljuk,
hogy a közfoglalkoztatás szereplői
minél szélesebb körben bemutassák az
állampolgároknak, mivel is foglalkoznak, milyen termékeket állítanak elő.
Tapasztalataik szerint, az önellátó és
önfenntartó települések működésére a
járási mintaprogramok nyújtják a legjobb példákat.

MÁR IDÉN AZ EZREDIK DOLGOZÓT Őszi menetrendi változások
KÖSZÖNTHETTÉK A TAKATÁBAN
Szeptember 1-től megkezdődött az iskolai
tanév, befejeződtek a nyári szabadságolások, az utazási igényekhez igazodva életbe
lépett az őszi menetrend.

Az eredeti tervekhez képest három évvel hamarabb, 2019 helyett, már idén elérte az 1000
fős dolgozói létszámot a miskolci Takata gyár.
S a toborzás tovább folytatódik.

A miskolci Takata életében számos fontos esemény történt az elmúlt, kevesebb, mint 2 éves termelési időszakban. Most egy újabb, igazán fontos
mérföldkőhöz érkeztek: ezen a héten kezdte meg
munkáját az üzem 1000. alkalmazottja. Szabó
István design integrátorként, azaz légzsák tervezőmérnök pozícióban dolgozik.
Őt és az első munkavállalót, Bérczes Gabriellát,
köszöntötte pénteken a cég vezérigazgatója Kersten Bachman, és Pfliegler Péter alpolgármester.
Pfliegler Péter örömét fejezte ki, hogy a miskolci Takata működése ilyen fontos állomásához
érkezett. – Nem egészen két éve kezdték meg a
munkát, és ahhoz a vállaláshoz képest, amelyet
a várossal kötött szerződésben tettek, 2019 helyett már idén, tehát három évvel korábban sikerült teljesíteniük a célt. Már most felvehették az

1000. munkavállalót, aki nem mellesleg a Miskolci Egyetemen végzett – hangsúlyozta az alpolgármester.
Kersten Bachman elmondása szerint ez a szám
folyamatosan növekedni fog, hiszen a toborzás
tovább folytatódik. A következő hetekben, további 200–300 munkavállalót szeretnének felvenni a
Takata miskolci üzemébe.
Az elmúlt időszakban számos fontos fejlesztés
is történt a gyárban. Elindult az applikációs mérnökség, azaz légzsákfejlesztési terület, a prototípusgyártás az új autómodellekhez, valamint a design mérnökség és program management is.
Így összesen már mintegy 30 fős kutatás-fejlesztési tevékenység zajlik a Takatánál, emellett a
cég szoros együttműködést alakított ki a Miskolci Egyetemmel. Ma már egyetemi szinten 22 duális képzésben részt vevő hallgató van, középszinten pedig további 7 duális diák tanul az üzemben.
A beszállítók lokalizációja is tovább folytatódik, szinte az összes sajtolt fém alkatrészt magyar
beszállítóktól szerzi be a cég.

A nyári időszakhoz képest szeptember
1-től a reggeli és a délutáni csúcsidőben sűrűbben közlekedtek a 3, 3A, 6, 7, 12, 14, 16,
32, 35, 67 autóbuszok. Elindult az ME és a
22-es járat is, ez utóbbi az egyetemi órakezdéshez igazodva közlekedik, a 29-es járat pedig munkanapokon délután is érinti
az Egyetemvárost. Szintén az Egyetemváros
végállomás érintésével közlekednek munkanapokon és szombati napokon a menetrendkönyvben bekeretezett 20-as járatok.
A TAKATA gyártól hétfőtől szombatig a
22:20-kor induló 43-as járat az Auchan dél
(Pesti út) megálló érintésével közlekedik. Az
1YÉ-s éjszakai járat 1É jelöléssel közlekedik.
Az 1-es autóbusz a Majális-park irányába Felső-Majláthon megáll az 54-es járat

leszállóhelyén is. Tanévkezdettől a reggeli csúcsidőben a villamosok is gyakrabban
közlekednek.
A menetrendkönyv a bérletpénztárakban
már megvásárolható, illetve az MVK honlapjáról letölthető: http://www.mvkzrt.hu/sites/default/files/dokumentumok/20160817_
menetrend_2016._osz.pdf
A miskolci közösségi közlekedéssel kapcsolatos valamennyi információ elérhető az
mvkzrt.hu oldalon érhető el. Utazástervezéshez a Google térképet ajánlott, amelyen a
miskolci buszok-és villamosok menetrendje
is elérhető. A megállóban is kaphatunk valós idejű tájékoztatást a LED kijelzőkről vagy
SMS szolgáltatásunk segítségével is lekérdezheti a járat pontos érkezését.
Észrevételeiket és javaslataikat továbbra is
várjuk Közönségszolgálati irodánkban a (46)
504 810-es telefonszámon, e-mailben az iroda@mvkzrt.hu címen, illetve a www.mvkzrt.
hu/kozonsegszolgalat menüpontban.
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„Ne kockáztassuk Magyarország jövőjét,
szavazzunk nemmel október 2-án!”
Október 2-án történelmi népszavazást tartunk! Ne féljünk a nagy szavaktól, amikor eljön az idejük! Ez a
népszavazás nem a politikai pártokról és nem a belpolitikai küzdelmeinkről szól – emelte ki Csöbör Katalin országgyűlési képviselő hétfői,
miskolci sajtótájékoztatóján.

lemben példátlan migrációs nyomással néz szembe. Csak tavaly másfél
millió bevándorló érkezett kontinensünkre és az utánpótlás szinte korlátlan. – Mi nem vagyunk embertelenek, hiszen ami az erőnkből telik azt
megtesszük és segítünk. De az euró-

Kiemelte: a tét nem kevesebb, mint
Magyarország, sőt Európa jövőjének
megmentése! A kultúránk, a nyelvünk, a közösségeink, a családjaink,
a magyarságunk és az európai létezésünk megmentése. Ha ezer évig
sikerült mindezt apáinknak megőrizniük, akkor most mi sem bizonyulhatunk gyengének.
Egyelőre elég szavaznunk! És hogy
később ne kelljen fegyvert fognunk
ezért most el kell mennünk szavazni!
A népszavazás a legjobb, leghatásosabb módja annak, hogy hangunkat
eljuttassuk az európai központ felé:
ez így nem mehet tovább! – fogalmazott a kormánypárti politikus.
Csöbör Katalin kihangsúlyozta:
Európa és benne hazánk a történe-

pai és a magyar emberek nem vehetik a vállukra a világ minden
konfliktusának a terhét. Márpedig Brüsszel
és a német kancellár,
valamilyen homályos
okból ezt akarja ránk
erőltetni.
Nekünk
azonban
nincs rossz lelkiismeretünk! De nem fo-

gadjuk el a nemzetközi multicégek
önző, felelőtlen logikáját sem, akik
az európai emberek helyett olcsóbb
munkaerőt hívnak Európába! Mi
nem fogadjuk el a kényszerbetelepítést, mert az Európa és benne Magyarország végét, pusztulását fogja
elhozni!
Először csak a közbiztonságot teszi
tönkre, a terrorizmust növeli, ahogy
ez Párizstól, Münchenig már ma is
látható. Aztán ránk kényszerít egy

teljesen más kultúrát, történelmet,
erkölcsöt, családformát, szokásjogot,
egyszóval egy teljesen más identitást.
Mindaz, ami ma Európában történik, ezt vetíti előre. A távoli nagyon
más kultúrából érkezők ellen csak
a megerősített határok védhetnek
meg, a kényszerbetelepítés nem. Ne
kockáztassuk Magyarország jövőjét,
szavazzunk nemmel az október 2-i
népszavazáson! – zárta szavait a fideszes országgyűlési képviselő.

Az MSZP szerint a kormány
telepít migránsokat

Gyurcsány: „A kormány előrehozott
választásnak tekinti a népszavazást”

A szocialisták miskolci elnöke
szerint a kormány telepített Magyarországra 16 ezer migránst a
letelepedési kötvények segítségével. Ezzel 80 milliárd forintot húztak ki az emberek zsebéből, offshore cégeken keresztül. Simon
Gábor csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta, a kvótanépszavazással a korrupcióról, az egészségügy és az oktatás helyzetéről
akarják elterelni a figyelmet. Az

Gyurcsány Ferenc szerint a kormány az október 2-i népszavazást
egy előrehozott választásnak tekinti, amelynek a tétje sok tekintetben
össze is vethető egy választással.
A Demokratikus Koalíció elnöke kedden Miskolcon, az ITC székházban tartott lakossági fórumon
azt mondta, hogy a miniszterelnök önmagát a megmentő szerepébe helyezi, eltereli a figyelmet.
Úgy fogalmazott: „évek óta nem
kormányoznak”, azt szeretnék, ha
a kvótareferendum lenne a magyar
közélet középpontjában és a valódi
gondok, bajok így felszínre sem kerülhetnek.
A volt miniszterelnök szerint az
a kormány szándéka, hogy egyre messzebb vigye az országot az
Európai Uniótól. Az október 2-i
népszavazás „egy nagyon veszélyes játszmának” tartja Gyurcsány,
emiatt – szerinte – a népszavazásnak érvénytelennek kell lennie.
Ezért nem kell részt venni a vokso-

MSZP elnöke szerint nincs kötelező betelepítési kvóta. Simon Gábor kijelentette arra kéri az MSZP
szavazóit, ne menjenek el voksolni
október 2-án. – A Fidesz csendben
bizniszel, azokat a bevándorlókat, azokat a menekülteket, azokat a migránsokat támogatja, akik
pénzt hoznak ebbe az országba.
Családjaikkal együtt már 16 ezer
embert telepítettek be – fogalmazott Simon Gábor.

láson és ezért kérik a választókat,
maradjanak otthon.
Gyurcsány szerint ennek a kampánynak egyetlen jó oldala van –
az hogy rövid – s addig sok helyen
ott lesz a DK. Elmondta, Londonig
utazik, hogy kérje a kint lévő magyarokat, segítsék a kampányukat.
Gyurcsány Ferenc szerint ők voltak az elsők, akik bojkottot hirdettek a népszavazással kapcso-

latban. Néhány nap hezitálás után
az MSZP is ezt mondta, majd az
Együtt és a PM is. Nem az lenne
a normális, hogy akkor együttműködjünk? – tette fel a kérdést a DK
elnöke, aki szerint „tanulni kell
az együttműködést”. Nem tudom
mi kell ahhoz, hogy a mi oldalunk megértse, ezt a hatalmat csak
együttműködve lehet leváltani? –
tette fel a kérdést a politikus.

„Hány életerős, fiatal migráns férfit fogadna be dr. Simon és dr. Tompa?”

– A Gyurcsány kormány intézkedései és a Káli Sándor-féle városvezetés tehetetlenkedése miatt egyszer már

elárasztották Miskolc lakótelepeit az
idegen településekről érkező antiszociális elemek. Mint aki jól végezte dolgát,

Gyurcsány Ferenc ismét városunkba jön – írták kedden közös közleményükben Soós Attila Fideszes, és Molnár Péter a KDNP-s frakcióvezetők.
Mint fogalmaztak: „Gyurcsány
néhány hónappal ezelőtt még budai
villájában, a kamerák kereszttüzében sürgött-forgott az odaszállított
migránsok között. Ugyan ő, mai közönségtalálkozóján arról beszél majd
híveinek, hogy a migránsok Európába özönlése tulajdonképpen bennünket, a mi kultúránkat erősíti. Hát
nem! Miskolc nem kér a migránsok
áradatából, nem kérünk a kényszerbetelepítésből! Nyilatkozatra szólítjuk fel Gyurcsány egykori és mai
barátait! Nyilatkozzon dr. Simon
Gábor, a miskolci MSZP elnöke, nyi-

latkozzon dr. Tompa Sándor, Gyurcsány helyi fegyverhordozója: mikor
és hány fiatal, életerős férfit – hisz ők
jönnek a legtöbben - akarnak befogadni miskolci otthonaikba? De Simon és Tompa a nagy nyilvánosság
előtt számoljanak be arról is, hogy
mit szólnak mindehhez miskolci
szomszédaik? – zárták közleményüket a frakcióvezetők.
Soós Attila csütörtöki sajtótájékoztatóján ismét feltette ezeket a kérdéseket az MSZP és a DK helyi képviselőinek, mivel megfogalmazása
szerint sem Tompa Sándortól, sem
Simon Gábortól nem kaptak választ.
– Tisztázó szándékkal feltett kérdéseink szerintünk azért is jogosak,
mert Gyurcsányék továbbra is az Eu-

rópába özönlő bevándorlók magyarországi befogadásáról beszélnek. Az
MSZP pedig a migráció kérdésében
naponta és pártvezetőnként váltogatja a véleményét – hangoztatta a
politikus. - Szeretnénk tehát végre
biztosat tudni arról, hogy Gyurcsányék, Tompáék, személy szerint is
vállalják-e a migránsok befogadását,
lakóhelyi szomszédaikkal egyeztetve, vagy csak a miskolci lakosságtól
várják el ezt az áldozathozatalt? És
szeretnénk arról is tudomást szerezni, hogy a miskolci MSZP-sek, élükön Simon Gáborral, melyik nap,
éppen melyik országos pártvezetőjüknek adnak igazat a migráció kérdéskörében? – tette fel a kérdést Soós
Attila.
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SZTÁRBAN SZTÁR
LESZ VERÉB TAMÁS
Régi álma vált valóra a miskolci énekesnek, amikor
egy hónapja megkereste
a népszerű produkció. A
Sztárban Sztár negyedik évadának versenyzői
között, olyan sztárok mellett mutatkozhat
majd be, mint
Király Linda,
Radics Gigi,
Kefir vagy Vásáry André.

– Négy éve vagyok a Budapesti
Operettszínháznál, ahonnan szerepel a műsorban Muri Enikő, Polyák
Lilla, Mészáros Árpád Zsolt és Homonnay Zsolt. Rajtuk kívül találkoztam már Kocsis Tiborral, Radics
Gigivel, Kefirrel és Vásáry Andréval is fellépéseken. De nyilván ismerem Király Linda, Kozma Orsi
és Nagy Adri munkásságát is, csak
velük személyesen még nem hozott
össze a sors – nyilatkozta Tamás. –
Mindegyik adást láttam a három év
alatt. Az elsőnél még nagyon távolinak tűnt, hogy én is szerepelhessek,

de már akkor vágytam rá. Voltam már tévés műsorban korábban, de szerencsére csak
két fordulót éltem meg a
Voice című tehetségkutatóban. Azért szerencsére, mert
annak idején még sem lelkileg, sem szakmailag nem voltam
felkészülve rá.
Most azonban
elérkezett az
idő, hogy az
egész ország
előtt megmutassam, mire vagyok
képes – tette hozzá. Az énekes elsősorban a hitelességre törekszik a
népszerű és humoros műsorban,
mint mondta, munkája során az
Operettszínházban is célja, hogy
szerethető figurákat fogalmazzon
meg. A Sztárban Sztár első adása szeptember 11-én, vasárnap lesz
majd látható a TV2-n. Utána pedig minden héten lehet drukkolni,
sőt szavazni is, hogy Veréb Tamás
megmutathassa a nézőknek tehetségét. Ehhez le kell tölteni a TV2
live applikációt.

Jameson CineFest

A nagy tehetségek és tapasztalt
művészek találkozóhelye

Pénteken kora este (lapzártánk
után) kezdetét vette a 13. Jameson
CineFest – Miskolci Nemzetközi
Filmfesztivál. A négy versenyszekción kívül (Nagyjátékfilm, Kisjáték- és kísérleti film, Animáció,
CineNewWave) idén a Kitekintő, a
CineClassics és a MusicDocs egyes
vetítésein is köszönthetünk alkotókat.

A fesztivál díszvendége Juliette Binoche Oscar-díjas színésznő, aki a
Jameson CineFest frissen alapított
Európa-díját vette át a nyitóünnepségen. Juliette Binoche először 18 évesen kapott epizódszerepet
a Liberty Belle című filmben. Míg karrierjét építette,
eladóként és modellként is
dolgozott. Első nagy áttörést hozó szerepét 24 évesen, Philip Kaufman filmjében „A lét elviselhetetlen
könnyűségében” kapta. Az
igazi ismertséget Krzysztof Kieslowski Három szín
filmtrilógiája hozta meg
számára. A Három szín:
kékben nyújtott alakításáért César-díjat, Európai
Film-díjat, és a Velencei
Filmfesztiválon a legjobb
női főszereplőnek járó díjat kapott. Pályája csúcsát
1996-ban „Az angol beteg”
című film jelentette, ahol egy ápolónőt alakít. A film 12 Oscar-jelölésből 9 díjat söpört be, Juliette Binoche
mint a legjobb női mellékszereplő díját vehette át. 2000-ben szintén
Oscarra jelölték, Joanne Harris regényének filmváltozatában a Cso-

Különlegességek a Színházak éjszakáján!
A Miskolci Nemzeti Színház idén is csatlakozik a Színházak éjszakája rendezvénysorozathoz. Szeptember 17-én este nyolc órától egészen éjfélig megnyílik
a színház az érdeklődők előtt. A teátrum játszóhelyein, a Nagyszínházban, a
Kamaraszínházban, a Csarnokban, a Játékszínben és a próbatermekben a művészeti tanács öt tagja öt különböző előadást próbál. A program végén pedig a
legtöbb statisztával elkészült színházi jelenet világrekordját állítják föl.
A látogatók minden előadásba betekinthetnek, meglesve a kulisszák
mögötti világot Az ember tragédiája,
a Viktória, a Kivilágos kivirradtig, a
Bakkhánsnők , a Csipike, az óriástörpe és az Anna Karenina című táncjáték
próbái mellett a Miskolci Nemzeti Színház zenekara is meglepetés produkcióval készül, különleges helyszínen, a festőtárban.
Szintén rendhagyó elem a programban egy képzőművészeti licitháború.

Májusban a Színházünnepen Varga
Zoltán egy festőperformansszal lepte
meg a közönséget. A képzőművészetben is jeleskedő színművész utólag „Tavasz” címre keresztelt képe, a művészt
érő spontán hatások alapján, a nézők
előtt született meg a vásznon. Erre a
képre lehet vakon licitálni a Színházak
éjszakáján. Arra kérik a közönséget, írják fel egy cetlire, mennyit ajánlanak a
festményért, és dobják be egy lezárt urnába, névvel, címmel és telefonszám-
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mal együtt. Az est végére összesítik az
ajánlatokat, és a legmagasabb licit nyeri
el az alkotást!
A Színházak éjszakájának zárásaként
világrekordra készül a Miskolci Nemzeti Színház. Keszég László Az ember
tragédiája francia forradalom képét
állítja színpadra minden jelenlévő segítségével. A színház teljes társulata,
az énekkar, zenekar és a balett mellett
minden néző is szereplője lesz a hatalmas jelenetnek, így állítva fel a legtöbb
statisztával elkészült színházi jelenet világrekordját.
A programokon a részvétel ingyenes, regisztrálni a szinhazakejszakajamnsz@gmail.com e-mail címen lehet
szeptember 7-én 10 órától szeptember
15-én éjfélig.

Idén is szabadtéri programokkal indult az évad Miskolcon. Szeptember 4-én, vasárnap délelőtt
gyerekprogramokkal, a közelgő bemutatók részleteivel, zenével, tánccal és közös főzéssel várták a társulat
tagjai az érdeklődőket. Aki bérletet váltott, hazavihetett egy darabot a világot jelentő deszkákból. Este az új
tagok egy különleges gálaműsor keretében mutatkoztak be a Nyári színházban.

koládéban nyújtott alakításáért. Ő a
francia filmtörténet legjobban fizetett színésznője.
A CineFest vendége lesz a zsűri vezetőjként Klaus Eder a nemzetközi film
kritikusokat átfogó szervezet, a FIPRESCI alapító-elnöke is. A nagynevű

szakember a játékfilmes zsűrit vezeti, a fesztivál teljes
ideje alatt Miskolcon tartózkodik. A fesztivál Életműdíját idén Makk Károly kapja.
A legendás magyar rendező több fesztiváleseményen
is részt vesz szeptember 15.
(csütörtök) és 16. (péntek)
között, filmjeinek vetítésén
kívül mesterkurzust is tart.
Bíró Tibor fesztiváligazgató
elmondása szerint, a Jameson CineFest mára a régió
egyik legfontosabb filmes
fórumává, a nagy tehetségek
és tapasztalt művészek találkozóhelyévé vált. A miskolci filmfesztiválra a világ minden részén figyelnek, stabil a
pozíciója. Ahogy eddig, úgy most is az
első filmesekre koncentrálnak, minden filmjük magyarországi premier.
(L. még a 6. oldalon)

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
Szentmise a vasgyári templomban
Kalkuttai Szent Teréz tiszteletére

A diósgyőri plébániatemplom Mária neve búcsúját vasárnap, 11-én
tartják a 10 órai szentmise keretében,
melyet Szabó József Béla egri teológiai tanár mutat be. A diósgyőri templomban 12-én, hétfőn, Mária neve
ünnepén egésznapos szentségimádást tartanak.
A minorita rendház emeleti hittantermében 11-én, vasárnap 16 órától
mocorgós szentmisét mutatnak be a
kisgyermekes családoknak. Szombaton, 17-én 14 órakor lesz ismét szentmise a Diósgyőri vár Szent Hedvig
kápolnájában, melyet Mikolai Vince plébános mutat be. Jövő vasárnap,
18-án 10 órától lesz a bükkszentke-

reszti templom búcsúja, a szentmisét
Pehm E. Ferenc atya mutatja be. Ezen
a napon 11 órakor kezdődik a búcsúi
szentmise a szirmai templomban,
Fájdalmas Anya ünnepén. A szentmisét Kakukk Ferenc diósgyőri káplán mutatja be.
Szombaton, 17-én az Ars Sacra
fesztivál keretében a Martin-kertvárosi templomban is megrendezik a
nyitott templomok napját. A 18–22
óra közötti időben szentmise, majd
az egyházközség fiataljainak irodalmi műsora, a Vándorok Együttes
hangversenye, Ráhel ferences kisnővér tanúságtétele látható, hallható, a
nap végül agapéval zárul.
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Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes:
2016. 09. 10-tól 2016. 09. 16-ig
Sensil mosógél, 4 l, 275 Ft/l

1099 Ft

Silan öblítő, 2l, 499 Ft/l

999 Ft

Tomi mosógél, 3,96 l, 581 Ft/l

2299 Ft

Perwol mosógél, 3 l, 666 Ft/l

1999 Ft

Vanish Gold folteltávolító, 940 ml, 1809 Ft/l

1699 Ft

Vanish folteltávolító szappan, 300 g, 1869 Ft/kg 559 Ft
Pur mosogatószer, 900 ml, 510 Ft/l

459 Ft

Safeguard szappan 80 g, 1379 Ft/kg

110 Ft

Air Wick Matic készülék kpl.

Tehetséggondozó szakkörök
az Avasi Gimnáziumban
Az Avasi Gimnázium tehetséggondozó foglalkozásokat indít szeptember 16-17-től

6. és 8. osztályosok számára a következő tantárgyakból:
magyar, matematika, biológia, rajz, angol és német nyelv.
Szeptember 13-án 17.00 órától szülői tájékoztatót tartunk a gimnázium színháztermében.
Jelentkezni a (46) 562-289-es telefonon vagy személyesen lehet az iskolatitkárnál.
Bővebb információ: www.avasi.hu.

1799 Ft

Bref Power Aktív, Duo Aktív WC-frissítő

379 Ft

Taft hajlakk, 250 ml, 3119 Ft/l

779 Ft

Pantene hajbalzsam, 200 ml, 2495 Ft/l

499 Ft

Fa tusfürdő, 250 ml (minden illat) 1679 Ft/l

419 Ft

HA FÁRADÉKONY, FELEDÉKENY,
FESZÜLT VAGY TELJESSÉGRE VÁGYIK
segít egy könnyű és természetes technika.

Transzcendentális Meditáció
ingyenes ismeretterjesztő és előkészítő előadás
Szabó Lőrinc Könyvtár (Miskolc, Mindszent tér 2)
2016. szeptember 22. csütörtök 17.30 óra
Információ és regisztráció: hu.tm.org/miskolc és www.maharishi.hu,
tm.miskolc@gmail.com, 70/280-3041
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársat keres
az alábbi munkakör betöltésére:

GÉPKEZELŐ
Főbb feladatok:
• A hulladék üzemi technológia
szerinti feldolgozása
• A gépek és berendezések
kezelése
• Gép- és hulladék üzemnaplók
precíz vezetése
• Gépek karbantartása, takarítása
Elvárások:
• Fizikai állóképesség,
rugalmasság
• Nehézgépkezelői végzettség
• Könnyűgépkezelői (targonca vezetői)
végzettség

GÉPKOCSIVEZETŐ
Főbb feladatok:
•H
 ulladék begyűjtése és szállítása járatterv alapján
• A gépjármű ürítő és motorikus szerkezetének
rendeltetésszerű üzemeltetése
• Menetokmányok precíz vezetése
• Gépjármű tisztaságának rendben tartása
Elvárások:
• C kategóriás jogosítvány
• Fizikai állóképesség, rugalmasság
• Jó problémamegoldó képesség
• GKI kártya megléte

Előny:
• C kategóriás jogosítvány
• 4511 Hidraulikus rakodók
jogosítvány

Előny:
• 3 év vezetési tapasztalat
• „CE” kategóriás jogosítvány
• Nehézgépkezelői végzettség
• ADR oktatási bizonyítvány
• Hasonló területen szerzett tapasztalat.

Ajánlatunk:
• Stabil háttér
• Versenyképes jövedelem

Ajánlatunk:
• Stabil háttér
• Versenyképes jövedelem

Az önéletrajzokat a mirehukoz@mirehukoz.hu e-mail címre várjuk!

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Ügyfélszolgálati iroda: 3527 Miskolc, József Attila u. 53.
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509.
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179 ,
+36 70/ 463 7714. Telefax: +36 46/200-177
E-mail: info@mirehukoz.hu. Web: www.mirehukoz.hu
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A Miskolctapolca
Barlangfürdő lett
Az Év Fürdője!

AKKOR...

Bató István (1812–1890) hírhedten különc miskolci kereskedő volt. Több helyi történet és legenda szereplője, ezek egy része fiatalon elhunyt idősebbik lányához, Eszterhez fűződik. Több háza volt a városban, vagyonos emberként
a közéleti és az egyházi életben is szerepet, tisztségeket kapott. Hatalmas harangot öntetett lánya emlékére, nagy pénzösszeget hagyományozott a Deszkatemplom fenntartására, előírva, hogy annak mindig fából kell készülnie. A
Bató-ingatlanoknak már csak az emlékük van meg. A Széchenyi út 72. szám
alatti egyemeletes házat 1974-ben bontották le, a városrendezés áldozata lett, itt
nyitottak utat a Széchenyi utat keresztező forgalomnak, helyén pedig felépült a
„lábas-ház”, amelyhez a Batóház nevű kereskedőház és az Ipartestület székháza
csatlakozott. A Széchenyi út 109. szám alatti házát is lebontották, helyén az egykori húsáruház és a mai B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székháza épült. Bató neve ma leginkább az egykori házával szomszédos telken álló, az
1990-es években épült Bató-ház üzletközpontról ismert. FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

...ÉS MOST

Az Európában egyedülálló Miskolctapolca Barlangfürdő nyerte
2016-ban az Év Fürdője versenyt,
megelőzve egyebek mellett Gyula,
Zalakaros vagy Sárvár fürdőjét is.

Idén második alkalommal rendezték meg a versenyt, amelyben közel
kétszáz magyarországi fürdőre lehetett voksolni, három kategóriában. A
végeredmény változatos képet mutat:
a győztesek az ország egymástól távoli pontjairól
kerültek ki és jellegükben
is mások. Idén a Miskolctapolca Barlangfürdő, egy
gyógyfürdő és egy aquapark bizonyult hazánkban a legnépszerűbbnek.
A közönségszavazás május 1. és augusztus 31. között zajlott a termalfurdo.hu szervezésében, a
Magyar Fürdőszövetség
szakmai támogatásával.
A fürdőkre közel 190 ezer
szavazat érkezett.
2016-ban tehát a Miskolctapolca
Barlangfürdő lett Az Év Fürdője. A
legkedveltebb magyar fürdő nemcsak hazánkban számít egyedinek,
karsztban ilyen magas hőfokú víz
Európában sincs máshol. A 30 fokos
víz és a barlang klímája is gyógyha-

tású. A barlangban két termál medence mellett az úgynevezett Római
terem, Csillagterem, Öreg barlangi
medence és a Fürdőcsarnok várja a
fürdőzni vágyókat. A kalandos bú-

vóhelyeket rejtő fürdő útjait járva találunk fény- és hangterápiás fürdőt,
masszírozó zuhatagot és pihentető
medencét is.
A fürdőt üzemeltető Miskolci Turisztikai Kft. ügyvezetője nagyon
örült a díjnak, amelyet elsőként

azoknak köszönt meg, akik a barlangfürdőre szavaztak. Beke Tibor
kiemelte, a Miskolctapolca Barlangfürdő európai kuriózumnak számít,
mivel az egyetlen természetes barlangi környezetben működő fürdő. Az itt nyújtott
különleges szolgáltatások,
a nyári szezonban szervezett éjszakai fürdőzések
és a páratlan környezetben megtartott nyári zenés programok bizonyára
együttesen járultak hozzá ahhoz, hogy a látogatók, a közönség ilyen nagy
számban támogatta szavazataival. Az eredmény
azért is figyelemre méltó, mert a Miskolctapolca
Barlangfürdő nem kicsit,
közel 1500 szavazattal előzte meg a
második helyezett létesítményt. Az
Év Feltörekvő Fürdője 2016-ban a
Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő lett, míg a Helyiek Kedvenc
Fürdője címet idén az Orfű Aquapark kapta.

„Pereces megérdemli a tiszteletet!”
Idén is megtartották a hagyományos bányásznapot Miskolc perecesi városrészében. A
szervező Bányász Kulturális
Egyesület számos zenés, szórakoztató programmal várta
szombaton az érdeklődőket, s
a hagyományoknak megfelelően, koszorúzással tisztelegtek
a Kis Bányász szobornál.
– A perecesi emberek szerencsésnek mondhatják magukat, mert egyszerre laknak
egy nagyvárosban és egyszerre élnek egy összetartó kisebb közösségben,
amely büszke önmagára, hagyományaira
és értékeire – emelte ki köszöntőjében Kiss
János alpolgármester. Mint mondta, a bányászmúltból értékek sokasága fakad, Perecesen fontos a tisztesség, a rend, a kollektív
emlékezet, a hagyományok ápolása és mindig volt becsülete a munkának.

– Pereces jó példa arra, hogy ha megőrizzük
a kulturális hagyományainkat, abból erőt meríthetünk és bizakodva tekinthetünk a jövőbe – hangoztatta Miskolc alpolgármestere. A
nap folyamán számos kiegészítő programmal,
gyermekfoglalkozással, arcfestéssel, büfével is
várták a perecesieket és nem maradt el a kirakodóvásár sem.

Lépcsőfelújítás az Avason
Mintegy ötmillió forintból újult meg az
avasi iskolalépcső egy szakasza. Jövőre a
lépcsősor másik oldalát is megcsináltatják.
A Testvérvárosok útját és a Középszer utcát
összekötő több mint százméteres lépcsőszakasz
az évtizedek alatt tönkrement, megtöredezett.
A felújítás során több lépcsőfokot újraépítettek,
volt, ahol aszfaltozni kellett és a rámpát is járhatóvá tették. A lépcsősor másik oldalát várhatóan jövőre újítják fel. – Lakossági megkeresések
alapján, Eperjesi Erika képviselő társammal úgy
döntöttünk, hogy képviselői alapunkból közösen megcsináltatjuk ezt a lépcsősort. A követ-

kező évben szeretnénk a másik oldalt is kijavíttatni, hogy biztonságosan tudjanak közlekedni
az itt élők – mondta el Glatz Katalin (képünkön
balról) önkormányzati képviselő.

Sport/szabadidő
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„Bízom benne, hogy jól sikerül a start”
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Pénteken kezdődik a MOL Liga új
idénye, ahol a DVTK Jegesmedvék
csapata címvédőként várja a kihívókat. Bajnokcsapathoz méltó lesz
az új szerelés is.

SZÉPEN BŐVÜLT A DVTK
Hagyományteremtő sajtótájékoztatót tartott kedden Szabó
Tamás, a DVTK ügyvezetője.
Mint mondta, a klub az elmúlt
időszakban több szempontból is
bővült, több olyan esemény történt, amiről célszerű, ha első kézből kapnak tájékoztatást a szurkolók. A jövőben szeretnének
ebben a formában is rendszeres
információkkal szolgálni.
A labdarúgás területén a legfontosabb az utánpótlásbázis erősítése, az
idén tavasszal átadott DVTK Labdarúgó Edzőközpont is ebben a folyamatban segít. A DVTK történetében
ezzel egy új korszak kezdődött, stratégiai cél, hogy összefogják a régió
utánpótlás-nevelését és játékosokat
adjanak a válogatottnak.
A DVTK ügyvezetője bírálta az
NB 1-es labdarúgó csapat teljesítményét. - Ha minősíteni kellene az
elmúlt másfél hónap teljesítményét,

arra a minősíthetetlen jelző lenne
a legjobb. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan, személyesen nekem,
de a klub más vezetői, a tulajdonosok számára is – fogalmazott Szabó
Tamás, aki szerint, ha nem változik
a hozzáállás, a téli szünetben változások lesznek a játékoskeretben.
Az ügyvezető felhívta a figyelmet, hogy megalakult a női nagypályás labdarúgócsapat, s már
most nagyon szép eredményeket
ért el. Jelenleg az NB II-ben játszik
az együttes, a cél a feljutás.
A jégkorong MOL Ligában induló Jegesmedvék számára minden adott a címvédéshez, s a legutóbb Magyar Kupa arannyal záró
női kosárlabdázóknak is megadnak minden támogatást. Az élmezőnybe kerülés Maikel Lopez vezetőedző segítségével, szaktudásával
reális feladat – fogalmazott Szabó
Tamás, beszámolva az asztaliteniszt és a sakkot érintő tervekről is.

Új mezben
a Jegesmedvék

A DVTK Jegesmedvék
– ezzel is szimbolizálva
a DVTK-családhoz való
tartozását – az új idényben piros-fehérben vívja
meg csatáit. Hazai pályán
a piros szín dominál a mez
közepén egy fehér sávval,
míg idegenben ennek a
színösszeállításnak a fordítottjában korcsolyáznak
a jégre Hajós Rolandék. A mez legértékesebb felületén a csapat kiemelt támogatója, a Borsodi kapott helyet, míg

az alján a többi partner,
akik nélkül nem állt volna össze a címvédéshez
szükséges költségvetés.
– Az új mez mellett, a
jegesmedve logó is megújult – nyilatkozta Egri
István, a DVTK Jegesmedvék első embere. – Új
helyre, a sisakra került,
formája letisztultabb, tekintete talán még vadabb, mint korábbi társaié. A jegesmedve mellett,
a sisakon megtalálható legfontosabb

támogatónk, a szurkoló sziluettje is.
Mindez azt szimbolizálja, hogy a jégkorongozók és a szurkolók együtt harcolnak a mérkőzéseken, és ha testben
nem is, lélekben mindig eggyel többen
vagyunk ellenfelünknél.
Csütörtöki
sajtótájékoztatóján
Doug Bradley vezetőedző úgy fogalmazott: minden csapatnak fontos a
jó szezonrajt, természetesen ezzel a
jegesmedvék is így vannak. – Szurkolóinknak már az első két összecsapáson is szeretnénk megmutatni, milyen játékot akarunk játszani ebben
a szezonban. Bízom benne, hogy jól
sikerül a start és két nagy győzelmet
tudunk aratni. A felkészülés remekül
sikerült, úgy érzem, megismernem a
srácokat és ők is egyre inkább értik,
amit én szeretnék játszani. A fiúk remek munkát végeztek a felkészülés
során, mindenkivel elégedett vagyok
– nyilatkozta Doug Bradley. (Forrás:
dvtk.eu)
(MOL Liga: szeptember 9., péntek:
18:00 DVTK Jegesmedvék – Dunărea Galați. Szeptember 11., vasárnap:
18:00 DVTK Jegesmedvék – Újpest
TE)
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Miskolci Napló

Hirdetés

Tehetséggondozó foglalkozások
a Miskolci
Zrínyi Ilona Gimnáziumban
Tehetséggondozó foglalkozások indulnak az általános iskolák 8. osztályos tanulói számára a 2016/17. tanévben a
következő tantárgyakból:

• magyar nyelv
• matematika
• rajz és vizuális kultúra
• magyar irodalom, dráma

A Metro Kereskedelmi Kft. miskolci áruháza
felvételt hirdet
ÁRUÖSSZEKÉSZÍTŐ,
ÁRU KIHELYEZÉSI
ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI MUNKATÁRS
pozíciókra.
Az önéletrajzokat a pozíció megnevezésével
az áruház személyzeti osztályára kérjük
leadni (3527 Miskolc, József Attila út)
vagy a következő e-mail címre elküldeni:
arpadne.zsoldos@metro.co.hu

Összes óraszám: 24 óra

Jelentkezési határidő: 2016 szeptember 16.

Beiratkozás és tájékoztató: 2016. szeptember 13-án kedden 15.00 órakor a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban
(3530 Miskolc, Nagyváthy János u. 5.).

METRO Kereskedelmi Kft.

HAZAI KEDVENCEK – SZUPER ÁRON!
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN SZEPTEMBER 7-13-IG TARTÓ AKCIÓBAN

Sága füst. ízű
pulykapárizsi
1 kg

Eh. csirkecomb
egész, 1 kg
(baromfit árusító üzl.)

1149 Ft

569 Ft

Együtt
kereskedünk!

SHINWA

MINŐSÉGI GYÁRTÁS
17 éve az autóipar szolgálatában Miskolcon

Gyermelyi tészta
4 toj. rövidcső,
tarhonya, 500 g,
egységár: 598 Ft/kg

299 Ft

Törzsvásárlóknak kuponnal olcsóbb 1 darab vásárlásánál:

WU-2 sampon Miraculum 1 l, 749 Ft helyett 649 Ft
Tento Natural Line toalett papír 3 rét., 24 tek., 1099 Ft helyett 999 Ft
Egységár: 45,79 Ft/tekercs helyett 41,62 Ft/tekerecs
Vásároljon legalább egyet a „Nyerő hazai termékek” promócióban részt vevő több mint 100
védjegyes termékből és Öné lehet az értékes nyeremények valamelyike! Fődíj: 1 millió Ft bankkártyán
– hetente Acer laptop (19 db), minden 10. nyer Magyar Termék bevásárló táskát!

Vásároljon a hét minden napján, legyen törzsvásárlónk, hogy nyerhessen!

A Shinwa Magyarország Precíziós Kft. az autóipar piacvezető márkái (Mercedes, Opel, Fiat, Skoda,
Toyota, Audi, stb...) részére gyárt prémium kategóriás minőségű termékeket, melyek a műszerfal részét
képező, a szórakoztató elektronikát és a klíma rendszereket vezérlő egységek.
A vállalat bővülő tevékenységéhez keres új munkavállalókat fizikai munkaterületekre.
A közhiedelemmel ellentétben ez nem pusztán összeszerelési munka, hanem egy komplex technológiai folyamat
megvalósítását jelenti. A végzendő feladatok sokrétűek és egymásra épülnek. A szakterületek, ahova várjuk a leendő kollégákat: fröccsöntés, gombfelrakás, festés-minőségi szakterület, lézer-gravírozás, minőség ellenőrök
több szakterületre, raktáros.
Akiket keresünk és az elvárásaink:
• legalább 8 osztály (befejezett alapfokú végzettség)
• bejegyzés-mentes erkölcsi bizonyítvány
• gyors tanulási készség és képesség
• több műszakos munkarend vállalása
• pályakezdőket is fogadunk

Amit kínálunk:
• stabil, hosszú távú munkaviszony
• fix havi díj és teljesítményalapú bónuszok
• étkezési jegy
• igényes, kulturált munkakörnyezet
• előremenetel, tréningek, képzési lehetőségek.

Jelentkezés módja: telefonon: az 46/530-706 és a 46/530-765 telefonszámokon hétfőtől–péntekig 8:0016:30 terjedő idő intervallumban, valamint az álláskereső önéletrajzával e-mailben a shinwa@shinwa.hu
e-mail címre illetve a vállalat portájára leadott önéletrajzokkal lehet 2016. 09. 23-ig (péntek). Az önéletrajzok befogadása után adunk időpontot az interjúkra a jelentkezőknek.
A vállalat telephelye: 3534 Miskolc, Muhi u. 2/a (a Kenyérgyár mögött, a Szinva-parton.)
Tömegközlekedéssel történő megközelítése: az Újgyőri főtérről induló 9-es busszal az 5. megállónál a
Verseny utcánál kell leszállni, ahonnan már látható a gyár).

Hirdesse Ön is termékét, szolgáltatását szórólapon, juttassa el
újságját, kiadványait kézbesítői
hálózatunkon keresztül Miskolcon
és környékén.

akár már nettó 1 Ft/db/
alkalom áron!

• Miskolcon és környező
településeken újság és
szóróanyag terjesztéséhez
keresünk heti rendszerességű
munkavégzéshez részmunkaidős
terjesztőket.
• Munkavégzés szombatonként,
reggeli, délelőtti órákban

a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes áron a Miskolci Naplóban
hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!
Hirdetésszervezőink
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200, Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu

• Jelentkezni a

rikkancsmiskolc@gmail.com
email címen, illetve
hétköznapokon
15 és 16 óra között
a 30/352-8040-es
telefonszámon lehet.

EZ A KUPON
500 FT-OT ÉR!
1 ÚTRA 1 FŐNEK!

Első alkalomra
30% kedvezményt
adunk!

Rendelésfelvétel: terjesztesmiskolc@gmail.com,
illetve a 70/577-8148-as telefonszámon.

Apróhirdetés

Tangóharmónika és szintetizátor tanítását vállalja magántanár minden korosztály számára. Telefon: 46/315-419, 20/2412672.
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.aluport.hupont.
hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áru-

l B ÉCS SCHÖNBRUNN:
október 8. (szombat): 10.000 Ft/fő

ház I. emelet. Nyitva: h, sz, cs, p: 9–17 óráig, k: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz
kar
to
nozás, lambériázás, filagóriák, előtetők,
kerítések, kerti házak és egyéb famunkák készítése; Velux ablakok beépítése,
cseréje; íves fedések és hajlatok készítése; tetők szellőztetése. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgozni tudó
ácsot és korábban ács mellett dolgozó
segédmunkást keresek Miskolc és környékére, nem csak tetőn végzendő munkákra. Tel.: 06-20/460-6775.

l E GER, SZILVÁSVÁRAD :
október 8. (szombat): 4.000 Ft/fő

"

l PENYIGE, PANYOLA, TÚRISTVÁNDI, SZATMÁRCSEKE :
október 1. (szombat): 6.500 Ft/fő

"

Heti, havi rendszerességű
terjesztés, mindenki számára elérhető

• Kiegészítő jövedelemforrás

2016.

Lendítse fel ÜZLETÉT!

MUNKALEHETŐSÉG!

APRÓHIRDETÉSEK

l SÁROSPATAK, SZÉPHALOM,
HOLLÓHÁZA, FÜZÉR:
október 22. (szombat): 4.500 Ft/fő
l D UNAKANYAR: ESZTERGOM,
VISEGRÁD, SZENTENDRE:
október 15. (szombat): 8.000 Ft/fő

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU
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PROGRAMAJÁNLÓ

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Szeptember 13. 16.30 óra. A Magyar
Hollywood Túra 2016 miskolci fóruma. Köszöntőt mond: Csöbör Katalin
országgyűlési képviselő. Bokor Balázs
nagykövet, volt Los Angeles-i főkonzul Az én Hollywoodom című könyvét
bemutatja Márton András színművész. Meghívott vendégek: Rófusz Ferenc Oscar-díjas filmrendező, Piroch
Gábor hollywoodi vezető kaszkadőr,
Krajcsik Zsolt hollywoodi trükkmester, Varga Gábor, a budapesti Raleigh
Stúdió volt vezetője.
Művészetek Háza
Szeptember 21. 18 óra. A tajvani származású Hsin-Ni Liu zongoraművésznő Philippe de Chalendar csellistával
lép színpadra – akit Magyarországon
inkább karmesterként ismer a nagyközönség. A romantika és a posztromantika kamaradarabjainak legszebb gyöngyszemeit szólaltatják
meg.
Szeptember 22. 18 óra. DUMA JAM: Aranyosi Péter - Dombóvári István - Badár Sándor.
Miskolci Nemzeti Színház
Szeptember 15. 17 óra. EGY ÓRA VERSEK
KÖZT MŰVÉSZEINK TÁRSASÁGÁBAN.
JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás.
Szeptember 17. 20 óra. Színházak éjszakája
MAB-székház
Szeptember 23-24. 13 órától. „Szerzetesi nagy alázatossággal” – Kelemen Didák és kora Szerzetesrendek
Magyarországon a 18. század első
felében. Nemzetközi tudományos
konferencia. Fővédnök: Ternyák
Csaba egri érsek. Védnökök: Kalna Zsolt minorita tartományfőnök,

Kriza Ákos, Miskolc polgármestere,
Torma András a Miskolci Egyetem
rektora.
Szinva-terasz
Szeptember 10. 15 óra. IV. Miskolci HELYNEKEM Kacsanap. Újra gumikacsák
versenye a Szinván.
Zenepalota
Szeptember 14. 18 óra. Belvárosi Zenei Esték. Zenés vendégség a Lanner
Kvartettel, a Budapesti Fesztiválzenekar művészei. Műsorunkban elhangzanak klasszikus melódiák, régi
filmslágerek, tangók, operarészletek.
Az előadás végén mindenkit vendégül látnak pogácsával és Törley pezsgővel.
MAB Székház, Újmassa
Szeptember 16-17. X. Fazola Fesztivál
Szeptember 16. 10 óra. Hulladékból
alapanyag témakőrű tudományos
konferencia (MAB székház). Szeptember 17. 9. óra. Zenés kisvonat
indul a Dorottya utcai állomásról Újmassára
10-17 óra. X. Fazola Szabadtéri Fesztivál
(Újmassa). „Hogyan csinálják? interaktív szakmai bemutatók, kulturális műsorok. A sajószentpéteri magyar bajnok
Gyöngyszem Mazsorett Csoport műsora. Ünnepi megnyitó. A Perecesi Bányász
Fúvószenekar műsora. Tiszteletbeli kohásszá fogadás ceremóniája. „Látványcsapolás” a műemlékkohóból. Szakmai
bemutatók, kulturális műsorok.
Belvárosi Liget
Minden pénteken 7-13 óráig: Belvárosi biovásár a Belvárosi Ligetben!
Bioélelmiszerek közvetlenül a termelőktől. A biopiac szervezője az
Észak-Magyarország Flórája Faunája
Alapítvány.

NAGY SIKERT ARATOTT A
SALKAHÁZI FŐZŐVERSENY

Idén is számos finom étket készítettek bográcsban a
miskolci szépkorúak a Salkaházi program főzőversenyén,
a diósgyőri várárokban. – A
program elindításával az volt
a célunk, hogy egy erős közösség alakuljon ki a miskolci
nyugdíjasok között. Ezt elértük, s jövőre a közösség még
tovább fog épülni. Egyre több
program lesz, egyre szélesebb
választékkal – mondta el a
rendezvényen Kriza Ákos polgármester. Az ötfős csapatok
már augusztus 23-ától jelentkezhettek, az egyetlen kitétel
idén is az volt, hogy sertéshús-
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ból készült egytálételt mutassanak be a versenyzők a zsűrinek. Ehhez biztosítottak két
kiló húst, tüzet és a szükséges

vizet is. A jelenlévők délután
kulturális programokon szórakozhattak, a fellépők között
ott volt a Dolly Roll, Magyar
Rózsa, Karcagi Nagy Zoltán
és Andy is. Díjazottak: I. helyezett: Mind megette, II. helyezett: Élhető Diósgyőrért, III.
helyezett: Kis kukták. Különdíjasok: Dallamok Szárnyán 1-es
és 2-es csapata, Vidám barátok.

Kirándulás: „Igen, akarjuk!”
A Salkaházi Program új
elemmel bővült: kisvonattal
Lillafüredre kirándult több
száz miskolci szépkorú a
héten. Kiss János alpolgármester csütörtökön Lillafüredről Miskolcra, a visszaútra kísérte el a programban
részt vevő szépkorúakat.
– Igeeen! – szólt kórusban
a válasz a pompás őszeleji napon, ahogy zakatolt a kisvasút
Lillafüredről lefelé a Salkaházi
Program keretében arra a kér-

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA
Bartha György önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát tart szeptember
12-én és 13-án 10.00-15.00 óra között a volt Otthon étterem mögötti parkolóban,
valamint szeptember 14-én 10.00-15.00 óra között a Berekalján, a Szikla és az Endrődi utcák kereszteződésénél.

UTCAFÓRUMOK
Kovács László önkormányzati képviselő utcafórummal egybekötött burgonyavásárt rendez szeptember 16-án, pénteken 12 órától a Batsányi utcai orvosi rendelő parkolójában, 16 órától a Hegyalja u. 15. sz. melletti parkolóban, továbbá szeptember 19-én, hétfőn 12 órától A Hegyalja-Hóvirág utca sarkán, a Kő ABC-nél.
Nehéz Károly önkormányzati képviselő utcafórummal egybekötött burgonyavásárt rendez szeptember 16-án, pénteken 14 órától Görömbölyön, a Lavotta utcai
játszótérnél valamint 16 órától Miskolctapolcán, a nagy parkolóban.

A kényszerbetelepítésről Miskolcon
Lakossági fórumot tart Miskolcon a kényszerbetelepítésről és az október 2-ai
népszavazásról Sebestyén László, a Fidesz miskolci elnöke.
Meghívott előadó: Kocsis Máté, a Fidesz budapesti elnöke,
Budapest VIII. kerületének polgármestere.
Helyszín:
Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ (3534 Miskolc, Árpád út 4.)
Időpont:
2016. szeptember 15. (csütörtök) 18 óra.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc,
Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, amelyre
üzeneteiket, problémáikat elküldhetik: info@mikom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémákat tapasztalnak, kérjük, hívják a 46/503-501/100-as telefonszámot, ahol rövid üzenetet hagyhatnak üzenetrögzítőnkön. Ha elérhetőséget is hagynak, problémájuk megoldása érdekében visszahívjuk Önöket!

désre, hogy tetszett-e a kirándulás, és hogy legyen-e jövőre
is hasonló. – Örömmel tapasztaltam, hogy óriási sikere van
az új programelemnek. Ragyogó és lelkes arcokat látok
magam körül. Érezhető, hogy
nagyon élvezték a részt vevők
nemcsak a kisvonatos kirándulást, de a gyalogos túrát is
Lillafüreden – mondta el Kiss
János. – Mindenképpen meg
fogjuk fontolni azokat az újabb
ötleteket, amelyeket most hallottam. Többen jelezték, hogy

jó lenne, ha legközelebb más
útvonalat is lehetne választani,
lenne lehetőség szalonnasütésre, esetleg megnézni a cseppkőbarlangot, idegenvezetéssel
körbejárni a Palotaszálló épületét, vagy akinek kedve van,
egy hosszabb túrát tenni a
környéken. Az alpolgármester
hangsúlyozta, Miskolc vezetése mindig fontosnak tartotta,
hogy a tízezer forintos juttatás
mellett kulturális, szórakoztató eseményeket is szervezzen a
Salkaházi Programban részt-

vevő szépkorúak számára. A
program évről-évre új elemekkel színesedik. Idén szeptember 21-én és 22-én indulnak
még kisvasutas kirándulások
Lillafüredre. A program ingyenes, de regisztrálni kellett
rá. Minden jegy elfogyott.

MISKOLCI TERMELŐI NAP

ÚJABB FUTÁS
ÉS EGYÉB ŐSZI
MEGLEPETÉSEK!
„Komolykodva jön az ősz” a
Miskolci Termelői Nap szeptember 18-ai, vasárnapi rendezvényére, de magával hozza gyümölcseit, zöldségeit,
szamarat és csacsit, népzenét, valamint egy állatok
nyelvén beszélő juhászt is.

A nagy sikerre való tekintettel újra lesz belvárosi futás. A nyeremény ezúttal öt,
20 alkalomra szóló úszóbérlet a Miskolci Sportcentrum
felajánlásával. A vásáron
a kulturális örökség nap-

jai alkalmából idegenvezetéssel belvárosi sétára várja
az érdeklődőket a szervező
MIDMAR Nonprofit Kft.
A séta délelőtt 10 órától indul majd. A belvárosi, alig
több mint egy kilométeres
futásra délelőtt 9 órától folyamatosan lehet regisztrálni. A rajtpisztoly délelőtt 10
órakor dördül el, az eredmények sorsolására pedig délelőtt 11 óra 15 perckor kerül

sor. Azok közül, akik lefutják a távot, bárki esélyes lehet az úszóbérletek egyikére.
A vidám hangulatról a Számadó Zenekar gondoskodik, délelőtt 11 óra 30 perctől
pedig a Sebaj Színház bábelőadásában az állatok nyelvén tudó juhász érkezik a
jelenlévők szórakoztatására.
Friss, őszi betakarítású zöldségek, finomságok, tartósítószer nélküli savanyúságok,
száraztészta, termelői tojás,
lekvárok, szörpök, pálinka,
füstölt húsok, lisztfélék, kézműves sajtok, különböző olajok, valamint szebbnél szebb
kézműves termékek, kézzel
készített ékszerek és használati tárgyak várják a látogatókat. Vendégtelepülésként
Halmaj, akik a településen
található Agroudvarból szamarat és csacsit hoznak, civil
szervezetként pedig a MINŐIES Alapítvány mutatkozik be, önismereti tesztekkel,
munkaerő-piaci tanácsadással.
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Miskolci Napló
Samantha Fox

Magyar olimpikonok

Sabrina
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SZTÁROK
A SÖRFESZTIVÁLON

Apa és fia – két Pataky a színpadon

Újra együtt Révész és Závodi

A Miskolci Sörfesztivál utolsó két napján, szombaton és vasárnap igazi sztárparádé várta a szórakozni vágyókat a Népkertben. A két Pataky – apa és fia – duettben nyomta az Edda-slágereket a színpadon, hosszú idő után Révész Sándor a Piramis
együttes legendás korszakát idézte meg. Samantha Foxot és Sabrinát valószínűleg a mostani fiataloknak sem nagyon kell bemutatni, a ’80-as évek második felének diszkókirálynői reneszánszukat élik, világszerte koncerteznek. Miskolci bulijuk is fantasztikusan sikerült, idősebbek, fiatalabbakat egyaránt megmozgattak.
FOTÓ: VÉGH CSABA

FORRÓ NYOMON

Személyi sérüléses közlekedési baleset történt szeptember 7-én délután Miskolcon, a Soltész Nagy Kálmán és a Lévay József utcák kereszteződésénél. Helyszíni információink szerint egy furgon és egy
személygépkocsi ütközött, a balesetnek egy könnyebb sérültje volt.
Az érintett járművek akadályozták a forgalmat, ezért a rendőrök az
útszakaszt teljes terjedelmében lezárták a helyszínelés idejére.
Hátba szúrta a házastársát
Hátba szúrta a férjét egy nagykinizsi nő, az asszonyt a rendőrség
őrizetbe vette – tájékoztatott a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője hétfőn. Dobi Tamás közölte: az eset vasárnap történt, a
rendőrség életveszélyt okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt
indított büntetőeljárást a 61 éves nő ellen. A gyanúsított nagykinizsi
lakásukban veszekedés közben szúrta meg egy késsel 62 éves férjét,
akit életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba. A nő beismerő vallomást tett.

LCI

LCI KALENDÁRIUM – 2016
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MISK

már nem lehetett elkerülni a balesetet. Az MVK
Zrt. tájékoztatása szerint
az eset a Diósgyőri Gimnázium előtti megállónál
történt, a forgalomirányításra negyed ötkor érkezett a bejelentés.
A rendőrségi helyszínelés, illetve vizsgálat idejére a villamos-forgalmat leállították, ezt fél hat után indult újra. Az eset körülményeit vizsgálják.
599 Ft

Baleset, útlezárás a Soltész
Nagy Kálmán utcában

MISK

KALENDÁRIUM

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben magyar olimpiai versenyzők neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2016.
szeptember 14-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu
e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők között egyegy 2016-os Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki.

Hirdetés

Kiraboltak egy 73 éves nyugdíjast
A Miskolci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást B. Róbert 42 éves és B. Mihály 50 éves helyi lakosokkal
szemben.
A gyanúsítottak augusztus 21-én a hajlani órákban a nyitva hagyott ajtón át bementek egy miskolci lakásba, ahol bántalmazták az ott lakó 73 éves nyugdíjast, akit értékei átadására szólítottak fel. A sértett – az elsődleges orvosi szakvélemény
szerint – nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A
rablók két telefont zsákmányoltak. A nyomozók azonosították,
majd szeptember 6-án a délutáni órákban, Miskolc belvárosában a Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály
munkatársainak segítségével elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfiakat. A Miskolci
Rendőrkapitányság a gyanúsítottakat kihallgatásukat követően
bűnügyi őrizetbe vette és a nyomozók előterjesztéssel élnek a
terheltek előzetes letartóztatásának ügyészi indítványozására is
az illetékes járási ügyészségen.

Villamos elé vetette magát
Súlyos sérülésekkel szállították kórházba a mentők
azt a férfit, aki szeptember
5-én délután a villamos elé
feküdt Miskolcon, a Kiss
tábornok utcán. A villamosvezető hiába fékezett,

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Most van itt az ideje, hogy
megmutassa, mit tud. Ne engedje elszaladni a lehetőséget,
mert kifejezetten izgalmas kalandok várhatnak Önre. Ha nem
tudja, milyen irányba menne, egyik út sem lesz elég jó.

Rák (június 22 - július 22) Nagy terheket vállal magára, de
mindegyik az épülését szolgálja, ezért végül nem bánja ezt
meg. Gyorsan kell döntenie egy nehéz kérdésben, és nem fél
az álmait követni. Ez elhozhatja az Ön számára a sikert.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Jó formában van, és
szinte nem is akar megállni. Arra azért ügyeljen, hogy ne használja fel az összes energiáját, és maradjon ideje arra is, ami igazán
fontos. Saját magának kell megteremtenie a lehetőségeket.

Bak (december 22 - január 20) Csodára vár, és közben talán
észre sem veszi a lehetőséget, amivel csodát teremthet. Adjon
magának időt arra, hogy elfogadja és megértse a dolgokat,
hogy utána élni tudjon a lehetőségeivel. Ne hagyja veszni az alkalmat.

Bika (április 21 - május 20) Komolyabb kihívásokat is tartogathat ez a hét, de ezeket úgy kell felfognia, mint lehetőséget
arra, hogy fejlődjön, és ügyesebb legyen. Próbáljon mindenből tanulni egy kicsit, és a legjobb utat választani.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Minél jobban készül
valamire, annál nagyobbak lesznek ezzel kapcsolatban az elvárásai is, és annál nagyobb lesz az esély a kudarcra. Próbáljon
nyitott maradni, és ne akarjon minden élményt egyszerre megtapasztani.

Skorpió (október 24 - november 22) El kell engednie valamit, ami most nem megy, vagy nem megvalósítható. Ne akarjon mindent egy lendülettel a helyére tenni, mert ez a görcs
megbéníthatja, és azt is elveszíti, amit korábban már megnyert.

Vízöntő (január 21 - február 19) Kimerült, és egy ilyen helyzetben hibázni is könnyebb. Legyen óvatos, mert lehet, hogy valaki csak arra várt, hogy egy kicsit enyhüljön a figyelme. Meg tudja oldani a helyzetet, csak bízzon magában, és a képességeiben.

Ikrek (május 21 - június 21) Hiába vár valakit, ha a helyzet,
nem Önnek kedvez. Készen kell állnia arra, hogy más utakat
válasszon, ha azok vezetnek a sikerhez. Legyen önmaga, és ne
akarjon megfelelni másoknak, mert ez nem vezet sehová.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Bűntudata van valami miatt, pedig senkinek nem lett bántódása a dologból. Igyekezzen elengedni a félelmeit, és próbáljon meg inkább a jövőre
koncentrálni. Lehet, hogy csak lendületre van szüksége az ugráshoz.

Nyilas (november 23 - december 21) Közel kerül valamihez,
de nem érheti el, és ez feszültté, merevvé teszi. Ne aggódjon,
hamarosan eljön az Ön ideje, csak egy kicsit kell még türelmesnek lennie. Nem biztos, hogy mindenki elsőre megérti a szándékait.

Halak (február 20 - március 20) Néhány váratlan fordulat
boríthatja fel a terveit, de szerencsére így is sikerül majd utánajárnia a dolgoknak. Csak arra figyeljen, hogy végig a kezében
tartsa az események alakulását, nem baj, ha szkeptikus marad.

