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Ne hagyja, hogy mások döntsenek Ön helyett!

ÁLLJUNK KI MISKOLCÉRT!
NÉPSZAVAZÁS – OKTÓBER 2.MISKOLC  

MEGYEI JOGÚ VÁROS
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MISKOLC AZ EURÓPAI FILM FŐVÁROSA LETT!

Idén is neves hazai és nemzetközi alkotók tették tiszteletüket a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. A Jameson CineFest mindig a világ legjobb fesztiválja-
inak díjnyertes alkotásaiból válogat, idén különösen erős volt a mezőny. A díszvendég, az európai mozi nagykövete, az Oscar-díjas Juliette Binoche, hosszú 
tapsvihart követően vette át a frissen alapított Európa-díjat a nyitóünnepségen. 
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– A bevándorlók befogadásáról csak 
az önkormányzatok dönthetnek. 
Joguk van hozzá, hogy eldöntsék, 
kikkel akarnak együtt élni – hang-
súlyozta csütörtökön, Miskolcon, a 
kényszerbetelepítésről tartott lakos-
sági fórumon Kocsis Máté, Buda-
pest VIII. kerületének polgármes-
tere. Kiemelte: csak népszavazással 
állíthatjuk meg Brüsszelt!

Kriza Ákos, Miskolc polgármestere 
nyitóbeszédében arról szólt: ez a sza-
vazás Magyarország szuverenitását 
védi. – Miért migránsokról beszélünk, 
s miért nem menekültekről? A mene-
kültek általában az életüket mentik, 
ezeknél az életerős férfiaknál azonban 
többségében nem erről van szó. Ezek-
ből nem kérünk – hangsúlyozta Kriza 
Ákos. Mint mondta, azokban az orszá-
gokban ahonnan migránsok érkeznek 
Európába, csak töredékében vannak 
háborúk, ahonnan menekülni kell. Ez 

a hatalmas áradat veszélyt jelent Euró-
pára, tiltakoznunk kell az ellen, hogy 
ellepjék, megszállják földrészünket.

– Két olyan polgármester tartja ezt 
a mai fórumot, akiknek a lakóhelye 
már jócskán megszenvedte idegen, 
összeférhetetlen elemek beözönlését. 
Kocsis Máté Józsefváros polgármes-
tere, a VIII. kerület lakosaival egye-
temben, tavaly ilyenkor a lehető leg-
közvetlenebb tapasztalatokat szerezte 
arról, milyen az, amikor a saját utcái-
kat és a saját tereiket más, idegen kul-
túrájú emberek uralják. Miskolcon, 
az Avason, a diósgyőri lakótelepeken 
élőknek ma sem kell sokat magyaráz-
ni, arról, hogy milyen volt az együtt-
élés a fészekrakókkal – mondta el a 
polgármester, kiemelve, hogy száz-
hetven lakásból költöztették már ki a 
betelepített fészekrakókat. Nyomor-
telepeket számoltak fel, számos fej-
lesztés indult, új munkahelyek ezrei 
jöttek létre. Ezeknek is köszönhető, 

hogy ma jó miskolcinak lenni. Kriza 
Ákos ezzel párhuzamosan megemlí-
tette például a kölni szilvesztert, ahol 
nőket zaklattak, a nizzai merényletet 
és szólt Miskolc német testvérváro-
sáról, Aschaffenburgról is, ahol, ne-
hezek a hétköznapok, mert a város 
gazdasági életét is rendkívüli módon 
megkeserítik a betelepültek.

 – Ezekben az 
országokban, vá-
rosokban érezhe-
tik igazán, hogy 
milyen terhet ra-
kott Európa a la-
kói vállára. Nem 
csupán országos 
probléma ez, ha-
nem helyi is, hi-
szen a betelepí-
tés városokba, 
falvakba történne 
– hangoztatta Kri-
za Ákos. Mindaz, 
amit az utóbbi fél évtizedben közös 
erővel elértünk, veszélybe kerülne, 
ha beindulnának a kényszerbetelepí-
tések. – Azt hiszem, minden pártpo-
litikai hátsó gondolat nélkül jelent-
hetem ki, hogy az ebben a városban 
lakók túlnyomó többsége sem bal-
oldaliként, sem jobboldaliként nem 
akar menekülttáborokat. Biztos va-
gyok abban, hogy a népszavazáson 
többségben lesznek a „NEM”-ek de 
vajon leszünk-e elegen, leszünk-e öt-
ven százalékban, résztvevők? Érez-
zék, mindannyiunknak éreznünk 
kell, hogy ez egy hatalmas felelősség, 
utódainkra nézve – zárta szavait Kri-
za Ákos. 

Kocsis Máté ugyancsak elmond-
ta, hogy Magyarország sorsdöntő 
kérdése előtt állunk. – Ez nem párt-
szavazás, hirdessék barátaiknak, is-
merőseiknek is, hogy menjenek el 
szavazni – hangsúlyozta. Nem csak 
az eddig beérkező migránsok szét-
osztásáról van szó, hanem egy felül-
ről nyitott rendszerről. A kvótának 

nincs limitált létszáma, ez lehet száz-
ezer vagy akár kétmillió ember is. – 
Az ember legalapvetőbb ösztönét, a 
család védelmét veszélyeztetik, csak 
a népszavazással állíthatjuk meg 
Brüsszelt – fogalmazott Kocsis Máté, 
kiemelve: Brüsszel nem kérte ki a 

magyarok véleményét, megkerülte a 
nemzeti parlamenteket, ezért kezde-
ményezett népszavazást a kormány. 
– Hamis érveket használnak, amikor 
azt mondják, hogy a betelepítésre a 
munkaerőhiány miatt van szükség. 
Jelenleg huszonkétmillió munkanél-
küli van Európában, több országban 
minden második fiatal állástalan. Az 
is hamis állítás, hogy a bevándorlás 
nem függ össze a terrorizmussal. A 
terroristák kihasználják az ellenőri-
zetlen bevándorlást, több, mint há-
romszázan haltak meg az utóbbi idő-
szak terrortámadásaiban és a párizsi 
merénylők Magyarországon is jártak 
– sorolta Kocsis Máté, hangsúlyozva: 

a bevándorlók befogadásáról csak az 
önkormányzatok dönthetnek. Joguk 
van hozzá, hogy eldöntsék, kikkel 
akarnak együtt élni. Bízzuk itt is ezt 
a döntést a helyi, miskolci emberek-
re! – zárta előadását Józsefváros pol-
gármestere. 
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Október 2-án történelmi népszavazást tartunk – mondta el csütörtöki 
sajtótájékoztatóján Csöbör Katalin Fidesz-KDNP-s országgyűlési kép-
viselő. A Búza téri vásárcsarnok előtt tartott eseményen Török Dezső, a 
megyei közgyűlés elnöke is szavazásra buzdított.

Csöbör Katalin kiemelte: a tét nem 
kevesebb, mint Magyarország, sőt Eu-
rópa jövőjének megmentése. Minden 
település, minden önkormányzat érde-
kelt a népszavazás sikerében. – A kény-
szerbetelepítés elleni népszavazásra 
mindenképpen szükség van.  Juncker 
ezt mondja, Schulz amazt mondja, 
Angela Merkel pedig egy harmadi-
kat. Minket ez ne zavarjon, mondjunk 
hangos és határozott nemet a kvóták-

ra! Olyan nemet, hogy az EU vezető-
inek végleg elmenjen a kedve attól, 
hogy a tagállamokat betelepítési kvó-
ták elfogadására kényszerítse – szögez-
te le Csöbör Katalin. – A népszavazás 
a legjobb, leghatásosabb módja annak, 
hogy hangunkat eljuttassuk az európai 
központ felé. – Mi már tudjuk, hogy 
milyen az, amikor egy más vallás és 
kultúra megszáll bennünket százötven 
évre. Érthetetlen, hogy mindazt, ami a 

Közel-Keleten történik, Iszlám Állam, 
háború, terrorizmus, nem veszik figye-
lembe az Unió vezetői. Ne kockáztas-
suk Magyarország jövőjét, szavazzunk 
nemmel az október 2-i népszavazáson! 
– hangoztatta a politikus. – Több mint 
egymillió migráns érkezett a konti-
nensre, ebből mintegy egymillióan 
vannak Németországban, közülük pe-
dig kevesebb, mint száz ember dolgo-
zik – mondta el a megyei közgyűlés 
elnöke. – Nincs szakmai végzettségük 
sem. Gyermekeink és unokáink jövő-
je a tét – hangoztatta Török Dezső, aki 
szintén a nemmel való szavazásra buz-
dított.

CSÖBÖR: MENTSÜK MEG A TELEPÜLÉSEINKET!

Nincs kötelező betelepítési 
kvóta. Minden ezzel kapcsolatos 
propaganda hazugság – jelentet-
te ki csütörtöki sajtótájékoztató-
ján Simon Gábor, az MSZP mis-
kolci elnöke. Mint fogalmazott, 
ez az Európai Bizottság elnö-
kének szerdai évértékelője után 
nyilvánvalóvá vált. Simon Gá-
bor szerint Jean-Claude Juncker 
azt mondta, önkéntes segítséget várnak el a tag-
államoktól azok részére, akik a legnagyobb terhet 
viselik. Simon szerint az is képtelenség, hogy el-

lenzéki polgármesterek migrán-
sokat fogadnának be Magyaror-
szágra, arra sincs szándék, hogy 
a miskolci szocialisták tegyék 
ezt. Az MSZP miskolci elnöke 
úgy vélte, a Fidesz a korrupció-
ról az oktatás és az egészségügy 
helyzetéről akarja elterelni a fi-
gyelmet a népszavazással. – Tel-
jesen okafogyott az október 2-i 

népszavazás. Itt Magyarországon el akarják hitet-
ni az emberekkel, hogy ennek még van bármilyen 
tétje – fogalmazott Simon Gábor. 

Ne kockáztassuk jövőnket és 
szavazzunk nemmel október 
2-án – mondta el keddi, mis-
kolci sajtótájékoztatóján Vár-
aljai Zoltán. Az Ifjúsági Ke-
reszténydemokrata Szövetség 
(IKSZ) országos alelnöke sze-
rint Európa és Magyarország a 
történelemben példátlan mig-
rációs nyomással néz szembe. 
Ennek terheit Brüsszel és a né-
met kancellár országunkra is rá 

akarja erőltetni. – Nekünk ma-
gyaroknak meg kell őriznünk 
keresztény identitásunkat. A tét 
értékeink, kultúránk Magyar-
ország jövőjének, a mi jövőnk-
nek a megmentése. Meggyőző-
désünk szerint a népszavazás a 
legjobb módja, hogy hangunk 
Brüsszelig eljusson, ezért min-
den fiatalt, azon belül is min-
den borsodi fiatalt és nyilván 
mindenkit arra kérünk, hogy 

menjen el szavazni október má-
sodikán és szavazzon nemmel – 
hangoztatta Váraljai Zoltán. 

MSZP: „A népszavazás csak figyelem elterelés” IKSZ: „Ne kockáztassuk a jövőnket,  
szavazzunk nemmel!”
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Európai városként, miskolci-
ként, nemzetközi utasításra sem 
hagyjuk abba a rendteremtést, 
magyarként pedig nem adjuk fel 
önállóságunkat – hangsúlyoz-
ta Soós Attila, a Fidesz miskolci 
képviselő-csoportjának vezetője 
szerdai sajtótájékoztatóján.

„Egy nagy nemzetközi szervezet 
Miskolc városát akarja leckéztet-
ni, míg az uniót uraló bürokraták, 
Magyarországot akarják a kény-
szerbetelepítéssel önállóságának 
feladására kényszeríteni” – idézte 
Kriza Ákos szavait Soós Attila. - A 
múlt hétvégén, városunk polgár-
mestere mutatott rá nyilatkozatá-
ban erre a vérlázító párhuzamra – 
emelte ki a politikus.

– Kriza Ákos, a polgárok döntő 
többségének a határozott vélemé-

nyére hivatkozott, amikor kijelen-
tette: Miskolcon mindenkire ugyan-
azok a szabályok vonatkoznak! A 
nyomortelepek felszámolása közös 
ügyünk, a programot folytatjuk! 
Ebben a városban az, aki dolgozik, 
rendben tartja a környezetét, betart-
ja a törvényeket, mint eddig, ezután 
is kaphat önkormányzati lakást. De 
Miskolc nem enged a nyomásnak, 
visszautasítjuk az Európai Bizton-
sági és Együttműködési Szervezet 
durva és igaztalan megállapításait! – 
hangsúlyozta Soós Attila.

– Európai városként, miskolci-
ként, nemzetközi utasításra sem 
hagyjuk abba a rendteremtést! Ma-
gyarként pedig nem adjuk fel ön-
állóságunkat, nem egyezünk bele a 
kényszerbetelepítésbe – zárta sza-
vait a Fidesz miskolci képviselő-
csoportjának vezetője.

„NEM ADJUK FEL  
ÖNÁLLÓSÁGUNKAT!”

Határvadász rendőrök munká-
ját mutatták be a héten a hivatás 
iránt érdeklődő fiataloknak, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei Ren-
dőr-főkapitányság miskolci kiképző 
központjában.

Mint ismeretes, 
a tervek szerint há-
romezer új határ-
vadász áll szolgá-
latba májusban. A 
toborzás szeptem-
ber elején kezdő-
dött és alig egy hét 
alatt több tucat-
nyian jelentkeztek 
a szolgálatra csak 
Borsodban. A to-
borzás több telepü-
lésen folyik, most a 
rendőrség miskolci kiképző központjá-
ban azt is megmutatták az érdeklődők-
nek, milyen feladatok várhatnak majd 
rájuk szolgálat közben, ha felvételt nyer-
nek a határvadászok közé. 

Határvadásznak bárki jelentkezhet, 
aki elmúlt 18 éves, büntetlen előéletű, 

érettségizett és van bejelentett állandó 
magyarországi lakcíme. Aki megfelel a 
teszteken, novembertől kiképzésen vesz 
részt és már ez alatt az idő alatt is 150 
ezer forint juttatást kap.

A szolgálatra persze nem alkalmas 
akárki, komoly elvárások vannak, a je-

lentkezőknek pszichikai és fizikai tesz-
teket is teljesíteniük kell. A fizikai elvá-
rások között, a kétezer méteres síkfutás 
teljesítése például mindenkinek köte-
lező, de szerepelhet a feladatok között 
fekvenyomás, ingafutás, illetve helyből 
távolugrás is. 

– Az első két hónap után egy modul-
záró vizsgát kell teljesíteni. Aki ezen 
eredményesen túljut, az beosztást kap 
készenléti rendőrség valamelyik ha-
tárvadász bevetési osztályánál. Itt az 
illetménye már több mint 220 ezer fo-
rintra emelkedik. Ehhez jöhetnek még 

egyéb pótlékok is 
– nyelvpótlék, ké-
szenlét, túlszol-
gálat, stb. – nyi-
latkozta Vanczák 
Zoltán, a B.-A.-Z. 
Megyei Rendőr-fő-
kapitányság hu-
mán igazgatási szol-
gálatvezetője. Más 
elemei is vannak 
az ösztönzésnek, 
ezek közé tartozik 
például az évi 200 

ezer forintos cafetéria juttatás. Emel-
lett költségtérítés, lakhatási támogatás, 
ruhapénz, ingyenes utazás és kedvez-
ményes mobiltelefon is jár a határva-
dászoknak, akik tovább tanulhatnak, s 
így bekerülhetnek a rendőrségi életpá-
lyamodellbe.

A Miskolci Törvényszék vendége volt a na-
pokban Sulyok Tamás, az Alkotmánybíró-
ság elnökhelyettese, aki április 22-től ellátja 
a testület elnöki jogköreit. 

Előadást tartott a bírák részére „Bírói kez-
deményezések és alkotmányjogi panasz az 
Alkotmánybíróság gyakorlatában és perspek-
tívái” címmel, majd sajtóbeszélgetésen vett 
részt. 

Egyebek mellett elmondta, az Alkotmánybí-
róság más feladatokat is ellát, mint korábban. 
Ilyen például az alkotmányjogi panasz – amely-
nek a bevezetésével az Alkotmánybíróság a bí-
rói hatalom felett is kontrollt gyakorol – és ilyen 
a bírói kezdeményezés is. Ebben az esetben, ha 
a bírák úgy ítélik meg, hogy alkotmányellenes 
jogszabályt kellene alkalmazniuk, felfüggeszt-
hetik az eljárást. Az ítélkezés menete azonban 
ettől nem lassul le. – Maga az alaptörvény ha-

tároz meg az Alkotmánybírság számára határ-
időket – emelte ki Sulyok Tamás. Két eset van: 
az egyiknél, amikor a köztársasági elnök előze-
tes normakontrollal, indítvánnyal fordul az Al-
kotmánybírósághoz, harminc nap a határidő. A 
másik esetben, a bírói kezdeményezésnél kilenc-
ven nap áll az alkotmánybírák rendelkezésére. 
Ebből is látszik, hogy az alkotmányozó nagyon 
fontosnak tartotta az ítélkezés időszerűségének 
szempontját – hangsúlyozta az elnök.

Határvadászokat  
toboroznak

„Az alkotmánybíróság több feladatot lát el, mint korábban”

Miskolc önkormányzata és a városi 
rendészet nyáron bűnmegelőzési 
előadás-sorozatot indított a nyug-
díjasok tájékoztatása érdekében. A 
harmadik rendezvényt szeptember 
21-én, 15 órai kezdettel tartják, a 
Miskolci Önkormányzati Rendé-
szet Győri kapui épületében. 

Az idősek védelme kiemelt feladat 
Miskolcon a rendészeti politikában. A 
Salkaházi Program keretében kiosz-
tott vagyonvédelmi eszközök fokoz-
zák a szépkorúak szubjektív bizton-
ságérzetét, a július 18-án „Ne váljunk 
áldozattá” címmel útjára indított 
bűnmegelőzési előadás-sorozat pedig 
ugyancsak az idősekre koncentrál. 
Havonta egy-egy alkalommal külön-
böző bűnmegelőzési témákról hall-
hatnak előadásokat a Miskolci Ön-
kormányzati Rendészet Győri kapui 

épületének előadótermében. Tájékoz-
tató hangzott már el az áldozatvéde-
lemről és a trükkös lopásokról is. Du-
dás Péter alezredes, a B.-A.-Z. Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelő-
zési Osztályának vezetője a legutób-
bi rendezvényen kiemelte: a trükkös 
lopások elleni védekezés során elsőd-
leges, hogy ne tárgyaljunk egyedül 
senkivel. Ne engedjünk be idegent a 
lakásba, ha pedig valamelyik szolgál-

tató munkatársának mondja magát, 
kérjünk igazolványt. Ilyen esetekben 
mindig próbáljuk elérni, hogy ne le-
gyünk egyedül, jelen legyen még va-
lamelyik szomszéd vagy családtag. 
Szeptember 21-én, a harmadik ren-
dezvényen Kovácsné Leskó Anna r. 
őrnagy, a Miskolci Rendőrkapitány-
ság bűnmegelőzési főelőadója beszél 
majd arról, mit tehetünk értékeink 
megóvásáért. 

Miskolc és agglomerációja je-
lenlegi közlekedési helyzetének 
megismerése céljából közúti és 
közösségi közlekedésre vonatko-
zó utasszámlálást és utas kikér-
dezési felmérést tartanak 2016. 
szeptember 20. és október 30. 
között Miskolc önkormányzatá-
nak megbízásából.

A fejlesztési és forgalomszer-
vezési céllal készülő felméréshez 
kapcsolódva, utasszámlálás lesz 
a miskolci közösségi közlekedés 
járművein, a megállóhelyeken, a 
helyközi közösségi járműveken 
és a vasúti közlekedés területén. 
A számlálás kiterjed a közúti cso-
mópontokra és kereszteződésekre, 

továbbá a felszíni parkolóhelyek 
használatára is. Az utazási szoká-
sokról kérdőíves felmérést is vé-
geznek. A kérdezőbiztosok erre a 
feladatra megbízólevelet kaptak 
Miskolc polgármesterétől. A kér-
dőívben megfogalmazott kérdé-
sekre a válaszadás önkéntes. A 
kérdezők személyes adatokat nem 
kérnek, az eredményeket statiszti-
kai összesítéshez használják fel.

Kérik az utazóktól, hogy együtt-
működésükkel járuljanak hozzá 
Miskolc közlekedésének fejlesztésé-
hez! Kérdés vagy kérés esetén a fel-
mérést végző Stratégosz Kft. mun-
katársaitól kaphatnak információt 
a +36 70 / 626 46 65, vagy a +36 70 / 
628 52 76 telefonszámokon.

UTASSZÁMLÁLÁS  
KEZDŐDIK MISKOLCON

Ne váljunk áldozattá!



Kiss János alpolgármester és 
Nagy Júlia, a MIDMAR Non-
profit Kft. ügyvezetője Miskolc 
Pass turisztikai kártyát aján-
dékozott a csodagyerekekként 
emlegetett Gaál Eszter és Gaál 
Julianna hegedűművész-palán-
táknak, akik a szombati Vár-sze-
renád koncerten a Miskolci Szim-
fonikus Zenekarral lépnek fel. 

Kiss János a zenekar csütörtöki 
próbáján köszöntötte a testvérpárt. 
Mint mondta, Miskolc mindig meg-
tiszteltetésnek tekinti és lehe-
tőséget lát abban, ha tehetséges 
vendégek érkeznek ide. – A fia-
tal tehetségeket is szívesen kö-
szöntjük és látjuk vendégül, hi-
szen a mai fiatalok lesznek a jövő 
nagyjai. Ők viszik hírünket a vi-
lágban és bízunk benne, hogy 
egyszer igazi sztárként térnek 
vissza hozzánk – hangsúlyoz-
ta Kiss János.  A Zeneakadémia 
rendkívüli tehetségek osztályá-
ba évente egy-két embert vesznek fel. 
A Gaál családban mindkét lánynak 

sikerült ez a bravúr. Ráadásul úgy, 
hogy mozgássérült szüleiknek kellett 

megteremteni ehhez a feltétele-
ket. A 12 és 17 éves fiatalok a vár 
szerenád koncertsorozatban, 
szombaton este 7 órától lépnek 
fel a Diósgyőri vár lovagtermé-
ben, a Miskolci Szimfonikus 
Zenekarral. Itt tartózkodásuk 
során, a Miskolc Pass kártyával 
ingyen kereshetik fel Miskolc 
nevezetességeit, térítés nélkül 

használhatják a tömegközlekedést és 
a kisvasúton is utazhatnak. 

Miskolcon 
a Művésze-
tek Házában 
lép színpad-
ra szeptem-
ber 21-én 
este Hsin-Ni 
Liu zongo-
raművésznő 
Philippe de 
Chalendar 
csellistával. 
A romanti-
ka és a posztromantika kamarada-
rabjainak legszebb gyöngyszemeit 
mutatják meg.

A tajvani Taipeiben született Hsin-
Ni Liu ötéves korában kezdett zongo-
rázni. Az évek óta Magyarországon élő 
zongoraművész tizenhat éves korában 
költözött az Amerikai Egyesült Álla-
mokba, ahol a clevelandi zeneakadémi-
án végezte felsőfokú zenei tanulmánya-
it, majd a New York-i Juilliard School 
of Music-ban és a Mannes-i School of 

Music-ban is 
diplomát szer-
zett. Posztgra-
duális tanul-
mányait Dráfi 
Kálmán veze-
tésével folytat-
ta a budapesti 
Zeneakadémi-
án. Rendkívül 
sikeresen de-
bütált a legen-
dás Carnegie 

Hall Weill termében 2007-ben. Számos 
európai és amerikai fesztiválon, kiváló 
zenekarok szólistájaként valamint sa-
ját szólóestjeivel kápráztatta el közön-
ségét. Fellépett az Emilia Romagna-i 
Fesztiválon, a Bartók Operafesztiválon, 
az Egyesült Államokban, Tajvanban, 
Oroszországban, Izraelben és Lengyel-
országban. Kamarazenészként olyan 
neves művészekkel koncertezett, mint 
Joseph Genualdi hegedűművész, Dmit-
ry Yablonsky csellista, Yuri Kim és 
Oxána Yablonskaya zongoraművészek.

Miskolcon járt a napokban Éric 
Fournier, a Francia Köztársaság 
budapesti nagykövete. A diploma-
ta tárgyalásokat folytatott Kriza 
Ákos polgármesterrel, emellett a 
Cinefestre és a Zrínyi Ilona Gim-
náziumba is ellátogatott. 

A városházi megbeszélésen Mis-
kolc kulturális életéről, a fejleszté-
sekről, és az együttműködési le-
hetőségekről is tárgyaltak. Kriza 
Ákos a helyi kulturális értékeinek 
bemutatása mellett, kitért a város 
Smart- és Green City mozgalmak 
melletti elkötelezettségére is. Be-
mutatta egyebek mellett azokat a 

fejlesztési elképzeléseket is, amelye-
ket az elkövetkező időszakban kí-
ván végrehajtani az önkormányzat. 

Éric Fournier többek között 
a közlekedési eszközöket érintő 
francia innovációkról és továb-
bi együttműködési lehetőségekről 
tájékoztatott. Ennek során kiemel-
te, a környezetvédelem is olyan te-
rület, amelyben Magyarország eu-
rópai szinten is élen jár.

A találkozó során elhangzott, 
hogy ezt megelőzően, tizenkét éve 
nem járt francia nagykövet Miskol-
con. Éric Fournier két napot töltött 
városunkban, ennek során ellátoga-
tott a Zrínyi Ilona Gimnáziumba is.
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A ROMANTIKA LEGSZEBB  
GYÖNGYSZEMEI

A Bortanyán idén is megrendezik 
a magyar borokkal és borászokkal 
foglalkozó filmek kis seregszem-
léjét. A CineWine - Film és Bor a 
miskolci Avasi Pincesoron prog-
ram keretében, szeptember 17-én 
15 órától éjfélig várják a filmek és a 
borok szerelmeseit.

A rendezvény szorosan kapcso-
lódik a miskolci Jameson Cinefest 
Filmfesztiválhoz, fővédnöke Kriza 
Ákos polgármester. A seregszemlét 
kiemelt magyar film nyitja meg, in-
gyenes vetítéssel. Hollai Iván „Tom-
pa Doctor Somlón” című alkotása a 
2015. évi Monori Bortárs Fesztivál 
díjazott filmjei között is megtalálha-
tó. A programban szerepel Péterffy 

András Balázs Béla díjas producer, 
rendező, operatőr alkotása is – a 
“Gyöngyöt az embernek” – amely a 
párizsi Coup-de-Coeur zsűri-díját 
valamint a Vin-Santé-Plesair de Viv-
re különdíját is megkapta. Vetítésre 
kerülnek továbbá úgynevezett bor-
blogger kisfilmek, és néhány érdekes 
rövidfilm is a magyar borok világá-
ból.

Az Avasi Bortanya nagytermében 
Miskolc borai mellett, kézműves bor-
készítők és Magyarország válogatott 
borászatai mutatkoznak be, „bor-
szalon stílusban”. Képviselve lesz a 
8-as és Fia Borház, a Gallay Kézmű-
ves Pince, Sándor Zsolt Organikus 
Pincészete, a Hetedhét Borászat, a 
Dimenzió Borászat, a Divinus Bo-

rászat, a Götz Pince, a Budaházy Fe-
kete Kúria Pincészet és a Tokaj-Hét-
szőlő Szőlőbirtok is. A filmvetítések 
előtt ingyenes borbemutatót tarta-
nak, a borászok legkedvesebb bora-
ikról beszélnek az érdeklődőknek.

Az itóka mellé a térség kézműves 
sajtjait, gourmet pincefalatjait is meg 
lehet majd kóstolni, s az este folya-
mán miskolci zenészek nyújtanak 
kellemes hangulatot a beszélgetések-
hez a Bortanya teraszán.

Rendezvényre minden bor és mozi 
imádót vár nagy szeretettel, finom 
borokkal, jó filmekkel és isteni fa-
latokkal a Miskolci Borbarátok Tár-
sasága. Az esemény médiapartnere a 
MIKOM Kommunikációs Nonprofit 
Kft.

Nemzetközi tudományos kon-
ferenciát rendeznek „Szerzetesi 
nagy alázatossággal – Kelemen 
Didák és kora, Szerzetesrendek 
Magyarországon a 18. század első 
felében” címmel az Erzsébet téri 
MAB-székházban szeptember 23–
24-én. Pénteken 14, szombaton 9 
órakor kezdődnek az előadások.

A rendezvényre számos magyar-
országi és határon túli oktatási in-
tézmény és szervezet képviselője je-
lentkezett előadást tartani. Kelemen 

Didák nagyon sokat tett az embere-
kért a saját korában, sokan érdeklőd-
nek személye, munkássága iránt. A ti-
zennyolcadik században élő hittérítő 
nevéhez fűződik a miskolci minorita 
templom, a mellette lévő rendház és 
iskola építése. – Itt lesz Kovács Ger-
gely posztulátor is, aki a boldoggá és 
a szentté avatási eljárásokról beszél 
majd – mondta el Kalna Zsolt minori-
ta tartományfőnök.  – Nagyon gazdag 
programmal készülünk, az előadá-
sok több oldalról közelítik meg a ti-
zennyolcadik századi szerzetességet. 

Lesz közöttük olyan, amely a kolosto-
ri börtönökről szól majd és olyan is, 
amely a betegápolásról – tette hozzá 
a tartományfőnök. A konferenciához 
kapcsolódóan szentmise is lesz a mi-
norita templomban 18 órától, amely 
után a Fráter kórus ad hangversenyt. 
A rendezvényt támogatja a Miskolci 
Egyetem és az Éltető Lélek Alapítvány 
is. Fővédnöke Ternyák Csaba egri ér-
sek, védnökei: Kalna Zsolt minorita 
tartományfőnök, Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere, Torma András a 
Miskolci Egyetem rektora.

MISKOLCON  
A FRANCIA NAGYKÖVET

Csodagyerekek a szimfonikusokkal 

CineWine - Film és Bor az Avasi Pincesoron

Mozizzon borral a kezében,  
pár percre  
a belvárostól!

Kelemen Didák és kora – tudományos konferencia



Idén is neves hazai és nemzetközi 
alkotók tették tiszteletüket a Mis-
kolci Nemzetközi Filmfesztiválon. 
A Jameson CineFest mindig a vi-
lág legjobb fesztiváljainak díjnyer-
tes alkotásaiból válogat, idén kü-
lönösen erős volt a mezőny. Mind 
a jelenlévő szakmai közönséget, 
mind Miskolc polgárait megmoz-
gatta a rendezvény, szinte minden 
vetítésen hatalmas az érdeklődés.  

A filmfesztivál múlt pénteki nyi-
tóünnepségén a díszvendég, az 
európai mozi nagykövete, az Os-
car-díjas Juliette Binoche hosszú 
tapsvihart követően vette át a fris-
sen alapított Európa-díjat Bíró Ti-
bor fesztiváligazgatótól és Kriza 
Ákos polgármestertől. 

Bíró Tibor nyitóbeszédében hang-
súlyozta: az elmúlt 12 évben az volt 
a törekvésük, hogy a világ filmmű-

vészetének legfrissebb és legértéke-
sebb alkotásait hozzák el ide és ezzel 

Miskolcot tíz napra az ország, vala-
mint Kelet-Közép Európa filmes fő-
városává tegyék. 

Csöbör Katalin országgyűlé-
si képviselő beszédében köszönetet 
mondott a CineFest megálmodói-
nak, szervezőinek, különösen Bíró 
Tibor igazgatónak, elhivatott mun-
kájáért. Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere köszöntő beszédében úgy 
fogalmazott: a CineFest évről-évre 
elvarázsolja a nézőket. – Nem csak 
azért mert egy folyamatosan meg-
újuló, a filmes világ által elismert 
fesztivált szervezünk Miskolcon, 

hanem azért is, 
mert a CineFes-
ten minden évben 
v i lágsztárok ka l 
ta lá l kozhat u n k 
– emelte ki a pol-
gármester. 

Muszatics Péter 
filmtörténész, a CineFest CineClas-
sics szekciója kurátorának laudáci-

ójában elhangzott: Juliette Binoche 
az egyetlen színésznő, aki Velencé-
ben, Berlinben és Cannes-ban is el-
nyerte a legjobb női alakításért járó 
díjat. Nagy és kivételes színésznő, 
egy igazi, európai sztár: példakép és 
igazodási pont milliók számára.

Juliette Binoche köszöntő beszédé-
ben elmondta: minden művészetre 
igaz, a filmre pedig különösen, hogy 
alázatossá teszi az embert. Azokat 
is, akik készítik a filmet és azokat is, 
akik nézik. – A filmre mindig úgy 
tekintek, mint egy átalakulásra, ami 
jobbá, humánusabbá, megértőbbé 

tesz. Mint 
színésznő, 
a rende-
ző vízióját 
szeretném 
szolgálni, 
ug ya na k-
kor őszin-
tének kell 
l e n n e m . 

Olyan ez, mintha kinyitnánk egy aj-
tót vagy egy belső könyvet – fogal-
mazott Juliette Binoche. 

Az idei Cinefestre több mint 60 
alkotó érkezett, a versenyprogram 
négy szekciójában össze-
sen 82 alkotás szerepelt. 
18 nagyjátékfilm, 35 kisjá-
ték- és kísérleti film, 12 ani-

mációs mű, valamint 17 film az új 
versenyszekcióban, a CineNewWa-
ve-ben, amely a fiatal magyar alko-
tók filmjeire fókuszált. A CineClas-
sics programjában idén Kieslowski 

alkotásai mellett Makk Károly, a 
fesztivál életműdíjas rendezőjének 
frissen felújított filmjei, valamint a 
horror film zsánere került a közép-
pontba. A kísérőprogramok között 
nem volt hiány jó bulikból, ütős 
koncertekből sem. 

A Miskolci Gráciák Egyesülete immár harma-
dik alkalommal hirdette meg azt a pályáza-
tot, amelynek keretében tehetséges, rászoruló 
gyerekeket támogatnak. Idén Mága Zoltán 
hegedűművész is felajánlotta jótékonysági 
koncertjének bevételét, hogy a program segít-
ségével miskolci fiatalokat segítsen.

– Nagyon fontos számunkra ez a koncert 
– mondta el Pelczné Gáll Ildikó, a Miskolci 
Gráciák Egyesület elnöke. – Az idei tavasz-
köszöntő gráciabálon Mága Zoltán volt a fel-
lépő művészünk és a bál fővédnöke is. Ő is 
nagyon fontosnak tartja a tehetséges fiatalok 
támogatását, s amikor hallott erről a prog-
ramról, bejelentette, hogy szeretne csatla-
kozni a támogatókhoz. 

A tehetséggondozó programot már harma-
dik éve hirdeti meg a Miskolci Gráciák Egye-
sülete. – Úgy gondoljuk, nagy szükség van 
rá, hogy a tehetséges gyerekek megfelelő le-
hetőségek, feltételek mellett bontakoztathas-

sák ki a képességeiket, hiszen nagyon drága 
a tanulás, a megfelelő szakkörök, külön órák 
igénybevétele. Azt kérjük a pályázóktól, mu-
tassák be, milyen képességekkel rendelkez-
nek, mit szeretnének erősíteni, mire kívánják 
fordítani a támogatási összeget. Elszámolást 
nem kérünk a gyerekektől, de figyelemmel 
kísérjük a tanulmányi eredményeiket – han-
goztatta Pelczné Gáll Ildikó.

A pályázatban a 10 és 19 év közötti kate-
góriában négy, míg a 18 és 26 év közöttiek-
nél három tehetséges fiatal nyerheti meg az 
ösztöndíjat, amely a tanévhez igazodik és ha-
vonta 15 ezer forintos, illetve 30 ezer forintos 
támogatást nyújt, tíz hónapon át. – Mi, mis-
kolci gráciák lokálpatrióták vagyunk, ezért 
is szeretnénk miskolci fiatalokat támogatni. 
Korábban nagyon sokan megkerestek ben-
nünket, akik hátrányos helyzetben voltak és 
elég nehéz volt koordinálni, kit részesítsünk 
előnyben - nyilatkozta a Miskolci Gráciák 
Egyesület elnöke.
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EGYÜTT A MISKOLCI TEHETSÉGEKÉRT

„A CineFest évről-évre elvarázsolja a nézőket”
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l  BUDAPEST SÉTAHAJÓZÁSSAL:  
szeptember 24. (szombat):   
6.000 Ft/fő

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

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

l  DUNAKANYAR: ESZTERGOM,  
VISEGRÁD, SZENTENDRE:  
október 15. (szombat):  8.000 Ft/fő

l  PÉCS, A KULTÚRA VÁROSA:  
október 29. (szombat):  12.000 Ft/fő

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

"

"

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

20
16

. ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársat keres  

az alábbi munkakör betöltésére:

ASSZISZTENS
A leendő munkatárs feladatai:

•  Irodai adminisztrációs feladatok elvégzése
• Beérkező-kimenő posta iktatásának kezelése
• Számlák iktatása
• Dokumentumkezelés
• Nyilvántartások kezelése

A pályázókkal szemben támasztott elvárások:
•  Minimum középfokú iskolai végzettség
• Felhasználó szintű számítógépes ismeretek 
• Számítástechnikai ismeretek
• Terhelhetőség, rugalmasság 
• Megbízhatóság, önállóság, pontosság, talpraesettség, határozottság
• Több feladat párhuzamos kezelésének, priorizálásának képessége
• Kiváló kommunikációs, szervező és problémamegoldó készség

Előnyt jelent:
• hasonló területen szerzett tapasztalat

Ajánlatunk:
• Stabil háttér
• Felelősségteljes munkakör
• Kellemes munkahelyi környezet
• Versenyképes jövedelem

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 

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

Baromfit árusító üzleteinkben:
Tepsis csirke 1 kg      499 Ft              Csirkecomb egész, 1 kg      599 Ft

Törzsvásárlóknak kuponnal olcsóbb 1 db vásárlásánál:
Domestos 24h Fresh 250 ml Pine, Citrus, 449 Ft helyett          399 Ft

(COOP ABC, COOP Szuper) egységár: 598,66 Ft/l helyett 532 Ft/l

Vásároljon COOP üzleteinkben, gyűjtse a pontokat és hűségét kedvezményekkel jutalmazzuk! 
Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon és szórólapokon!

59 Ft

COOP vödrös tejföl       
12%, 850 g, 
egységár: 399 Ft/kg

VISZLÁT NYÁR!  – ITT AZ ŐSZI AKCIÓHULLÁS! 
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN SZEPTEMBER 14-20-IG!

Delikát ételízesítő      
klasszikus, 250 g 
egységár: 1596 Ft/kg

399 Ft

Sertésmájkrém    
classic, 62 g,  
egységár: 952 Ft/kg

339 Ft

Apróhirdetés
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hupont.hu, 
bemutatóterem: Miskolc, Bükk áru-
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, lambé riázás, filagóriák, elő-
tetők, kerítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Velux ablakok 
beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgozni 
tudó ácsot és korábban ács mellett 
dolgozó segédmunkást keresek Mis-
kolc és környékére, nem csak tetőn 
végzendő munkákra. Tel.: 06-20/460-
6775.

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

Terítők,  
székpárnák 

széles  
választékban 

kaphatók!

A kép illusztráció.
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Hirdetés Miskolci Napló8

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére és tiszteletére a 60. évforduló alkalmából  
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kiíró) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat támogatásával

pályázatot hirdet két kategóriában művészeti alkotások létrehozására

SZABADSÁG címmel.

A pályázat témája: Új művészeti alkotások létrehozása, amelyek témája a szabadság,
annak megélése az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemi és érzelmi örökségén.

A pályázat célja: A Kiíró célja olyan pályaművek, művészeti alkotások támogatása,
amelyeken keresztül a közösség minél több élményt szerezhet 1956 szellemiségéről.

Pályázók köre: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében élő és/vagy alkotó természetes személy.

Művészeti kategóriák: irodalom és/vagy képzőművészet

A beérkezett pályázatok közül a két szakmai zsűri kategóriánként 
három-három pályázatot részesít díjazásban.

Díjazás formája és mértéke mindkét művészeti kategóriában: 
I. helyezés 150.000 Ft • II. helyezés 120.000 Ft • III. helyezés 100.000 Ft

A Kiíró a szakmai zsűri által javasolt alkotásokból albumot jelentet meg és kiállítást szervez.

A pályaművek benyújtási határideje 2016. szeptember 30. Eredményhirdetés 2016. október 23.

A pályaművek benyújtásának módja személyesen vagy megbízott által MMJV Polgármesteri Hivatal 
Kulturális és Városmarketing Osztályán.

A hivatalos pályázati felhívás elérhető a miskolc.hu weboldalon és bővebb felvilágosítás
a kultur@miskolcph.hu email címen kérhető.

minden hónap harmadik vasárnapján

Miskolci Termelői Nap
Miskolcon az Erzsébet téren

Helyi termelők termékei, kóstolók, kézműves portékák

2016. szeptember 18. vasárnap 9-13 óra
Komolykodva jön az ősz

program
9 órától  Regisztráció, 10 óra rajt – Belvárosi futás

9.30 óra – Számadó Zenekar muzsikál
10 óra – „Kulturális Örökség Napjai” Miskolc belvárosi séta

10.30 óra – a Halmaji Gitártrió fellépése
11.15 óra – Belvárosi futás eredményhirdetés

11.30 óra – „Az állatok nyelvén tudó juhász” a Sebaj Színház előadásában

Vendégtelepülés: HALMAJ
Agroudvar, szederlekvár kóstoló, tartósítószer nélküli savanyúságok, tíztojásos száraztészták, termelői tojás,  

Ruszkai Pálinka Manufaktúra és a Velvet Étterem bemutatkozása

Önismereti tesztek és játékok, munkaerő-piaci tanácsadás a MINŐIES Alapítvánnyal
Támogató

Dr. kiss jános alpolgármester
Miskolc Megyei Jogú Város

További információ: miskolcitermeloinap@hellomiskolc.hu, www.facebook.com/Miskolci Termelői Nap         A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Szervező
MIDMAR Nonprofit Kft.

Együttműködők

Ugyanezen a napon, szeptember 30-án, 17 órakor ünnepi szentmise  
Salkaházi Sára boldoggá avatásának 10. évfordulója alkalmából,  

az Újdiósgyőri Szent Imre templomban. 

A részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztráció és a jegyek átvétele 
a Művészetek Háza jegypénztárában történik szeptember 20-tól  

(keddtől–péntekig 10.00–16.00 óráig).

Elsősorban 8-16 fős asztaltársaságok jelentkezését várjuk,  
de természetesen lehetőség van egyéni vagy páros részvételre is.
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Az országban egyedülálló ösz-
töndíj rendszer elindítását jelen-
tette be csütörtökön a Miskolc 
Városi Sportiskola vezetése. A 
szeptember 15-től, 2017 júliusáig 
tartó támogatást öt fiatal sporto-
lók kapja, ők eddigi eredménye-
ik alapján jó eséllyel képviselik 
majd Miskolcot és hazánkat a 
jövő nyáron, Győrben megrende-
zendő Európai Ifjúsági Olimpiai 
Fesztiválon. 

A sportiskola úgynevezett él-
sport fejlesztési programjában 
azok a sportiskolások vehetnek 
részt, akik hazai és nemzetkö-
zi szinten is a legeredményeseb-
ben szerepeltek. Ilyen az országos 
bajnokságon minden idők legjobb 
serdülő eredményével távolugrást 
nyerő Bacsa Fanni, Feczkó Csanád 

és Faragó Petra judós, Posta Réka 
kajak-kenu versenyző és Vécsey 
Réka úszó. Ők öten kapják az MV-
SI-ösztöndíját az eredményes fel-
készüléshez. 

– A felkészülési támogatást az 
idei év szeptemberétől jövő év jú-
lius 31-ig biztosítjuk. Azért eddig 
az időpontig, mert 2017. júliusában 
rendezik meg Győrben az EYOF-
ot – az Európai Ifjúsági Olimpiai 
Fesztivált – ahol ösztöndíjas spor-
tolóink is rajthoz állnak majd – 
mondta el Illyés Miklós, az MVSI 
ügyvezetője. 

Deák Bárdos Mihály, szakmai 
vezető arról tájékoztatott, hogy 
új kosárlabda- és röplabdaedzők-
kel bővül az MVSI szakmai stábja, 
Stefáni Zsuzsanna, Veresné Gás-
pár Éva és Szajkó Tímea személyé-
ben.

Az NB I. 8. fordulójában, Gyir-
móton 1-0-s vereséget, Egerben, a 
Magyar Kupa mérkőzéséb pedig 
3-1-es győzelmet aratott a DVTK 
labdarúgó-csapata

Az addig nyeretlen gyirmótiak 
hazai pályán fogadták a Diósgyőrt. 
Az első félidőben kiegyenlített já-
tékot láthatott a közönség, a gyir-
mótiak előtt adódott több helyzet, 

de gól nem született. A fordulást 
követően a Gyirmót nagy nyomás 
alá helyezte a Diósgyőrt, de sokáig 
nem tudta feltörni a védelmét. Az 
első óra végére kijött a szorításból 
a DVTK, de igazán veszélyes lövé-
se nem volt. A 73. percben tört meg 
a gólcsend, Csiki adott remek lab-
dát Sallóinak, aki egy átvétel után 
a diósgyőri kapu bal felső sarká-

ba helyezett. A hajrában már nem 
született újabb gól, így a Gyirmót 
első szezonbéli első győzelmét ün-
nepelhette. (OTP Bank Liga, 8. for-
duló: Gyirmót FC - Diósgyőri VTK 
1-0). Szerdán Magyar Kupa (MK) 
mérkőzést játszott a DVTK és 3-1 
arányban legyőzve az Eger SE-t, be-
jutott a MK legjobb 64 csapata közé. 
(Eger SE - Diósgyőri VTK 1-3)

Múlt pénteken, szeptember 9-én a 
magyar és a román bajnok talál-
kozójával indult a MOL Jégkorong 
Liga pontvadászata. 

A DVTK Jegesmedvék címvédő 
csapata hazai jégen, kiütéssel, 7-0-
ra győzte le a román Dunarea Galati 
együttesét a MOL Liga új idényének 
első játéknapján. (DVTK Jegesmed-
vék-Dunarea Galati 7-0). Két nap-
pal később ismét diadalmaskodtak a 
Macik, bár ez a mérkőzés szorosabb 
volt. Szeptember 21-én, jégkorong 
MOL Liga alapszakaszának vasár-
napi játéknapján a DVTK Jegesmed-

vék az utolsó harmad előtt még hát-
rányban volt, végül azonban 5-3-ra 
legyőzte a vendég Újpestet. (DVTK 
Jegesmedvék-UTE 5-3). A következő, 
csütörtöki játéknapon megszakadt a 
Macik menetelése, 4-3-ra kikaptak a 
MAC Budapest vendégeként. A ve-
reség azért is váratlan volt, mert a 
két csapat az előző idényben tízszer 
játszott egymással és minden alka-
lommal a Jegesmedvék bizonyultak 
jobbnak.

A Diósgyőri Jegesmedvék harma-
dik bajnoki címüket szeretnék meg-
szerezni ebben a bajnoki szezonban, s 
tudni lehetett, hogy a borsodi klub leg-
nagyobb kihívója a MAC. Az új idény 
beharangozó sajtótájékoztatóján Hajós 
Roland, a Jegesmedvék csapatkapitá-
nya úgy nyilatkozott: érzésük szerint 
jól sikerült a felkészülés. Jó állapotban 
van a csapat fizikailag és taktikailag is 
sokat haladtak előre. De persze mindig 
van hová fejlődni – tette hozzá. 

FELKÉSZÜLÉSI TÁMOGATÁS 

VERESÉG GYIRMÓTON, GYŐZELEM EGERBEN

9
Sikeres rajtot  
vett a DVTK  
Jegesmedvék

MIHŐ: FELKÉSZÜLTÜNK A FŰTÉSI IDÉNYRE
A hőszolgáltató társaságok életében 

szeptember közepe azt jelenti, rendel-
kezésre kell állni a rendszernek a távfű-
tésre. De ez nem azt jelenti, hogy indul a 
fűtés, csak azt, szeptember 15-étől bár-
mikor indítható.

– A fűtési idény indításához szükséges fel-
adatokat a tulajdonunkban lévő berendezé-
seken elvégeztük, rendszerünk szeptember 
elejére már készen állt a fűtés indítására, an-
nál is inkább mivel a fűtési idény a jogsza-
bályok szerint szeptember 15-ével kezdődik 
– mondta a  fűtési idény indulásának felada-
taival kapcsolatban Nyíri László, a MIHŐ ügy-
vezető igazgatója. – Az ide vonatkozó kor-
mányrendelet szerint ugyanis fűtési időszak 
az év szeptember 15. és a következő év má-
jus 15. napja közötti időszak. Ez a dátum nem 
jelent automatikus fűtést, de a távhőszolgál-
tató társaságok fűtési rendszerének készen 
kell állnia a fűtés esetleges indítására.

– A legtöbben azt gondolják, nyáron a táv-
hőszolgáltató lazíthat.

– Nyári időszakban is nagyon sok fela-
datunk van. Ez nálunk a karbantartási idő-
szak, ilyenkor elvégezzük a hőtermelő ka-
zánok átvizsgálását, ha kell, javítjuk azokat, 
hatósági vizsgálatokat végzünk, illetve új-
rahitelesítjük a lejárt hőmennyiségmérőket. 
Mivel a távhőrendszerünk, a távhővezetéke-
ink jó része 45 éves elmúlt, ezért az idén is 
szükség volt hibamegelőző jelleggel több 
távhővezeték-szakasz cserére. De elvégez-
tük a hőközponti felújításokat, a hőcserélők 

vízkőmentesítését és egyéb berendezések 
karbantartását is. A zavartalan fűtési idény 
érdekében azonban nem csak nekünk, a 
szolgáltatónak, hanem a lakóközösségeknek 
is készülnie kell.

– Mivel? Mit tudnak tenni a lakók, a lakókö-
zösségek azért, hogy zökkenőmentesen indul-
jon a fűtés?

– Az egyik legfontosabb, hogy a fogyasz-
tók a termosztatikus radiátorszelepeket ál-
lítsák maximális nyitási helyzetbe. Ezzel tud-
ják segíteni, hogy a rendszerben lévő levegő 
eltávozzon, vagyis, hogy ne legyen „levegős 
a rendszer”. A fűtés beindulását követően a 
radiátorszelepeket már a kívánt hőmérsék-
letnek megfelelő állásba kell fordítani. A fű-

tési idény beindulása előtt a lakóközösségek 
részére hőközponti körönként, igény szerint 
próbafűtést is biztosítunk, minden év szep-
tember 15-től. Mi javasoljuk ezt, hiszen ez 
lehetőséget nyújt arra, hogy a lakóközösség 
időben, még a fűtési idény indulása előtt 
észlelje a lakóépületen belüli fűtési rendszer 
működési hiányosságait, és lehetősége nyíl-
jon a hibajavítására még a fűtés előtt. A pró-
bafűtés költsége a távhőszámlában ráadásul 
csak a ténylegesen felhasznált hőmennyiség 
díjaként jelenik meg, amely lakásnagyságtól 
függően 200-300 forint egy napra.

– Mikor indítják el a távfűtést?
– Az Országos Meteorológia Szolgálat idő-

járási előrejelzéseit figyelemmel kísérve és 
a lakóközösségekkel kötött megállapodás-
nak megfelelően indítjuk a fűtést méghoz-
zá kétféleképpen: folyamatosan, vagy pedig 
szakaszosan. Az elmúlt évek fejlesztéseinek 
köszönhetően a hőközpontjainkban lévő 
automatika a külső hőmérsékletnek meg-
felelően szabályozza, hogy milyen mértékű 
hőmennyiséget kell betáplálni a rendszerbe 
ahhoz, hogy a lakások melegek legyenek. 
Fűtésindítást követően, ha melegszik a külső 
hőmérséklet, az automatika lezárja a fűtést. 
Ha elkezd hűlni a levegő, az automatika ér-
zékeli ezt, és elkezdi felfűteni a fűtőtesteket. 
Ha folyamatosan hideg van, folyamatosan, 
egyenletesen adjuk be a hőt a lakásokba, ha 
melegebb az idő, akkor szakaszosan. Ez azt is 
jelenti, hogy a MIHŐ Kft. igyekszik megfele-
lő komfortérzetet biztosítani a lakásokban és 
csökkenteni a fogyasztók költségeit.

– Hiába figyelünk oda, készülünk fel ala-
posan, ha megy a fűtés, akkor jöhet elő hiba. 
Ilyenkor hova forduljunk?

– A lakóépületen belüli fűtési rendszer a 
lakóközösség tulajdonában van. Ezért az 
épületen belüli fűtési berendezések üze-
meltetése, karbantartása vagy korszerű-
sítése a felhasználó illetve a lakóközösség 
feladata. Ennek ellenére fűtésindításkor a 
lakossági felhasználók probléma esetén ál-
talában a MIHŐ Kft. műszaki ügyeletére 
telefonálnak. Munkatársaink szívesen áll-
nak rendelkezésre szakmai tanácsadással, 
azonban a lakóközösség tulajdonában lévő, 
épületen belüli fűtési rendszer karbantartá-
sát a közösség képviselője által megbízott 
karbantartó vagy szerződtetett szakcég 
végzi. Ezen cégek elérhetőségéről a lakó-
közösség képviselőjénél tájékozódjanak és 
őt keressék, ha a fűtési rendszer problémá-
ja lakóépületen belül van. Amennyiben a 
mi oldalunkon keletkezik hiba, például ve-
zetéken van lyukadás, a hibát igyekszünk 
a lehető legrövidebb időn belül elhárítani, 
ha kell, egész éjszaka dolgozunk. Az utóbbi 
évek fejlesztéseinek is köszönhetően a leg-
több esetben úgy tudjuk kijavítani, hogy az 
a lakónál csak rövid ideig okoz szolgáltatási 
szünetet.

– Hideg télre készül?
– Egy hőszolgáltató mindig hideg télre ké-

szül, és akkor nem érheti meglepetés. De a 
hidegnek kint van a helye, nekünk pedig az a 
feladatunk, hogy bent, a lakásban meleg le-
gyen.

Hirdetés
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APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:

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

M
UN

KA
LE

HE
TŐ

SÉ
G! • Kiegészítő jövedelemforrás

•  Miskolcon és környező 
településeken újság és 
szóróanyag terjesztéséhez 
keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős 
terjesztőket.

•  Munkavégzés szombatonként, 
reggeli, délelőtti órákban

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

HUJBER FERENC 
BUGÁR ANNA/
GÖRGÉNYI FRUZSINA 

VASTAG TAMÁS 
KISS RAMÓNA 
BÁNFALVY ÁGNES 
FARAGÓ ANDRÁS/
URMAI GÁBOR 
HARMATH IMRE

2016. OKTÓBER 29. SZOMBAT – 19.00
Művészetek Háza Miskolc (Rákóczi út 5.)

Jegyrendelés, info: +36 46 508-844, +36 30 846 3009, www.muveszetekhazamiskolc.hu
Jegyek a Miskolci Kulturális Központ központi jegypénztárában (Rákóczi u. 2.) válthatók!
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PROGRAMAJÁNLÓ
Program

Művészetek Háza 
Szeptember 22. 18 óra.  DUMA JAM: Ara-

nyosi Péter - Dombóvári István - Ba-
dár Sándor.

Szeptember 23. 19 óra. ÉDES ANNA MU-
SICAL – ORSZÁGOS TURNÉ 2016. Bu-
dapesti Showszínház Produkció.

Ady Endre Művelődési Ház
Szeptember 24.  21. óra. IVAN & THE PA-

RAZOL KONCERT. Előzenekar: The Sign.
Herman Ottó Múzeum központi épü-

lete, Miskolci Galéria Rákóczi-háza
Szeptember 17. 10-13 óráig. ÖRÖKSÉG ÉS 

KÖZÖSSÉG a múzeumban. A 2016. évi 
kulturális örökség napjai rendezvényso-
rozatának egyik altémája az Örökség és 
közösség koncepció, melynek keretében 
a miskolci Herman Ottó Múzeum két ki-
állítóhelyén is nyílt napot hirdet. Várják 
az iskolai közösségi szolgálatot a múze-
umban eltölteni szándékozókat és azo-

kat, akik szívesen végeznének valamely 
kiállítóhelyen önkéntes munkát.

Miskolci Nemzeti Színház 
Szeptember 17. 20 óra. Színházak éjszakája
Petőfi Sándor Könyvtár
„Szeptember végén” III. Petőfi Könyvtári 

Napok.
Szeptember 23. 16.30 óra. Kühne Kata-

lin: Ormok, lombok, tisztások című 
kötetének bemutatója. 

Szeptember 24. 10 óra. Miskolci Ma-
zsorett Együttes utánpótlás csoport. 
11 óra. Csiribiri együttes. 12.30 óra. 
Bársony tánccsoport. 15 óra. Mintha 
zenekar. 

Belvárosi Liget
Minden pénteken 7-13 óráig: Belvárosi 

biovásár a Belvárosi Ligetben! Bioélel-
miszerek közvetlenül a termelőktől. A 
biopiac szervezője az Észak-Magyaror-
szág Flórája Faunája Alapítvány.

Hubay György önkormányzati képviselő utca-
fórumot tart szeptember 20-án, kedden, 16 órá-
tól a Balázs Győző téren (Győri kapu).

UTCAFÓRUMMAL EGYBEKÖTÖTT  
BURGONYAVÁSÁRT RENDEZ

Kovács László önkormányzati képviselő szeptember 19-
én, hétfőn - 12 órától a Hegyalja-Hóvirág utca sarkán, a Kő 
ABC-nél.

Katona Ferenc önkormányzati képviselő szeptember 20-
án, kedden 14 órától a Selyemréti Tehetséggondozónál.

Barta Gábor önkormányzati képviselő szeptember 20-
án, kedden 14.30 órától a Petneházy bérházak, Park utcai 
óvodánál, 16 órától pedig a Futó utcai Coop ABC mel-
lett.

Nánási-Kocsis Norbert önkormányzati képviselő szep-
tember 21-én, szerdán 14 órától a Leventevezér utca 8. sz. 
alatti parkolóban. 

Deák-Bárdos Mihály önkormányzati képviselő szeptem-
ber 21-én, szerdán 16.30 órától a Fontana (volt Stadion étte-
rem) melletti parkolóban. 

Gazdusné Pankucsi Katalin önkormányzati képviselő 
szeptember 21-én, szerdán 16.30 órától a bükkszentlászlói 
kultúrház mellett, szeptember 23-án, pénteken 14 órától a 
Vasgyári kórház parkolójában, szeptember 24-én, szom-
baton 9 órától Komlóstetőn, a Lomb utcai buszvégállo-
másnál.

Glatz Katalin önkormányzati képviselő szeptember 22-
én, csütörtökön 14 órától a Középszer 11.-17. sz. alatti par-
kolóban, 16 órától az Avasi postánál és az Avas 3-as ütem 
Spar-parkolóban. 

Kovácsné Budai Mária önkormányzati képviselő szep-
tember 23-án, pénteken 16 órától a Tizeshonvéd u. 12. sz. 
alatti parkolóban és szeptember 24-én, szombaton, 8 órától 
a Mátyás király utcai ABC mellett. 

Kiss János alpolgármester, önkormányzati képviselő 
szeptember 23-án, pénteken 16 órától a Tizeshonvéd u. 12. 
sz. alatti parkolóban. 

UTCAFÓRUM: 

Lassan két éve már, hogy 
megfogalmazódott egy a Mis-
kolci Egyetemhez és testvér-
intézményeihez egyaránt szó-
ló emlékmű felállításának 
gondolata. Egy olyan Lélekha-
rangé, amely szimbólummá 
válva, egyszerre szól Selmecért, 
Sopronért, Miskolcért, Duna-
újvárosért, Székesfehérvárért, 
bányászért, kohászért, erdé-
szért, gépészért, jogászért, gaz-
dászért, bölcsészért és minden 
más testvérszak hallgatójáért. 
Felidézve az elhunyt társak em-
lékét, hirdetve a közösség erejét 
és párját ritkító összetartását. A 
Lélekharangot szeptember 17-

én avatják fel, a harangláb Lit-
win József iparművész alkotása, 
míg a harang Gombos Miklós 
harangöntő mester munkáját 
dicséri. Az avatóünnepségen a 
tanári kar és az egyetem hall-
gatói mellett, a soproni, dunaúj-
városi és székesfehérvári diák-
ság is képviselői jelen lesznek, 
neves szakmai szervezetekkel 
egyetemben. Nagy Lajos, az 
Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület elnöke be-
szédet is tart.  A harangot a ró-
mai katolikus, görög katolikus, 
református és evangélikus fele-
kezetek lelkipásztorai is meg-
áldják, illetve felszentelik majd. 
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Lélekharangot avatnak 
Vasárnap, 18-án 10 órá-

tól lesz a bükkszentkereszti 
templom búcsúja, a szentmisét 
Pehm E. Ferenc atya mutat-
ja be. Ezen a napon 11 órakor 
kezdődik a búcsúi szentmise a 
szirmai templomban, Fájdal-
mas Anya ünnepén. A szent-
misét Kakukk Ferenc érseki 
titkár mutatja be. 

A Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége és a megyei könyv-
tár szervezésében újra indul a 
filozófia szeminárium soroza-
ta Gáspár Csaba László inté-
zetigazgató vezetésével szep-
tember 20-án, kedden 16.30 

órai kezdettel a megyei könyv-
tárban. Az avasi lakótelepen 
élő római és görögkatolikus 
egyházközségek templombú-
csújukat szeptember utolsó tel-

jes hetén tartják. Vasárnaptól, 
18-ától Simon András grafikáit 
tekinthetjük meg az Isteni Ige 
templomban. Hétfőn 18.45-től 
filmklub, kedden 19 órától kó-

rustalálkozó, szerdán 18.45-től 
beszélgetés Süveges Gergővel, 
csütörtökön 19 órától orgo-
nakoncert, pénteken 19 órá-
tól a papokból álló PáterRock 
együttes koncertje. Csütörtö-
kön egész napos imádság lesz 
a templomban, majd Béres Gá-
bor atya tart háromnapos lel-
kigyakorlatot az esti szentmi-
sék keretében. Szombaton, az 
egyházközségek napján színes 
forgatag és közös főzés lesz a 
program. Jövő vasárnap, 25-én 
11 órától lesz a templombúcsúi 
mise, Béres Gábor atya szent-
beszédével.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

VÁROSRÉSZI MOBILITÁSI NAPOK
Szeptember 19. (hétfő) 14-17:30 óra között: DIÓSGYŐRI 

Mobilitási Nap, Dél-Kilián, Otthon Étterem melletti par-
koló; Szeptember 20. (kedd) 14-16 óra között: AVASI Mo-
bilitás Nap, Avas-tetői szabadidő park; Szeptember. 21. 
(szerda) 14-16 óra között: KOMLÓSTETŐI Mobilitási 
Nap, Komlóstetői Általános Iskola udvara.

Minden városrészi program egységesen: Ügyességi köz-
lekedési vetélkedők, kerékpárral, rollerrel, görkorcso-
lyával, gördeszkával; Mozdulj velünk pontgyűjtő játék: 
kreatív foglakozások, labdajátékok, kooperációs játékok 
ejtőernyő segítségével; Remetetenisz, tollas, mini golf; Ke-
rékpáros turmix, KRESZ-társas, klímakerék, gólyalábak, 
mobilitás-totó KRESZmemori. Előzetes jelentkezés: facto-
ryarena@gmail.com és a helyszíni információs standnál.

EGYÉB PROGRAMOK:
Szeptember 17. KERÉKPÁROS TELJESÍTMÉNYTÚ-

RA 8-17 óra között. Rajt és cél: Miskolc Majálispark, Kirá-
lyasztal, Városgazda Nonprofit Kft. faház.

BARANGOLÓ-BARLANGOLÓ GYALOGOS TELJE-
SÍTMÉNYTÚRA 7-17 óra között. Rajt és cél: Miskolci Ál-
latkert és Kultúrpark (Vadaspark) előtti zöld terület.

Szeptember 18. Gondolkodj globálisan! – filmvetítések 
9 és 13 óra között a Művészetek Házában. (10 óra: Kelle-
metlen igazság. Két Oscar-díjat nyert film a klímaváltozás 
veszélyeiről. 13:30 óra: A hülyeség kora. A film 2055-ben 
egy pusztulásra ítélt világban játszódik.)

Szeptember 21. KRESZ-FESZT A MOBILITÁS JEGYÉ-
BEN, a Városház téren. Közlekedésbiztonsági programok 
kisiskolásoknak és óvodásoknak, KRESZ oktatás és játé-
kos programok, rendőrségi bemutató.

Szeptember 22. EURÓPAI AUTÓMENTES NAP. In-
gyenes utazási lehetőség az MVK Zrt. járművein érvényes 
forgalmi engedéllyel rendelkezők és családtagjaik számá-
ra. 

7:30-16 óra között: Autós közlekedéstől lezárt útszaka-
szok: Hunyadi János utca Városház tér és Dayka Gábor 
utca közötti szakasza, valamint a Bartók Béla tér. 9-11 óra 
között: Óvodások mini vetélkedője a Városház téren. 

9-9:45 óra között: Mobilitási FUTÁS a „Mobilitási Hét 
Vándorkupájáért” általános és középiskolák csapatai szá-
mára a Széchenyi szobortól Bemelegítés miskolci Kar-
lowits-Juhász Tamás maratoni-futó magyar bajnokkal. 

9-15 óra között: „Miskolci Csajok a Bicajon” A jelentke-
zők szeptember 22.-én, 9 és 15 óra között fél órát tekerhet-
nek, rollerezhetnek. 9:45 óra: Közös fittness edzés. 10-14 
óráig: Mobilitási CSAPAT verseny általános- és középisko-
lák csapatai számára: 10:30-tól buszhúzó verseny, famászó 
verseny, kerékpár ügyességi, asztali foci, páros gyorsasági 
kerékpárverseny, hevederen való egyensúlyozás, utcai ko-
sárverseny, lépkedjünk, mobilitási TOTÓ.

13 órától: Alternatív közlekedési eszközök versenye 
- alkotások bemutatója. 14 órától: Versenyek, pályáza-
tok eredményhirdetése, díjátadása (időközi). 14:15 órától: 
Munkahelyi és felnőtt csapatok játékos-sportos versenye: 
buszhúzó verseny 14 -15 óra között: a taxiállomás helyén 
famászó verseny, kerékpár ügyességi, asztali foci, páros 
gyorsasági kerékpárverseny, hevederen való egyensúlyo-
zás, utcai kosárverseny, lépkedjünk, mobilitási TOTÓ .

17 órától: XX. CRITICAL MASS, Autómentes napi ke-
rékpáros felvonulás. Indulás: Sportcsarnok elől, gyüleke-
zés. 17:45 óra: Visszaérkezés a Városház téri KerékBárhoz.

További programok a Mobilitási Hét Miskolc facebook- 
oldalán. (www.facebook.com/events/1653527488294633/)

Miskolc önkormányzata tizenhatodik alkalommal csatla-
kozik az európai kezdeményezéshez, melynek segítségével 
évről-évre egyre több miskolci figyelmét tudják felhívni a 
közlekedés okozta környezeti, egészségi hatásokra, az éssze-
rű autóhasználatra, a közösségi és alternatív közlekedési 
eszközök előnyeire. Európa legnagyobb közlekedési-környe-
zetvédelmi rendezvénysorozata az idén az „Ésszerű közle-
kedés, hatékony gazdaság” gondolat köré szerveződik. 

A diósgyőri plébániatemplom  
Mária neve  búcsúja szeptember 11-én 
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Hármas ütközés  
a Miskolctapolcai úton

Hármas ütközés történt szeptember 13-án, késő délután a 
Miskolctapolcai út városba vezető szakaszán. Egy Opel sze-
mélyautó forgalmi okokból megállt, nem messze a Középszer 
végétől. Egy fehér színű Ikarus busz valószínűleg már későn 
észlelte a forgalmi akadályt és az Opelbe hajtott. A személyautó 
az ütközés következtében hátulról megnyomta az előtte hala-
dó Toyota mikrobuszt. A balesetben egy személy könnyebben 
sérült. 

Füst gomolygott  
a Pátria-tömbnél

Kigyulladt há-
rom ventilátor 
szeptember 13-án 
kora este Miskol-
con, a Pátria-tömb 
belső udvarában. A 
szellőző kürtőjéből 
füst áradt, ami ki-
sebb riadalmat okozott. Az oltás és az épület átszellőztetésének 
idejére a háztömb több lakójának is el kellett hagynia az ottho-
nát.  A Pátria-tömb főutca mögötti részén este oldották fel az 
útzárat, a beavatkozás a sétálóutca közlekedését nem érintette.

Áramot és gázt lopott a miskolci férfi 
A Miskolci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya közve-

szély okozás és lopás bűntett elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt folytat büntetőeljárást Sz. Zsolt 49 éves helyi la-
kossal szemben. Az elsődleges adatok alapján a gyanúsított 

2012-től miskolci ottho-
nában szabálytalanul vé-
telezte az áramot, illetve 
a gázt. A szolgáltatók fel-
jelentése alapján a nyo-

mozók szeptember 9-én este jelentek meg Sz. Zsoltnál, ahol 
a pincében megtalálták a jogtalanul nyert energia tárolására 
és felhasználására szolgáló rendszert. Sz. Zsoltot a nyomozók 
gyanúsítottként hallgatták ki, az általa használt berendezése-
ket pedig további vizsgálatok céljából lefoglalták. A Miskolci 
Rendőrkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja a bűncse-
lekmény körülményeit.

Új tiszthelyettesek Borsodban
Vereckei Csaba r. dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemp-

lén Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője szeptember 2-án – 
a főkapitányság vezetői állományának jelenlétében – újonnan 
felszerelő, próbaidős őrmestereket fogadott. Vereckei Csaba ki-
hangsúlyozta, hogy mindennapi tevékenységüket a törvényes-
ség és a szakszerűség alapelveinek megfelelve végezzék és for-
duljanak bizalommal vezetőikhez. Az 57 rendőr-tiszthelyettes 
a továbbiakban a megye tíz rendőrkapitányságán teljesít szol-
gálatot.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Változásokat tartogat ez a 
hét, ráadásul olyanokat, amikre már régóta várt. Használja 
ki, hogy most mindent elérhet, amit szeretne. Olyan dolgok 

kezdik érdekelni, amikről ezt korábban el sem képzelte volna. 

Bika (április 21 - május 20) Nem szeretne megbántani sen-
kit, de így nem tudja, hogyan kerülhetné el az együttműkö-
dést. Próbálja tapintatosan elutasítani a közeledést, önnek 

kell eldöntenie, mit kíván meg a mostani szituáció. 

Ikrek (május 21 - június 21) Nem érdemes tovább halo-
gatnia valamit, ami már eddig is kellemetlenséget okozott. 
Menjen elébe a problémának, és tegyen pontot az ügy végére, 

hogy ne legyen ebből nehézség. Merjen új dolgokról gondolkodni.

Rák (június 22 - július 22) Valaki mindenáron bele akar 
szólni a dolgaiba, és meggyőzni arról, hogy valamit nem jól 
csinál. Ne hagyja, hogy ez hatással legyen az önbizalmára, ha 

közben tudja, hogy jó úton jár. Vállalja fel akár a konfliktust is. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Túl sokat aggódik azon, 
milyen következményei lesznek a tetteinek vagy a véleményé-
nek. Legyen egy kicsit bátrabb, és bízzon jobban magában. Ha 

egy kicsit lazít a helyzeten, sokkal rugalmasabban alakulnak a dolgok.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Nem tetszik, ahogyan 
valaki egy kérdéshez áll, de egyelőre nem sokat tud tenni annak 
érdekében, hogy ez megváltozzon. Próbálja úgy alakítani a vé-

leményét és hozzáállását, hogy mindenkinek jó legyen.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Akkor nyugodt, ha nem 
csak utoléri magát, de egy kicsit előbbre is sikerül jutnia. Abba az 
irányba indul, ahol nagyobb a siker esélye, és ez a döntése be is 

érik majd. Ha jól sikerül, csak le kell aratnia a babérokat.

Skorpió (október 24 - november 22) Örömmel fordul az új 
lehetőségek felé, és bízik benne, hogy ezek valóban sikert is 
hoznak majd. Igyekezzen megőrizni ezt a hozzáállását, ne fél-

jen másoktól tanulni, mert ez ebben az időszakban a javára válhat.

Nyilas (november 23 - december 21) Valaki túlságosan kö-
zel próbál kerülni Önhöz, és ez kissé kellemetlen is lehet. Pró-
báljon olyan kibúvót találni, ami senkit nem hoz kínos hely-

zetbe, és sikerül megszüntetni ezt az állapotot. Vegye kezébe az irányítást. 

Bak (december 22 - január 20) Most jól alakulnak a dolgok, 
de ne feledje, hogy a későbbiekben is oda kell figyelnie, hogy ez 
így is maradjon. Jobb, ha már most bebiztosítja magát, és meg-

próbálja végiggondolni, a dolgok lehetséges következményeit.

Vízöntő (január 21 - február 19) Szüksége van rá, hogy egy 
kicsit felengedjen és ellazuljon, mert túl sokat stresszel valamin, 
ami akár az egészségére is rámehet. Ha valami igazán fontos, ak-

kor a megvalósítás sem lehet akadály, csak ne aggódjon. 

Halak (február 20 - március 20) Ne cipeljen magával olyan 
terheket, amelyeket nem lenne muszáj. Merjen továbblépni 
a problémákon, és mutasson fel valami olyasmit, amit sokkal 

frissebben el tud majd érni, ha úgy alakulnak a dolgok. 

FORRÓ NYOMON

Ketten meghaltak, ketten pedig kórházba kerültek a napokban 
mustgáz mérgezés miatt. A borospincék szellőztetésével, szén-dioxid 
érzékelők telepítésével megelőzhetők a tragédiák. Régi bevált mód-
szer a gyertyás teszt is, a koncentrált szén-dioxidtól ugyanis elalszik a 
gyertyaláng a pincében. (Képünkön Nagy Zsolt szőlő- és bortermelő)

Mustgáz
A hét fotója

VÉGH CSABA 
FELVÉTELE

Világsztárok Miskolcon
1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben olyan hírességek 
neveit rejtettük el, akik a Cinefest Filmfesztivál keretében látogat-
tak Miskolcra. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy levélben vagy 
e-mailben, legkésőbb 2016. október 15-én éjfélig juttassák 
el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az 
info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők 
között egy-egy 2016-os Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki.
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Számos szabadidős, családi rendezvénnyel várták, várják a miskolciakat az őszi hétvégéken. Augusztus 27-én a mesélés hagyományait ápol-
ták az I. Aranyalma mesenapon, a Herman Ottó Múzeumban mesemondók, színészek és népzenei pedagógusok szolgáltatták a népmesék, 
népi játékok színe-javát. Ezen a napon újra „mozdult” Diósgyőr is a Baráthegyi Közösségi Parkban – a családi- és sportnapon az egészséges 
életmód mellett a szervezők a környezetvédelem és a környezettudatos életmód fontosságára is felhívták a résztvevők figyelmét. Szeptember 
10-én idén első alkalommal, nagy érdeklődés mellett rendezték meg a Győri Kapui Vigasság elnevezésű szabadidős programot. Ugyanekkor 
családi napot rendeztek a Vörösmarty lakótelep bérházai között is, Eperjesi Erikával, Koós Jánossal és Dékány Saroltával a fellépők között.

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borí-
tékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, 
amelyre üzeneteiket, problémáikat elküldhetik: info@mi-
kom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügy-
véd írásban válaszol!

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

CSALÁDI RENDEZVÉNYEK
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