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SALKAHÁZI VONAT

Több száz miskolci
szépkorúnak biztosítottak kellemes,
hangulatos időtöltést
a Salkaházi Program
keretében szervezett
őszi kisvasutas kirándulások.
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TÖMÖTT KOCSIKKAL ZAKATOLT A SALKAHÁZI VONAT
Több száz miskolci szépkorúnak
biztosítottak kellemes, őszi
kirándulást, hangulatos időtöltést azok a kisvasutas kirándulások, amelyeket az önkormányzat
szervezett a Salkaházi Program
keretében.
A kirándulások szeptember 7-én,
8-án, 21-én és 22-én indultak a kisvasút Dorottya utcai végállomásáról, összesen 800 fővel. A program
ingyenes volt, de regisztrálni kellett
rá. A hangulatos erdei utazást követően, Lillafüreden egy kellemes túrát
is tettek a résztvevők. Mint elmondták, sokat jelent számukra, hogy
mindig van valami újdonság, amivel a város kifejezi feléjük tiszteletét,
megbecsülését. – Nagyon jó, hogy
kicsit kimozdulhatunk, társaságban,
emberek között lehetünk – nyilatkozta Magyar Andorné. - Magasan
lakunk, a kilencediken, nagyon jó itt
a friss levegőn ismerősökkel találkozni és új ismeretségekre szert tenni. Soltész László elmondta, sokat
dolgoztak annak idején Miskolcért.
Hála Istennek, megérték a nyugdíjas kort, nagyon jó, hogy itt ennyi-

re tisztelik, megbecsülik az idősebbeket.
Miskolc vezetése fontosnak tartotta, hogy a tízezer forintos juttatás mellé, kulturális, szórakoztató
eseményeket is szervezzen a Salkaházi Program keretében, a résztvevők számára. Ezek mind nagy sikert
arattak és évről-évre új elemekkel
színesítik.
Az egyik kirándulócsoportnak indulás előtt Kriza Ákos polgármester személyesen kívánt jó utat, kellemes időtöltést. Mint mondta, a város
hallgat és számít is a nyugdíjasok véleményére, a kisvonatos kirándulás is
az ő ötletük volt. – Azt hiszem, ez
egy bevált módszer, a jövőben is ők
fogják meghatározni, mire van igényük, mivel színesítsük a Salkaházi Program rendezvényeit. Mi pedig
teljesítjük ezt, természetesen a város
gazdasági lehetőségeinek a függvényében – hangsúlyozta Kriza Ákos.
Az idei utolsó Salkaházi kisvonat
csütörtökön indult Lillafüredre, de a
miskolci szépkorúak nem sokáig maradnak kikapcsolódási lehetőség nélkül. A jövő héten szüreti bálra várják
majd őket.

Tovább hasít az idegenforgalom
A KSH a napokban közzétette a
júliusi turisztikai
eredményeket. Ebből kiderül, hogy
Miskolcon a tavalyi
év hasonló időszakával összevetve,
35,6 százalékkal,
összesen 104,9 millió forinttal nőtt a
kereskedelmi szálláshelyek bevétele.
A belföldi szállásdíj bevétel növekedése 40,3 százalékos
volt a tavaly júliusi adatokhoz képest
– 94,7 millió forintot tett ki. A vendég
éjszakák száma 6 százalékkal nőtt, 48
816 vendégéjszakát töltöttek itt. Ebből

külföldi vendégéjszakák száma 11 százalékkal, a belföldieké pedig 5 százalékkal volt magasabb. A hazai vendégek összesen 39 617 éjszakát töltöttek
Miskolcon. A vendégek száma 13,9

százalékkal nőtt, 20
537 szállóvendég érkezett városunkba.
A január-júliusi
időszakot figyelembe véve Miskolcon
– 2010-hez hasonlítva – 2016-ra 79 százalékkal nőtt vendégéjszakák száma.
Hat év alatt a kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó
szállásdíj bevétele 84
százalékos növekedést mutat, a külföldi bruttó szállásdíj
bevételé pedig 94 százalékosat, ami jól
reprezentálja az elmúlt évek önkormányzati és vállalkozói turisztikai fejlesztéseinek az eredményességét.

ISMÉT PERT NYERT MISKOLC
A MEZŐKÖVESDI REPÜLŐTÉR ÜGYÉBEN
A törvényszék másodfokon is megerősítette: jogos a
miskolci és a két
társtulajdonos
önkormányzat követelése a Fieldstone Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
ellen a bérleti díj
megfizetése miatt
indított perben.
Az M3-as autópálya és a Budapest–
Miskolc vasútvonal közelében fekvő mezőkövesdi repülőtér használatára és fejlesztésére a
korábbi szocialista városvezetés 2008-ban kötött bérleti szerződést az ír-magyar érdekeltségű
Fieldstone Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel.
A cég azonban nem teljesítette, amit vállalt,
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semmilyen fejlesztést
nem hajtott végre.
Ezért a terület három
tulajdonosa, a miskolci, a mezőkövesdi
és a mezőkeresztesi
önkormányzat 2014ben rendkívüli felmondással megszüntette a szerződést és
pert indított a vállalat
ellen.
A Debreceni Törvényszék másodfokon is az elmaradt
bérleti díj megfizetésére kötelezte a Fieldstone
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t, amelynek így
több mint 25 millió Ft-ot kell megfizetnie a miskolci önkormányzat számára. Az ítélet jogerős.
A per lezárásával ismét napirendre kerülhet a
terület átgondolt fejlesztése.

ÚJ ASZFALTÚT, CSATORNA ÉPÜLT
Leaszfaltozták a Gyula utca egyik társasházához vezető utat – az épülethez
eddig csak földúton lehetett eljutni. A
lakók szerint esős időben szinte megközelíthetetlenné vált az otthonuk.

– Mintegy százméteres szakaszon
valósult meg a csapadékvíz elvezetés,
több mint hetvenméteres szakaszon
az aszfaltozás, járdaépítés, a parkoló helyreállítás, a parkoló kialakítás.

Több tucat helyi lakost érint a beruházás, akik ezután már megfelelő körülmények között, európai módon
fogják tudni megközelíteni a lakásukat – mondta el a helyszínen Hollósy András, a terület önkormányzati képviselője. A beruházás tízmillió
forintba került, amit a város költségvetéséből finanszíroztak. A képviselő
kiemelte, hogy az útfelújítások tovább
folytatódnak a Győri kapuban.

Újabb bontás a számozott utcákban
A Nyolcadik utcában folytatódott szerdán a telepfelszámolás. A 21-23. szám alatti ingatlanban
négy lakás volt, ezekből már korábban kiköltöztek a lakók. Ahogy más hasonló esetekben, a
környékbeliek most is elkezdték szétbontani, széthordani az üressé vált épületet. Az egyébként
is rossz állapotban lévő ház így életveszélyessé vált, szerdán lebontották.
Mint ismert, nemrégiben az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) és
a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok
Hivatala (DIEJH) felszólította Miskolc önkormányzatát, vessen véget a számozott utcák környékén a szociális bérlakások – túlnyomórészt
roma – bérlői kilakoltatásának. Kriza Ákos
polgármester szeptember 9-én minderre sajtótájékoztatón reagált,
ahol
kihangsúlyozta: Miskolcon a nyomortelepek felszámolásának programja az
egyik legfontosabb várospolitikai ügy. Nincs

még egy olyan közös elhatározás ebben a városban, mint ez, amit 35 ezer miskolci az aláírásával
is hitelesített. – A város megválasztott vezetőjeként nem tudok és nem is akarok szembe menni ezzel a közös akarattal. Ezért többedszerre és
határozottan jelentem ki: várospolitikai programunk, a miskolci nyomortelepek felszámolása, folytatódni fog!
– szögezte le Miskolc
polgármestere.
A bontások a jogszabályi előírásoknak
megfelelően folytatódnak, a számozott utcákban már a lakások
több mint a fele üres.
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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Magyarország kiemelt jelentőségű népszavazásra készül. Október 2-án Brüsszel
betelepítési tervéről kell véleményt mondanunk.
A népszavazás Miskolcot is érinti. Ha nem állunk ki magunkért, Brüsszelben fogják eldönteni,
hogy hány bevándorlót telepítenek hozzánk. Amint azt az európai példákból tudjuk, a betelepítési
programok végső terhét a városok és a falvak viselik. Ez számunkra azt jelenti, hogy
eddigi törekvéseink ellenére a fészekrakók helyett újabb összeférhetetlen rétegek
jelenhetnek meg városunkban. A felszámolt nyomortelepek helyén migránstelepek
jöhetnek létre.
A népszavazás nem pártpolitikai ügy. Magyarország és benne Miskolc jövőjéről szól. Arról,
hogy meg tudjuk-e védeni közösségeinket. Ezért arra kérem, vegyünk részt a népszavazáson és
mondjuk el véleményünket!
Ne hagyjuk, hogy mások döntsenek helyettünk!
Ki kell állnunk Miskolcért!

Miskolc, 2016. szeptember 21.

Tisztelettel:

Dr. Kriza Ákos
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NEMEK A KÉNYSZERBETELEPÍTÉSRE
„Senki sem döntheti el helyettünk, kikkel akarunk együtt élni”

A megyei jogú városok kiállnak az október 2-ai, népszavazási kezdeményezés mellett. Több mint kétezer településen hoztak határozatot a kényszerbetelepítés ellen. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere az M1 aktuális hírcsatorna műsorában kijelentette: a megyei
jogú városok – köztük Miskolc – jelentős fejlődésnek indultak, sokat javult a közbiztonság is. Senki sem döntheti el helyettünk, kikkel akarunk együtt élni, Miskolc az elmúlt évtizedben már átélt egy tömeges betelepítést, annak minden következményével. A miskolciak a fészekrakó-ügy kapcsán szembesülhettek vele, milyen következményekkel jár, ha hirtelen olyan szomszédjuk lesz, akivel
szinte egy nyelvet sem tudnak beszélni, mivel teljesen más normákat követ. Kriza Ákos kiemelte: Miskolc ezeket a problémákat már
megoldotta, nagyon fájó lenne mindezt újra feleleveníteni. Nemmel kell szavazni, máskülönben migránstelepek lesznek a megyei
jogú városokban.

Lakatos Attila: „A migráció a romákra jelenti a legnagyobb veszélyt”

Lakatos Attila borsodi cigányvajda az M1-nek úgy fogalmazott: a romáknak a keresztény értékrendet kell követniük, nincs szükség
muszlim bevándorlókra, akikkel képtelenség lesz együtt élni. Lakatos Attila szerint a migránsok veszélyt jelentenek a nőkre, gyerekekre és a képzetlen romák munkájára is. Mint mondta, kezdeményezésére létrejött az Európai Romák Egyesülete, így egységesen
léphetnek fel az illegális migráció ellen is. – A migráció a romákra jelenti a legnagyobb veszélyt, ezért el kell menni és nemmel kell
voksolni október 2-án – hangsúlyozta az egyesület elnöki tisztét is betöltő vajda. – Amikor valamilyen probléma miatt kihívnak
cigánytelepekre és megkérdezem, mi a bajuk, miért veszekednek, sokszor azt mondják: nem velük van a baj, hanem a beköltözött,
idegen családokkal. Képzeljük el, mi lenne abból, ha vidékre bekerülne, mondjuk öt migráns család? Állandó probléma, veszekedés,
háború – tette hozzá Lakatos Attila.

A Jobbik is nemmel szavaz, de hazárdjátékról beszél

A Jobbik is elutasítja a betelepítési kvótát, a párt tagja, szimpatizánsai nemmel fognak szavazni október 2-án. Jakab Péter, a Jobbik
szóvivője, miskolci frakcióvezetője sajtótájékoztatóján ugyanakkor annak a véleményének adott hangot, hogy a népszavazási kezdeményezéssel „hazárdjátékba vitték Magyarországot”, hiszen egy érvénytelen referendum azt üzenheti Brüsszelnek, hogy a magyarok
nem ellenzik a kvótát. A politikus úgy vélte, Brüsszel megpróbál majd az önkormányzatokkal megállapodni a migránsok befogadásáról. Az alaptörvényben kellene elutasítani a betelepítési kvótát, úgy nem lenne szükség a költséges és kockázatos népszavazásra.
– Bár idejét múlt megoldásnak tartjuk a népszavazást, de el fogunk menni, nemmel fogunk szavazni. Ugyanakkor nyomatékosítani
szeretnénk, hogy ha a voksolás nem lesz érvényes, a magyar miniszterelnöknek vállalnia kell a felelősséget és le kell mondania – nyilatkozta Jakab Péter.

„A népszavazásnál nincs nagyobb felhatalmazás, legitimáció és megerősítés”

Egy népszavazás soha nem lehet hazardírozás. A Jobbik a kvóta-referendum ügyében is kettős beszédet folytat – ezt már Bayer
Zsolt nyilatkozta. A publicista a Miskolc Televízió „Helyzetkép” című műsorában arról beszélt, Brüsszel és az ellenzék is az alaptörvény legitimációját vonná kétségbe, ha a kormány az ellenzéki párt javaslatát fogadja el. Láthatjuk, hiába a kétharmados felhatalmazással elfogadott alaptörvény, gyakran a Jobbik is „egypárti alkotmánynak” nevezi azt. – Miközben megpróbálják kétségbe vonni
az alkotmány legitimitását, ugyanazzal a szájukkal azt mondják, hogy emeljük be az alaptörvénybe, amit ők követelnek. Nonszensz.
A népszavazásnál nincs nagyobb felhatalmazás, legitimáció és megerősítés, pontosan ezért választotta a kormány – hangsúlyozta
Bayer Zsolt.

„Van kötelező kvóta és végre is akarják hajtani” „Mi az életet hirdetjük...!”
Rákossy Balázs, az európai uniós
források felhasználásáért felelős
államtitkár Szirmabesenyőben,
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő lakossági fórumán úgy fogalmazott: a Gallup felmérése szerint
630 millió ember gondolkodik
azon, hogy megváltoztassa lakóhelyét a világban.

Az MSZP és a Demokratikus Koalíció miskolci vezetői közös sajtótájékoztatójukon „nagy átverés”-nek
nevezték a népszavazást.
Simon Gábor az MSZP helyi elnöke
szerint a népszavazással a valós problémákról akarják elterelni a figyelmet.
Úgy vélte, Európában nincs olyan vezető politikus, aki azt mondaná, hogy
szó van kötelező betelepítési kvótáról.
Így pedig értelmetlen a népszavazás.
Tompa Sándor miskolci DK-vezető
szerint a Fidesz belpolitikát csinál az
ügyből, ki akarják vezetni az országot az Európai Unióból. – A kérdést
úgy kellett volna feltenni a magyar

lakosság számára, hiszen igazából erről van szó: akarnak-e a megváltozott
körülmények ellenére is az Európai
Unióhoz tartozni, az unióban élni?
Erre valószínűleg igent mondanának,
Orbán Viktoréknak azonban „nem”
a válaszuk, minden megnyilatkozásuk ezt sugallja – fogalmazott Tompa
Sándor.
Pelczné Gáll Ildikó az Európai
Parlament alelnöke a Miskolc Televíziónak úgy nyilatkozott: az ellenzéki
képviselők unos-untalan ismételgetett álláspontja – hogy nincs kötelező
betelepítési kvóta, tarthatatlan. Van
kötelező kvóta, és végre is akarják
hajtani. Ezt pedig egyedül az Euró-

pa Tanácsnál lehet blokkolni, ehhez
kell a népszavazás. Az Európa Parlament alelnöke úgy fogalmazott: ha
az MSZP és DK politikusai egy kicsit is figyelnének arra mi történik az
Európai Parlamentben, akkor nem
mondanának olyanokat, hogy okafogyott a népszavazás.
– A világon semmi nem változott,
egy bizottság állandó felhatalmazást
szeretne adni magának ahhoz, hogy
felső határ nélkül, bármikor, bárhová, bármennyi embert elküldhessen.
A betelepítések terheit pedig az illető
ország szociális ellátórendszerének
kellene viselnie – hangsúlyozta az
Európa Parlament alelnöke.

Rákossy Balázs elmondta: az elmúlt időszakban több mint másfélmillió ember áramlott az európai
kontinensre és a migránsok utánpótlása gyakorlatilag korlátlan. Az európai bizottság, úgy döntött, bevezetik
a kvótarendszert és ráparancsolnak
a tagállamokra, hogy meghatározott
számarányok alapján fogadjanak be
bizonyos számú migránst. Abban az

esetben, ha erre nem vagyunk hajlandóak, minden egyes migráns után
78 millió forint büntetést kell fizetnie Magyarországnak, másképp korlátozhatják vagy megvonhatják az
uniós forrásokat. – Ez a népszavazás
a legerősebb demokratikus eszköz
arra, hogy kinyilvánítsuk, mit gondolunk erről. Mi természetesen azt
az álláspontot képviseljük, hogy ezt
minden körülmények között el kell
utasítanunk – hangsúlyozta Rákossy Balázs. Csöbör Katalin kiemelte:
nemzeti hatáskör, hogy engedjük-e a
bevándorlókat letelepedni vagy sem,
semmiféle kvótát nem lehet ránk
erőltetni. Itt a kereszténységünkről is
szó van, mi az életet hirdetjük, a gyerekeinkért és a nemzetünkért küzdünk – hangoztatta a képviselő.
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A MAGYAR DRÁMA NAPJÁN
A magyar dráma napja alkalmából egész napos programsorozattal várta szerdán a középiskolás diákokat a Miskolci Nemzeti
Színház.

A Magyar Írók Szövetségének
kezdeményezésére 1984-től minden évben szeptember 21-én ünnepeljük a magyar dráma napját, annak emlékére hogy 1883-ban, ezen
napon tartották Madách Imre:
„Az ember tragédiája” című drámai költeményének ősbemutatóját
a Nemzeti Színházban. A művet
Paulay Ede állította színpadra.
A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar drámairodalom
értékeinek jobb megismertetésére, s újabb alkotások létrehozására
ösztönözze az írókat. A jeles alkalomból szerdán ötven középiskolás
diák láthatta a miskolci színházban

Az ember tragédiája nyílt próbáját.
Találkozhattak a szereplőkkel, az
előadás készülésének különböző
fázisaiba a darab rendezője, Keszég László avatta be őket. A próba után Spiró György, Kossuth-díjas író tartott előadást. Az ember
tragédiája különleges, a hazai drámairodalomban egyedülálló műfajáról, Madách munkásságáról és
a Shakespeare korabeli színházról
is hallhattak a diákok az interaktív beszélgetésben. Délután Vásárhelyi Antal képzőművész kiállítása
nyílt meg a Nagyszínház emeleti
társalgójában. A „Tizenöt szín, tizenöt kép – illusztrációk Madách
Imre: Az ember tragédiája című
drámai költeményéhez” című tárlat október 24-ig látogatható, a
nagyszínházi előadások ideje alatt.
A kiállítást Keszég László rendező
nyitotta meg.

BEFEJEZŐDÖTT A 13. JAMESON CINEFEST

Makk Károly kapta
az életműdíjat
Befejeződött a Jameson CineFest
Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál az elmúlt hétvégén. A záróünnepségen átadták a fesztivál
díjait, majd levetítették „Paul
Verhoeven: Elle” című filmjét.
A Cinefest fődíját, a Pressburger Imre-díjat, A semmiből (From
Nowhere) című filmjéért az amerikai rendező Matthew NEWTON
nyerte. A fesztivál Nagydíját, a Zukor Adolf-díjat, a dán Martin
ZANDVLIET rendező A homok alatt (Land of Mine) c.
alkotásának ítélte a zsűri. – A
közönség és a jelen lévő szakemberek véleménye, valamint
a megjelent sajtóértékelések
alapján, az idei év versenyprogramja kiemelkedően színvonalas volt. Nagy öröm számunkra, hogy idén is a világ
filmkínálatának legfrissebb
és legszínvonalasabb alkotásait sikerült Miskolcon bemutatni.
Ennek köszönhetően hatalmas volt
a közönség érdeklődése is a filmek
iránt, szinte minden előadásunk telt
ház előtt zajlott. Remélem, hogy a
fesztivál ideje alatt vendégeink jól
érezték magukat városunkban és
a miskolciak is egyedülálló filmélményekkel gazdagodtak – mondta
el Bíró Tibor fesztiváligazgató a záróünnepségen.

Újabb ötmillió forint
a miskolci színjátszásért

Vodafone ösztöndíj
megkönnyíti
számukra a pályakezdés
éveit – hangsúlyozta.
Kiss János, Miskolc alpolgármestere példamutatónak
nevezte a Vodafone
több éves, társadalmi szerepvállalását,
a színházzal kapcsolatban. – Különösen örülök annak, hogy ez a szerepvállalás a kultúrában jelentkezik,
mert Miskolcnak éppen a kultúra
kínál gyors kiugrási lehetőséget, városunk a kortárs művészeti ágakban

tud leghamarabb világszínvonalat
felvonultatni. Ahogyan sikerült a Cinefest Filmfesztiválnak nemzetközi
hírnévre szert tennie, úgy minden
más kulturális szereplőnek is sikerülhet – fogalmazott Kiss János. -

A DÍJAZOTTAK Pressburger
Imre-díj: A semmiből / From Nowhere, Rendező: Matthew NEWTON. Zukor Adolf-díj: A homok

alatt / Land of Mine, Rendező:
Martin ZANDVLIET. A film elnyerte a FIPRESCI (Filmkritikusok
Nemzetközi Szövetsége), és a Nemzetközi Ökumenikus Zsűri díját is.
Legjobb kisjátékfilm: Tarts ki!
/ Hold On, Rendező: Charlotte
SCOTT-WILSON. Dargay Attila
díj: Szemet szemért / Eye for an Eye,
Rendezők: Steve BACHE, Mahyar
GOUDARZI, Louise PETER. Cine-

NewWave díj: Mindig csak / Deliver
Us, Rendező: HARTUNG Attila.
CineNewWave kategória különdíja,
a „Legszebb képi világért” járó díj:
Balkon / Balcony , Rendező:
DELL’EDERA Dávid.
Art Mozik Nemzetközi
Szövetsége zsűrijének díja:
Utazás apánkkal / That Trip
We Took With Dad , Rendező: Anca Miruna LĂZĂRESCU. Közönségdíj – Ernelláék
Farkaséknál / It's not the time
of my life, Rendező: HAJDU
Szabolcs
Életműdíj: Makk Károly a
magyar film egyik legjelentősebb alakja. Hosszú pályafutása
szinte csak szuperlatívuszokban írható le: ő készítette – elsőfilmesként
– az egyik legjobb magyar vígjátékot, a Liliomfit és még többet, minden idők legjobb magyar filmjei
közül: elég a Ház a sziklák alatt, a
Megszállottak, az Elveszett Paradicsom, a Szerelem, az Egy erkölcsös
éjszaka, vagy az Egymásra nézve
képkockáira gondolni.

Világrekord
a színházak éjszakáján

CSENGŐHANGOKBÓL SZIMFÓNIA

A Vodafone Magyarország szerdán megújította a Miskolci Nemzeti
Színházzal 2014-ben kötött támogatói szerződést. A megállapodás értelmében a vállalat a 2016/2017-es színházi évadban újabb ötmillió forinttal
támogatja a pályakezdő tehetségek és
a színház munkáját. Az ünnepélyes
aláírást követően négy fiatal színésznek és két táncművésznek adták át a
Vodafone művészeti ösztöndíját.
– Vállalatunk először 2014 nyarán
nyújtott hasonló összegű támogatást a Miskolci Nemzeti Színháznak,
hozzájárulva, hogy az intézmény
az addiginál is szélesebb repertoárral fogadhassa a nézőket. Idén ugyancsak
örömmel segítjük a fiatal művészeket, hisz
munkájuk színesebbé, gazdagabbá teszi a
miskolci emberek életét – mondta el az ünnepségen Major Péter,
a Vodafone Magyarország ügyfélszolgálati igazgatója. Béres
Attila színházigazgató
úgy fogalmazott: egy
kezdeményezés akkor
igazán jó, ha hagyományt teremt.
A Vodafone és a Miskolci Nemzeti Színház kapcsolata példaértékű.
- Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy társulatunkban igen
sok a tehetséges fiatal művész. A
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Világrekord, nyílt próbák, meglepetés műsor a zenekarral –
mozgalmas programmal várta
közönségét a miskolci teátrum
a színházak éjszakáján, múlt
szombaton.

Arra biztatom a Vodafone-t, hogy
jövőre emelje a tétet. Ne csak kulturális szerepvállalásról beszéljünk,
hanem ugorjon egy fokozatot és kapcsolódjon be a kulturális beruházásokba is. Úgy gondolom, minden
ilyen beruházás megtérül a Miskolcon működő
vállalatoknak.
Ezek segítségével tud
városunk egy olyan
színvonalú kulturális
környezetet nyújtani,
amely itt tartja és ide
vonzza a munkaképes
fiatal generációt, akik
cserébe szakértelmet és
munkaerőt garantálnak a miskolci munkaerő-piacon – hangoztatta az alpolgármester.
A 2016/2017 színházi évad ösztöndíjasai: 1. Somhegyi György, színész:
2. Feczesin Kristóf, színész. 3. Farkas
Sándor, színész. 4. Rózsa Krisztián,
színész. 5. Szűcs Boglárka, táncos. 6.
Kovalszki Boglárka, táncos.

Este nyolc órától egészen éjfélig négyszáz néző tekinthetett be a
kulisszák mögé, az esemény zárasaként pedig a látogatók maguk is
színésszé válhattak. Kipróbálhatták, hogyan instruálja egy rendező
a készülő jelenetet.
A színház művészeti tanácsának
öt tagja öt különböző előadást próbált, s a közönség belenézhetett a
Miskolci Balett produkciójába is.
A zenekar pedig meglepetés produkcióval várta a látogatókat.
A Nagyszínházban Keszég László, az idei évad kiemelt bemutatója, Az ember tragédiája rendezője
mesélt az előadás koncepciójáról,
a tervezett díszletről és a darabban
rejlő kihívásokról. A Csarnokban

a premierhez legközelebb álló előadás, a Viktória próbált. A Miskolci Nemzeti Színház zenekara népszerű zeneművekkel és meglepetés
darabbal is készült, különleges helyen: a festőtárban. A fantasztikus
akusztikájú, rendhagyó térben élvezhette a közönség többek között
Johann Strauss: Mennydörgés és
villámlás polkáját vagy a Parasztbecsület nyitányát.
Éjfél előtt megtelt a résztvevőkkel
a Nagyszínház. Több mint négyszázan léptek egyszerre színpadra a legtöbb statisztával elkészült
színházi jelenet világrekordjában.
Keszég László rendező instrukcióit
követve forradalmárokká váltak a
nézők Az ember tragédiája párizsi
színben. A színészek valóban úgy
érezhették magukat, mintha az
akkori lázongó tömeg vette volna
körül őket. Mozgalmas, élménydús programokat kínált a színházak éjszakáján a Miskolci Nemzeti
Színház.

6 Közélet
Nagyon nagy, az egész földrész
sorsát befolyásoló tétje van az október 2-ai népszavazásnak. Ezt mutatja
a brüsszeli riadalom is: az uniós vezetők hirtelen, látványosan elkezdtek össze-vissza beszélni a betelepítési kvótáról hogy megzavarják a
választókat, és segítsék hazai megbízottaikat. Húzzák a fülünkbe a
brüsszeli prímások, hogy „Ez a kvóta
már nem kvóta”, „Száz kvótának ötven (sem) a fele…”. Egye meg a fészkes fekete fene.
Azokat, akikre gondolok. Ha
tényleg nincs tétje a magyar népszavazásnak, akkor vajon mitől pánikolnak ennyire a brüsszeli urak?
Legalábbis elég érdekes képet mutat,
ha egymás mellé tesszük a mostani
zavaros nyilatkozataikat, a pár hó-
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Németországba,
stb, azokról elég nehéz elhinni,
hogy egyfolytában a
háború borzalmai elől menekülnek.
Tény és való: az instabillá tett Közel-Keleten vannak válságrégiók. Viszont ez nem különösebben újkeletű dolog, s hogy a népvándorlás épp
most indult el – megfelelő ideológiaiés médiatámogatással jól szervezett
embercsempész-hálózatok közreműködésével – az aligha lehet véletlen.

Háttérhatalom?
Nem kell titkosszolgálati jelentésekből kiolvasni, hiszen az érintett
maga sem titkolja: a migránsokat,
migrációt finanszírozó alapítványok, szervezetek
jelentős részben
Soros
Györgyhöz köthetők. S
ha ezt összevetjük azzal, hogy a
(persze a szabadságjogok nevében) homoszexualitást, abortuszt,
me le g h á z a s s á2004-ben még a kettős állampolgárság ellen
gokat reklámokampányoltak
zó
szervezetek
mögött,
ilyennappal korábbiakkal – mintha némi olyan áttétekkel jórészt szintén Sobizonytalanság vegyülne a korábbi ros Györgyöt találjuk, nem kell nagy
izmozásba. Tudniillik ők is sejtik, logika a következtetéshez, hogy láshogy a magyar népszavazás lavinát suk: a hosszú távú cél Európa irányíindíthat el, utána sorban jöhet majd tott lakosságcseréje. Minél több tera többi is az uniós országokban. Ez méketlen kapcsolat, minél kevesebb
nem pártpolitikai kérdés, sem a jobb, Európában születő gyermek, minél
sem a baloldali szimpatizánsok nem több beözönlő migráns.
Tévedés ne essék: Soros György nem
akarnak félni a saját hazájukban. A
népszavazások eredményében meg- egyenlő a (természetesen csak az összenyilvánuló, általános közhangulat esküvés-elméletekben létező) multinapedig elsöpörheti őket, a „politikai- cionális háttérhatalommal. Ő is csak
lag korrekt”, ideológiai rögeszméik- egy katona, a sok közül. J. F. Kennedy
mondta, egy 1961-es beszédében a titkel egyetemben.
kos társaságokról: „… az egész világon
kell szembenéznünk egy fegyelmezetten
Nem kell bedőlni
Egyáltalán nem kell tehát bedől- egységes és könyörtelen összeesküvésni a brüsszeli és a hazai balliberális sel, mely elsősorban rejtett módszerekszirénhangoknak: ha nem mondunk kel növeli a befolyásának területét – a
egyértelmű és határozott „NEM”- beszivárgással a megszállás helyett, a
et, egyre nagyobb számban és egyre felforgatással a választások helyett, a
nagyobb mértékben, folyamatosan megfélemlítéssel a szabad döntés lehepróbálkozni fognak a kényszerbete- tősége helyett, gerillákkal éjszaka mintlepítésekkel. Mégpedig azért, mert sem katonákkal nappal. Ez egy olyan
éppen a saját elhibázott, migráci- rendszer, amely rengeteg embert és
ós politikájuk következtében, egy- anyagi erőforrást tömörít egybe, egyetszerűen nincs más választásuk. Ki- len szorosan összefonódó építményben,
engedték a szellemet a palackból, a egy nagyon hatékony gépként ötvözve a
népvándorlás elindult, csak Német- katonai, diplomáciai, hírszerzői, gazországban meghaladja már a másfél dasági, tudományos és politikai művemilliót a migránsok száma, akiknek leteket. Az előkészületeik titkoltak, nem
kb. a feléről – mindegy mit hazud- nyilvánosak. A hibáikat eltemetik, nem
nak – a hatóságok valójában azt sem teszik a címoldalakra. Az őket elhagyótudják, merre jár. Afrikában és a Kö- kat elhallgattatják, nem elismerik. A
zel-Keleten további milliók állnak kiadásaikat nem kérdőjelezik meg, nem
útra készen, ha Brüsszel nem ve- kerül róluk hír nyomtatásba, nem kerül
zet be igazi, komolyan vehető uniós nyilvánosságra titkuk”. (A teljes beszéd
határvédelmet és nem próbálja meg meghallgatható a videómegosztó porszétszórni a beözönlőket a tagorszá- tálokon, Kennedy saját hangján). Egy
gok között, a nyugati államok bele- másik jegyzet témája lehetne, milyen
fulladnak a saját emberjogi funda- módokon próbált meg szembefordulni ezzel a „háttérhatalommal” (vagy
mentalizmusukba.
Ez a gerjesztett és szervezett mig- mindegy minek nevezzük) az Egyesült
ráció globális biztonsági kockáza- Államok legnagyszerűbb, katolikus eltot jelent és nagyon félnótásnak kell nöke. 1963-ban meggyilkolták.
lenni hozzá, hogy valaki bevegye a
„szegény, háború elől menekülő em- Húzzák az időt
Az unió vezetői jelenleg a (terméberek”-ről szóló maszlagot. Ha életerős fiatalok, térképekkel, útitervvel, szetesen csak az összeesküvés-eltöbbnyelvű ismertetőkkel ellátva, méletekben létező) multinacionális
Szíriából Törökországba mennek, gazdasági háttérhatalom diktátuonnan Görögországba, Szerbiába, mai és a türelmét vesztett, pattanáMagyarországra, Ausztriába, majd sig feszült hangulatú európai lakos-

ság elvárásainak kettős szorításában
vergődnek. Elég ránézni Merkel
kancellár arcára - oda van kövesedve az egész lelkivilága. Nem tehetnek
mást, próbálják húzni az időt - egyebek mellett például a világpolitikára is komoly hatással bíró, amerikai
elnökválasztásig, illetve egy olyan
migrációs kényszerhelyzet bekövetkeztéig, amely már végletesen leszűkíti az intézkedési lehetőségek körét,
és az ő malmukra hajtja a vizet.
Magyarországon régóta elegük lett
már az embereknek azokból a józan észt megcsúfoló, PC lózungokból, amelyek szerint mindig a nemzeti a maradi, mindig az idegen szép,
mindig a kisebbség az áldozat, s hogy
csakis az lehet „európai” (?), aki toleranciával viseltetik az összes rendű és
rangú aberráció, perverzió iránt. Ez a
fajta virtuális valóság, amit egy szűk,
de annál hangosabb, agresszív balliberális értelmiség erőltetett rá a társadalomra, olyan irritálóan szemben
áll a lakosság napi tapasztalataival,
hogy a politikailag korrekt közbeszéd
szépen lassan folyamatos defenzívába
kényszerült. A fő zászlóvivő SZDSZ-t
pedig kiütéssel búcsúztatták a választók a parlamenttől.
A tolerancia-héják azonban nem lankadtak, s – már a népszavazási kampány jegyében – most Bayer Zsolt kitüntetésében látták meg az alkalmat,
hogy újra lecsapjanak. Ha valakik, ők
aztán pontosan tudják, hogy Bayer
Zsolt soha életében, semmiféle gyűlöletet nem keltett, egyszerűen csak a publicisztika eszközeivel megjeleníti írásaiban a valóságot – az emberek valós
véleményét – az ő politikailag korrekt,
virtuális valóságukkal szemben. S ez
már maga az apokalipszis, a toleranciabajnokokból ugyanis nyomban elszáll
a tolerancia, ha a saját kreált és destruktív „valóságukon” kívül, másfélével kell
szembesülniük. Mondjuk az igazival,
a magyar lakosság igazi véleményével
olyan esetekben, mint Szögi Lajos, vagy
Marian Cozma brutális meggyilkolása.
A gyűlölet a másik oldalon van
S már itt is vagyunk a népszavazási
kampánynál, a fő-toleránsok ugyanis
legújabban a kormány óriásplakátjaiban vélik felfedezni a „gyűlöletkeltést”,
amely nélkül létezni sem tudnak. Maga
a fogalom is marhaság, de úgy egyáltalán: nem tűnt fel nekik, hogy a gyűlölet
most is a másik oldalon van? Legalábbis
igen nehéz baráti gesztusként értékelni
a migránsok helyi szabályokat, törvényeket látványosan semmibe vevő, agresszív beözönlését Európába, a nők elleni (legalább felerészben elhallgatott)
tömeges atrocitásokat, a már eddig is
több száz áldozatot követelő, különféle támadásokat, merényleteket. Az a
„gyűlöletkeltő”, aki mindezektől óvni
próbálja a családját, nemzetét?
De tényleg, tisztázzuk már ezt egyszer s mindenkorra: ha gyermekei
szeme láttára több tucat ütéssel, rúgással meggyilkolnak egy köztiszteletben álló tanárt az toleránsék szerint nem gyűlölet? Ha viszont valaki
megírja erről az igazat, az igen? Ha
százával pusztítanak el békés, szórakozni vágyó európaiakat terrorcselekményekben, az nem gyűlölet? Ha megírják ezt egy tájékoztató
óriásplakáton - az meg már szerintük igen? Az ő eszük ment el vagy

minket néznek
teljesen hülyének?
Sz á mta la n
példát fel lehetne még hozni,
de mikor például Bajtai Zoltán „Barangó” 2003-ban,
karácsony alkalmából kijelentette a Tilos Rádióban, hogy ő a maga részéről
kiirtaná az összes keresztényt, miért
nem beszéltek gyűlöletkeltésről politikailag korrekt körökben? Vagy amikor ugyanez az úriember egy zöngeményében azt kívánta, hogy „az összes
magyar poétába, az istennyila vágjon
belé”? A magyarokkal, keresztényekkel szemben meg van engedve a trágár
gyűlöletkeltés?

mi ellen, vagy mi mellett gyűjtenek
aláírásokat, hogy melyik kezdeményezésük éppen miért nem sikerül
– az meg aztán teljesen lutri, hogy
melyik politikusuk mit akar a kvóta-népszavazás ügyében. Nyilván
kutyaszorító, nem akarnak nyíltan
szembemenni a választók akaratával
migráns-ügyben, viszont a kormány
álláspontját sem akarják támogatni,
mert akkor aztán tényleg kampec a
baloldali ellenzékiségnek. Így hát
televíziós megszólalásaik tartalmi
mélységei leginkább a Tarantino-filmek párbeszédeire emlékeztetnek
– azaz hogy igazából nem szólnak
semmiről, viszont jó hosszúak és lehet rajtuk röhögni.
Igazi viccpártnak a Kétfarkú Kutya Párt került beélesítésre a ballibe-

2004-ben még a
honosítás ellen
kampányoltak
Talán az sem
véletlen, hogy éppen Gyurcsány
Ferenc és a DK
kampányol leginkább a kvótareferendum érvényessége ELLEN.
Az a Gyurcsány
Ferenc, aki 2004ben, az MSZPGyurcsányék 2004-ben tőlük féltették a magyaSZDSZ kormány
rok álmait…
miniszterelnökeként viszont az
ELLEN kampányolt teljes gőzzel,
hogy a határon
túli
magyarok
kedvezményes
honosítással, magyar
állampolgárságot kaphassanak. Érdemes
megnézni a Gyurcsá ny-kor má ny
akkori kampány… tőlük már nem féltik (A transzparensek feliraplakátjait: azzal
tai: „Európa a rák, az iszlám a válasz! Irtsatok ki
riogattak, hogy a
mindenkit, aki az iszlám ellen van!”)
külhoni magyarok veszik majd el
előlünk a lakást, állást, stb… még az rális oldal részéről, mert hát régóta
álmainkat is. Ugyanez a Gyurcsány tudjuk, hogy, a humor milyen hatáFerenc a Közel-keleti migránsoktól sos fegyver, meg izé, meg minden.
már nem félti a magyarok, lakását, Az a gond, hogy kétfarkú kutyáék
állását, meg az álmait. Azok szerin- kampánya kb. olyan szintű viszonyte jöhetnének. Ismét csak eszünkbe ban van a valósággal, mint a nevük.
Tudniillik jó sok féldecit meg kell
juthatnak Orbán Viktor tusnádfürdői szavai: „Ezek az emberek, ezek inni ahhoz, hogy valaki már a kutya
a politikusok egész egyszerűen nem farkából is kettőt lásson – amiként
szeretik a magyarokat. És azért nem ahhoz is, hogy a kvóta népszavazás
kampánya során valaki égető aktuszeretik őket, mert magyarok”.
Azt, amit Gyurcsány Ferenc a alitását érezze tudatni, hány med2004-es kampányban művelt, célza- vetámadás történt Somogyban a
tosan felszakítva és elmélyítve a tri- 16. században. (Kétfarkú Kutya
anoni sebeket, az emberek elfelejt- Párt-plakát: "Tudta? Somogyban a
hetik, talán még a politika is – de a 16. században 42 medvetámadás törmagyar történelem sem elfelejteni, tént") Hát nem vazze, marhára nem
tudtam, de őszintén szólva nem is
sem megbocsátani nem fogja soha.
Ilyen előzmények után pedig majd- nagyon érdekel! Brüsszelben meg
hogynem nyilvánvaló volt, hogy azok Párizsban ugyanis marhára nem a
a globális pénzügyi és politikai erő- somogyi medvék robbantottak és
központok, amelyek régóta abban ér- Bicskén sem ők próbáltak megerődekeltek, hogy szétverjék a jelenlegi szakolni egy 12 éves kislányt!
Persze olyanok is vannak, akik szeEurópát, eltöröljék a nemzeti kereteket, felszámolják a nemzeti szuvere- rint a Kétfarkú Kutya Párt igazából a
nitást, Gyurcsány Ferencben találták korosodó, kapuzárási pánikban szenvedő férfiembereket próbálja megszómeg legfőbb hazai szövetségesüket.
lítani - mintegy a nevében is kifejezve
ezen célcsoport vágyálmait. Hm. (HüViccpártok
Igaz, itt van még segéderőnek pár lye ellenzéki akcióra hülye értelmezés.)
Mindegy lelkük rajta. Végső soellenzéki viccpárt… urambocsá, én
az MSZP-t is ide sorolom, amely- ron ők is csak a dolgukat teszik, mint
nek bénázása itt-ott már a L'art pour ahogy mi is a dolgunkat tesszük
L'art társulat örökbecsű poénjait idé- majd, amikor október 2-án mind elzi (Pl. „Hogyha lopnék kókuszdiót, megyünk szavazni – családunkért,
nem mondanám meg hogy ki vót!”). hazánkért, Magyarország és a keEmber legyen a talpán, aki ki tudja resztény Európa jövőjéért.
SZEPESI SÁNDOR
bogozni, hogy az adott héten éppen
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CÖF KLUB-FÓRUM AZ ITC SZÉKHÁZBAN

Háború a keresztény civilizáció ellen
Földi László hírszerző, az Információs Hivatal volt műveleti vezetője
lesz a vendége a CÖF Klub Miskolc
következő rendezvényének.

jelentéseit, melyek szerint a céljuk az
iszlám elterjesztése az egész világon
és ennek egyik fontos fegyvere as�szonyaik méhe.
Nem tartjuk véletlennek tehát sem
a sok nőt, sem a rengeteg fiatal férfit
az úgynevezett menekülők között –
fogalmazott Lengyel Attila.
Kiemelte, sajnálatosnak tartják,
hogy az Európai Unió vezetői ennyire befogadóak. Annak ellenére, hogy
már az ezredfordulón követelték az
Olaszországban élő muszlimok az
iszlám törvénykezést, az iszlám vallás egyetemes és kizárólagos oktatását, az iszlám házasság bevezetését.

Hozzátette, ez az invázió nem
most kezdődött. Az ENSZ 1997-ben
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatához hozzácsatolta az „Emberi
Jogok az Iszlámban” nyilatkozatot.
Ez kimondja: „Minden jog, amelyet a következő kiáltvány tartalmaz, az iszlám törvényeinek van
alárendelve”. Sőt 1997. novemberében egy Genfben tartott, az Iszlám Konferencia által finanszírozott
ENSZ-szeminárium ezzel a felhívással zárult: „terjesszék ki mindenhová az iszlám álláspontját az emberi
jogokról”. Következésképpen, az invázió előkészítése már régóta folyik,

A CÖF Klub Miskolc szokásos
havi találkozójára szeptember 30-án
17 órakor az ITC székházban kerül
sor.
A rendezvény témájául a migráció kevéssé tárgyalt, de nyilvánvalóFöldi László
an kiemelkedően fontos aspektusát,
teljes politikai hatalmukkal támo- nepnapnak a vasárnap helyett, móa keresztény-üldözést és a kereszdosítjuk törvényeinket, például az
gatnak.
tény-zsidó kultúra, civilizáció elleni
Bizonyosan hiányzik az értelem, egy feleséggel alkotott családot illetámadást választották. E választás
hiszen hogyan gondolják például tően?
hátteréről beszélgetünk Lengyel AtNyilván
nincs
tilával, a CÖF Klub
itt lehetőség, hogy
Miskolc vezetőjével.
TRANSZPARENSEK EGY LONDONI MUSZLIM TÜNTETÉSRŐL
minden aspektust
Mint elmondta,
felsoroljunk,
de
napjaink legfontomindenki végiggonsabb beszédtémádolhatja az EU és a
ja az illegális beSoros György mövándorlás és az EU
gött álló USA által
migráns-politikája
ránk kényszeríteni
elleni népszavazás.
szándékozott poliMiközben az embetika következmérek egymás között
nyeit.
beszélgetése során is
Mindenki kön�főleg a közbiztonság
„Európa fizetni fogsz! Kiirtásotok elkezdődött!”
„…A ti szeptember 11-étek már úton van” „Az iszlám fogja uralni a világot!”
nyen készíthet ilyen
kerül szóba, mind
listát, mi erről, a mi
az okok, mind a tár– Ennek ellenére nem tanultunk, csak az egyszerű emberek nem vet- a történelem oktatását? Netán tö- listánkról szeretnénk beszélni szepsadalom békés életét érintő hatások
röljük belőle az oszmán birodalom tember 30-án Földi László közreműfelismerése elsikkad. – Mi, a CÖF most már a keresztény jelképeinket ték észre.
Figyelemre méltónak tartjuk azt, hódításait, mi magyarok töröljük ködésével.
Klub Miskolc véleményformálói úgy is el akarják távolíttatni, keresztény
A rendezvényre hívunk mindengondoljuk, a jelenkori népvándor- szokásainkat meg akarják változtat- hogy az iszlám képviselői agresszí- emlékünkből a török elleni harcok
lás az európai keresztény-zsidó kul- ni, mert a menedéket kérők vallási van követelik az életformájuk tel- hőseinek neveit és tetteit? Feled- kit, akit egy kicsit is érdekel hazánk
túra elleni invázió egyik megjelené- érzékenységét sértjük. Ez nonszensz jes elismerését, amit az EU vezetői jük napjaink keresztényüldözését, a és az öreg kontinens sorsa, gyerekeisi formája. Nem vesszük félvállról a – hangoztatta a CÖF Klub Miskolc - akikből Oriána Fallaci szerint hi- brutálisan meggyilkolt keresztények nek és unokáinak jövője – zárta szaányzik az tisztesség és az értelem - ezreit? Bevezetjük a pénteket ün- vait Lengyel Attila.
korábbi iszlám/arab vezetőknek a ki- elnöke.
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ElsősorbanM
8-16
jelentkezését várjuk,

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).
de természetesen lehetőség van egyéni vagy páros részvételre is.

Ugyanezen a napon, szeptember 30-án, 17 órakor ünnepi szentmise
Salkaházi Sára boldoggá avatásának 10. évfordulója alkalmából,
az Újdiósgyőri Szent Imre templomban.
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Drogprevenciós kortársképzés Miskolcon

Elítéltek rajzaiból
nyílt kiállítás
Kiállítást rendeztek nemrégiben
a B.-A.-Z. Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben az itt működő rajz kurzuson résztvevő fogvatartottak alkotásaiból.
A büntetés-végrehajtás napja alkalmából, börtönőrök védőszentjéről, Szent Adorjánról is
megemlékeztek, az intézmény dolgozóinak hozzátartozói pedig egy
családi nap, illetve intézmény-látogatás keretében betekintést nyerhettek a börtön falai mögött zajló
tevékenységbe.
– Nagyon nehéz munkát végzünk,
a
büntetés-végrehajtás
ugyanis nem egyszerűen arról szól,

hogy rács mögé zárjuk a fogvatartottakat. Sokkal többről van szó,
már itt meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy a rabok majd,
szabadulásukat követően, vissza
tudjanak illeszkedni a társadalomba. Erre nagyon jók azok a szakmai
programok, amelyeket kollégáimmal létrehozunk itt, a börtön falai között- mondta el Joó László, a
B.-A.-Z. Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka. Hozzátette, tevékenységük megismertetése
mellett, az ilyen családi napok arra
is alkalmasak, hogy bemutassák a
börtönben dolgozók hozzátartozóinak, milyen alkotó-tevékenységre
képesek a fogvatartottak.

„LEGYEN ESZED,
HOGY ESZED LEGYEN!”
A miskolci önkormányzat, több városi oktatási intézménnyel együttműködve, az új tanévben is útjára indítja
drogprevenciós, bűnmegelőzési kortársképzését.
A „Legyen eszed, hogy eszed legyen!”
elnevezésű programsorozat hétfői nyitórendezvényén szinte megtelt a városháza új közgyűlési terme azokkal a fiatalokkal, akik részt kívánnak venni a
drogprevenciós közösségi szolgálatban,
hogy segítséget nyújthassanak a problémában érintett (kor)társaiknak.
– A fiatal kortársak azok, akik leginkább segíteni tudnak ebben a kérdésben – mondta el a rendezvényen Kiss
János alpolgármester. Kiemelte, bár
sikeres volt az első év, nagyon fontos
hogy a program folyamatosan fejlődjön. Ezért úgy állították össze az idei
év tematikáját, hogy a drog veszélyeinek felvázolása mellett, az is kiemelt
szerepet kapjon, milyen alternatívák
vannak vele szemben.

KRESZ-FESZT A GYEREKEK BIZTONSÁGÁÉRT
A B.-A.-Z. Megyei Baleset-megelőzési Bizottság
szeptember 21-én negyedik
alkalommal rendezte meg
KRESZ-FESZT elnevezésű
programját.

Az országos kezdeményezés
célja, hogy a tanévkezdéshez
kapcsolódó baleset-megelőzési kampány zárásaként ráirányítsa a közlekedők figyelmét
a gyermekekre. Az óvodások, iskolások a rendezvényen
megismerhették, illetve újra
átismételhették a számukra
legfontosabb közlekedési szabályokat.
A megnyitón és az eredményhirdetéskor Lovassyné
Németh Mária, a megyei rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztályának
munkatársa kihangsúlyozta:
a közlekedési balesetek megelőzésének egyik legfontosabb
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A diákok többek között személyiségfejlesztő előadásokon, bírósági tárgyaláson, börtönlátogatáson vesznek részt.
Színházba, kalandparkba és más szórakoztató helyekre is ellátogatnak, hogy
érzékeljék, mennyi lehetőséget tud biztosítani a város a szabadidő hasznos eltöltésére egy fiatal számára.
Kiss János szerint a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a kábítószer-használó iskolások zöme eltitkolja ezt a szülők és az iskola vezetői előtt. Társai elől
viszont nem tudják elrejteni, ezért nagyon fontos, hogy az osztálytársak, ba-

rátok, ismerősök között mindig legyen
valaki, aki észleli ezeket a problémákat
és hasznos üzeneteket tud eljuttatni a
szerhasználó társai számára.
– Egy fiatal a saját korosztályában tud
igazán hasznos közszolgálati tevékenységet kifejteni. A generációs különbségek sok esetben előítéleteteket szülnek,
tehát nem biztos, hogy ha például egy
középiskolás próbálja elmagyarázni egy
felnőttnek a helyes viselkedést, akkor
meghallgatásra talál. A saját korosztályán belül viszont van esélye – fogalmazott az alpolgármester.

Megyei lépcsőfutó bajnokság
Idén is megrendezte a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a megyei szintű
lépcsőfutó bajnokságot. A verseny a Szentpéteri kapu 70. szám alatti húszemeletes épületben zajlott.

Nők és férfiak egyaránt rajthoz álltak, hogy
teljes védőfelszerelésben, légzőkészülék használatával teljesítsék a feladatot. Az embert próbáló megmérettetést negyvenkilencen teljesítették,
közülük a legjobbak képviselhetik megyénket
a szeptember 24-ei országos lépcsőfutó versenyen. Idén, a 2001. szeptember 11-ei New York-i
terrortámadás miatt életüket vesztett tűzoltók
előfeltétele a szabályok ismerete. A rendőrség munkatársai
igyekeznek minden segítséget
megadni ahhoz, hogy a gyermekek elsajátítsák a gyalogos,
illetve a kerékpáros közlekedésére vonatkozó előírásokat és el
tudják kerülni a veszélyhelyzeteket. A mintegy 400 óvodás és

iskolás részvételével zajló eseményen a gyerekek öt helyszínen játékos keretek között oldhatták meg a balestemegelőzési
feladatokat. Megtekinthették a
szolgálati gépjárműveket is, végül pedig a baleset-megelőzéssel kapcsolatos, apró ajándékokat kaptak.

emlékére Nagy Zoltán és vakvezető kutyája,
Fecske is csatlakozott az indulókhoz, mindketten sikeresen leküzdötték a célig vezető 333 lépcsőfokot. Női kategóriában Istványi Nóra (Miskolci KVK) lett a legjobb, a 35 év alatti férfiak
kategóriájában Kiss Balázs (Miskolci HTP), a 35
év feletti férfiaknál Pauska Krisztián (FER Tűzoltóság Tiszaújváros), vezetői kategóriában pedig Kaszás Norbert (Mezőkövesdi HTP). A verseny abszolút győztese: Pauska Krisztián lett, aki
mindössze 1perc 42 másodperc alatt ért a célba.
Nagy Zoltán és vezetőkutyája Fecske, valamint
a felkészítésüket végző Orjovics Tibor (Miskolci
HTP) különdíjban részesültek.

POLGÁRŐR NAP A CSANYIKBAN
A csanyiki Majális parkban rendezték meg múlt szombaton az I.
Miskolci Járási Polgárőr Napot. A
szakmai előadások mellett családi,
szabadidős programokkal – például főzőversennyel, kutyás bemutatóval – is várták az érdeklődőket.

– 25 évesek vagyunk, felnőttek lettünk – mondta el nyitóbeszédében
Csóra György, a B.-A.-Z. Megyei Polgárőr Szövetség elnöke. Mint fogalmazott, amikor 1991-ben elkezdték
a polgárőrséget, még nem gondoltak

ilyen szervezettségre. Egyszerűen tenni akartak valamit annak érdekében,
hogy a gyerekek nyugodtan mehessenek iskolába, hogy az idős emberek
nyugodtan tudják álomra hajtani a fejüket. Mára eljutottunk oda, hogy 55
ezren vagyunk – hangsúlyozta az elnök. – Ma már nem az a kérdés, hogy,
kell-e polgárőrség, hanem az, hogyan
tudunk megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyeket a lakosság támaszt
– tette hozzá Csóra György.
Kiss János alpolgármester köszöntőjében kiemelte: egyáltalán nem volt

könnyű „életút”, amit be kellett futnia
a magyar polgárőr társadalomnak. –
Kemény munkáról van szó, amelyért
csak annyi a fizetség, ha valaki azt
mondja: köszönöm! – hangsúlyozta. Kiss János szerint mára megváltozott a professzionális rendvédelmi
szervek megítélése a polgárőr társadalommal szemben. Elfogadták,
befogadták teljes jogú tagként ezt a
csapatot. Miskolc városi rendészete
is nagyon komolyan számol a helyi
polgárőrséggel, nagyon jó a szakmai
együttműködés.

10 Hirdetés

Miskolci Napló

Hirdetés

2016. szeptember 24. | 38. hét | XIII. évfolyam 38. szám

Miskolci Napló – A város lapja

1 ÚTRA 1 FŐNEK!

2016.

EZ A KUPON
500 FT-OT ÉR!

"

lB
 ÉCS SCHÖNBRUNN:
október 8. (szombat): 10.000 Ft/fő
lE
 GER, SZILVÁSVÁRAD :
október 8. (szombat): 4.000 Ft/fő

"

lB
 ÁNYAVÁROSOK A FELVIDÉKEN
(ZÓLYOM, KÖRMÖC, BESZTERCE):
október 22. (szombat): 6.500 Ft/fő

lD
 UNAKANYAR: ESZTERGOM,
VISEGRÁD, SZENTENDRE:
október 15. (szombat): 8.000 Ft/fő
lP
 ÉCS, A KULTÚRA VÁROSA:
október 29. (szombat): 12.000 Ft/fő

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

Kastély Panzió, Dubicsány
Esküvők rendezése l Családi pihenés l Baráti összejövetel
Táborozás, osztálykirándulás l Osztálytalálkozó
Csoportos étkeztetés l Kedvező árak
Rendezvényeket, vendégek fogadását
csak előzetes egyeztetést követően tudjuk vállalni.
Szeretettel várjuk vendégeinket!

Ha igen, szeptember 15-e után keresse
a társasház közös képviselőjét
és kérjék a MIHŐ-től a próbafűtést!
INDULJON ÚGY A TÁVFŰTÉS, AHOGY SZERETNÉ!

VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN SZEPTEMBER 24-TŐL OKTÓBER 4-IG!

1149 Ft

ÖN 300 FORINTÉRT KIPRÓBÁLNÁ,
HOGY MŰKÖDIK-E A TÁVFŰTÉSE?

3635 Dubicsány, Kossuth u. 73.
Telefon: (48) 432-663, e-mail: dubicsany@emkk.hu
Web: dubicsany.emkk.hu

Két hetes őszi akció!

Mizo trappista sajt
1 kg
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Coop napraforgó étolaj
1l

339 Ft

MIHŐ – Környezetbarát energia a jövőnkért!

Rama margarin kocka
250 g
egységár: 796 Ft/kg

199 Ft

Keresse az akció ideje alatt Coop ABC és Szuper áruházainkban az alábbi Pick terméket:
Pick sertés párizsi és füstölt ízű párizsi 1 kg 1399 Ft
Pick vadász felvágott 1 kg
1399 Ft
Pick virsli tartós bélben 1 kg
1199 Ft
Még számos akciós termék kedvező áron kapható.
Gyűjtse a pontokat és hűségét kedvezményekkel jutalmazzuk!

A MIHŐ Kft. fűtési rendszere készen áll
a fűtés indítására. Az ide vonatkozó kormányrendelet szerint fűtési időszak az év
szeptember 15. napja és a következő év
május 15. napja közötti időszak. A kezdődátum természetesen még nem jelent automatikus fűtésindulást, de a távhőszolgáltató társaságok rendszerének készen
kell állnia a fűtés esetleges indítására.
A zavartalan fűtési idény érdekében
azonban nem csak a szolgáltatónak, ha-

nem a lakóközösségeknek is készülniük
kell.
Az egyik legfontosabb, hogy a fogyasztók a termosztatikus radiátorszelepeket
állítsák maximális nyitási helyzetbe. Ezzel
tudják segíteni, hogy a rendszerben lévő
levegő eltávozzon, vagyis, ne legyen „levegős a rendszer”. A fűtés beindulását követően a radiátorszelepeket már a kívánt
hőmérsékletnek megfelelő állásba kell
fordítani.

MUNKALEHETŐSÉG!

További információ a www.miho.hu internetes portálon

• 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.
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Hirdetés

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

ÜGYINTÉZŐ
A leendő munkatárs feladatai:
• A társaság által az érintett lakosság részére kiosztásra szánt chip-es
kommunális hulladékgyűjtő edényzet átadásával járó feladatok elvégzése
• A társaság által érintett vállalkozói kommunális hulladékgyűjtő edényzet
chippelésével járó feladatok elvégzése
• Osztás előkészületi fázisában való aktív részvétel: matricázás, adatgyűjtés,
rögzítés, kapcsolatfelvétel
• Edényzetek átadása, regisztráció, adatfelvétel
• Adatok rögzítése belső informatikai rendszerben (számítógépen, tableten)
• Ügyfelek udvarias, segítőkész kiszolgálása
A pályázókkal szemben támasztott elvárások:
• Minimum középfokú iskolai végzettség
• B kategóriás jogosítvány
• Aktív számítástechnikai ismeretek, érintőkijelző kezelésében való jártasság
• Pontosság, precizitás
• Jó kommunikációs képesség, ügyfélközpontúság
• Terhelhetőség, rugalmasság (egyenlőtlen munkaidő-beosztás, hétvégi
munkavégzés változó helyszínen)
Ajánlatunk:
• Teljes munkaidős állás 6 hónap határozott időre
Pályakezdők jelentkezését is várjuk! 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

Sport
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JOBBAN AKARTÁK
A GYŐZELMET A MACIK
A listavezető Debrecent látták
vendégül vasárnap este a DVTK
Jegesmedvék, akik végül itthon
tartották a három pontot. A tavalyi
MOL Liga elődöntő után először
találkozott egymással a két csapat. A mérkőzésen, alig két nappal
Miskolcra érkezése után bemutatkozhatott Nicholas Kuqali is.
Az összecsapáson szinte szikrázott a jég, a bajnoki címvédő Macik küzdelmes csatában, parázs
meccsen vették el a sok büntetést
begyűjtő debreceniek veretlenségét. Doug Bradley, a Jegesmedvék
vezetőedzője úgy értékelt, kemény
mérkőzésen jó csapatot sikerült
legyőzni. - Látszik, hogy vannak
még javítandó hibáink, de a hozzáállással, a hajtással elégedett voltam. Jó látni, hogy a ligában ilyen

kemény ellenfelek vannak, ez emeli a győzelem értékét – fogalmazott Bradley. Jevgenyij Muhin, a
debreceniek trénere úgy vélte, nagyon fegyelmezetlenül játszottak,
sok felesleges kiállítást szedtek ös�sze, így szinte törvényszerű volt a
vereség. Mint mondta, ezen változtatni kell, mert veszélyezteti az
eredményességet, a miskolciak ezúttal jobban akarták a győzelmet.
(DVTK Jegesmedvék – Debreceni
Hoki Klub 3-1).
Az eredetileg szeptember 25re meghirdetett, következő MOL
Liga mérkőzést, Fehérvári Titánok
elleni összecsapást egy nappal később, tehát hétfőn, szeptember 26án este, 18 órától játsszák a Miskolci Jégcsarnokban. A mérkőzést az
M4 élőben közvetíti.

Európai Mobilitási Hét
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Autómentes nap
a belvárosban
Gyalogosokkal és kerékpárosokkal népesült be csütörtökön a Szent
István tér környéke az autómentes
napon. Az Európai Mobilitási Hét
programjai futóversennyel, buszhúzással és eredményhirdetéssel
folytatódtak. Az MVK járatain érvényes forgalmi engedéllyel ingyen
lehetett utazni, de forgalomba álltak régi járművek is.

dezvények segítenek vonzóvá tenni a
környezetbarát közlekedést, életmódot, s arra bátorítják az embereket,
ne csak otthon üljenek. Merjenek ki-

A belvárosi autómentes nap közép- és
általános
iskolások
futóversenyével kezdődött, csaknem hétszázan álltak rajthoz
a vándorkupáért. A
Szent István téren a
nap folyamán játékos
ügyességi versenyekkel is népszerűsítették
a város- és környezetbarát közlekedést. Az
MVK Zrt. egy nosztalgia villamost
és egy veterán buszt állított forgalomba. A buszhúzásra idén is több
százan neveztek, délelőtt a diákok,
délután a felnőttek próbálhatták ki
az erejüket. A pénteki programokhoz
csaknem ezren csatlakoztak. Egri
Zsuzsa szervező nyilatkozatában reményét fejezte ki, hogy az ilyen ren-

menni, merjenek a szabadba lenni,
töltsék együtt a gyerekeikkel hasznosan, kellemesen a szabadidejüket.
Nagy Dezső, a polgármesteri hivatal
környezetvédelmi referense elmondta, hogy a város a jövőben újabb kerékpárutak építését tervezi és a hosszú
távú, környezetbarát közlekedés további fejlesztésére is vannak elképzelések.

Mindez szoros összefüggésben van a
most készülő közlekedésfejlesztési koncepcióval, amelyhez a lakosságtól is várnak véleményeket, javaslatokat.
Miskolc tavaly megkapta a mobilitási hét
legjobb szervezőjének
járó elismerést a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, idén pedig
19 ország 53 városa
közül a legjobb tízbe
került, egy nemzetközi megmérettetésen.
Pfliegler Péter alpolgármester az utóbbi
évek tömegközlekedési
fejlesztéseire utalva kiemelte a Skoda villamosok és a CNG
buszok forgalomba állítását. Mint
mondta, Miskolc fejlett és korszerű
közösségi közlekedésének igénybevételével gyorsan, könnyen, kulturáltan juthatunk el úticélunkhoz.
Az autómentes nap a Critical Mass
elnevezésű, hagyományos kerékpáros felvonulással zárult.

Megvédte az országos bajnoki címét

Újabb vereség - utolsó helyen a DVTK

A HELL Racing Team triál versenyzője,
Hegedűs László („Hege”) a szeptember
17-én, Miskolcon rendezett Országos Triál
Bajnokságon mindkét profi kategóriában
megvédte országos bajnoki címét, így már
18 bajnoki címmel büszkélkedhet.

Az MTK 1-0-ra legyőzte a Diósgyőr csapatát az OTP Bank Liga tizedik fordulójának
szerdai játéknapján Dunaújvárosban, így a
DVTK a tabella utolsó helyére csúszott.

A verseny pályái farönkökből, kábeldobokból, betonhengerekből és különböző magas nehézségi szintű elemekből álltak. Egy versenyszámon belül három kört és öt pályát kellett a
versenyzőknek teljesíteniük. Az eső okozta időjárási nehézség fokozott koncentrációt igényelt,
az akadályok így veszélyesebbé váltak, nagyobb
volt a hibázási lehetőség. Hegének az első verseny végére nagy fölénnyel sikerült megszereznie a bajnoki címet. A versenybeosztás nem sok
időt hagyott a pihenésre, rögtön folytatódott a
bajnokság. „Az újabb a versenyszámban már
éreztem a fáradtságot, viszont nálam ilyenkor
kezdődik a kihívás. Összesen több mint hat órát
bringáztam, versenyeztem egyhuzamban, de
az öröm felbecsülhetetlen volt a végén. Mind a
két kategóriát sikerült megnyernem, újabb or-

Az első félidőben az MTK játszott némi mezőnyfölényben, ennek eredményeképpen több
lehetőséget alakítottak ki a kapu előtt. A 23.
percben Torghelle gurította be a labdát, ami
Kanta elé került, de ő közelről Radosba rúgta. Tíz perccel később a Gera Dániel által kiharcolt szögletet Kanta a hosszú oldalra rúgta, ahol Poór Patrik ugrott a legmagasabbra,
és a jobb felső sarokba fejelte a labdát (1-0). A
második felvonásban kevesebb helyzetet láthatott a kis létszámú közönség, a DVTK és az
MTK előtt nagyjából azonos arányban adódtak lehetőségek, de gól egyikből sem született.
szágos bajnoki címekkel térhettem haza. Ebben
az évben ez volt az egyik legfontosabb verseny a
számomra – összegezte a bajnokság élményeit a
HELL Racing Team triál versenyzője.

Két nap, három győzelem
– tarol a Bükki Műhely!
A Bükki Műhely miskolci sportcsapat tagjai
nem sok pihenőt hagytak maguknak a lengyelországi versenyeket követően. Tinta Tamara és Karlowits-Juhász Tamás múlt szombaton Tiszakeszin állt ismét rajthoz, ezúttal
maratoni távon.
Tamara a korábban futott 34 kilométeres
versenyt követően szerezte meg az újabb elsőséget, Tamás pedig egy 100 kilométeres versennyel a lábaiban ért elsőként célba. Vasárnap
Tugyi Levente (multiNavigator-Bükki Műhely)
a Zempléni Terep félmaraton 21 kilométeres

távján – új pályacsúcs felállítása mellett – állhatott a dobogó legmagasabb fokára. Levente
sem kipihenten érkezett a versenyre, hiszen
előző héten az ezüstéremért kellett megküzdenie a tájfutó sprint országos bajnokságon.

A szünet előtti, utolsó bajnoki mérkőzésen
a Debrecent fogadja a Diósgyőr, szeptember
24-én, 18 órától. A mérkőzést ingyen tekinthetik meg a szurkolók. – Szurkolóink és a
DVTK vezetése számára is elfogadhatatlan
a csapat utóbbi hetekben látott szereplése,
ezért a klubvezetés döntésének értelmében
a szombati DVTK – DVSC mérkőzés megtekintése mindenki számára ingyenes lesz –
írta honlapján a klub. Fotó: dvtk.eu.

Gercsák Szabina bronzérmes lett
Gercsák Szabina bronzérmet nyert a málagai junior
Európa-bajnokságon. A
Hell-Miskolci Judo Club 70
kilogrammban versenyző
csillagával szemben, egyértelműen az éremszerzés
volt az igény.
A lécet maga a miskolci
judós tette magasra, hiszen
az elmúlt két évben a junior Európa-bajnokságon nem
talált legyőzőre, közben a
korosztályos világbajnokságot is megnyerte és végig
versenyben volt a riói indulásért. A judoinfo.hu beszámolója szerint, a húszéves
miskolci versenyző a nyol-

caddöntőben kezdte a viadalt, a svájci Alina Lengweilert egy perc tíz másodperc
alatt intézte el, ipponnal. A
negyeddöntőben azonban ő
sem húzta sokkal tovább a
tatamin: a német Giovanna
Scoccimarro – aki később

csak ötödik lett – ipponnal
győzte le. A vigaszágon először a bosnyák Alekszandra
Szamardzics állhatott volna
az útjába, de vazarival nyert
ellene és a bronzmérkőzésen
a svájci Loriana Kukát is azzal győzte le.
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Lélekharang az elhunyt oktatók
és diákok emlékére
Lélekharangot avattak múlt szombaton a Miskolci Egyetemen, az intézmény parkjában. Az alkotást az
elhunyt egyetemi tanárok és hallgatók emlékhelyének szánják.
– Lassan két éve már, hogy diáksá
gunk között megfogalmazódott egy,
az egész egyetemünkhöz és testvérin
tézményeinkhez egyaránt szóló em
lékmű felállításának gondolata. Egy
olyan
lélekharangé,
amely egyszerre szól Sel
mecért, Sopronért, Mis
kolcért,
Dunaújváro
sért, Székesfehérvárért,
bányászért, kohászért,
erdészért,
gépészért,
jogászért, gazdászért,
bölcsészért, egészség
ügyisért és minden más
testvérszakunk hallgató
jáért. Emlékeztetve min
ket elragadott baráta
inkra. Egy jelképé, melynek felállítása
csakis tanáraink, jelenlegi és egykori

diákságunk együttes munkájával vál
hatott lehetségessé.
Nem hiszem, hogy képes lennék
akárhány sorban is megköszönni
mindazt a segítséget, amit közös cé
lunk elérése során kaptunk. Ipari kö
zösségeink nagylelkű adományait,
tanáraink folyamatos útmutatásait
és persze diáktársaim töretlen elkö
telezettségét. A lélekharang számta
lan barátunk keze nyomát viseli, akik

mészetesen a sikerhez a lelkes művé
szek segítsége is elengedhetetlen volt.

a közös munka során mind beletet
tek magukból is egy darabot. Ter

A harangláb Litwin József iparmű
vész alkotása, míg a harang Gombos

EGYHÁZI HÍREK

Miklós harangöntő mester munká
ját dicséri – tájékoztatott Debreczeni
Dániel egyetemi hall
gató. Üszögh Lajos, a
Miskolci Egyetem kon
zisztóriumi tagja remé
nyét fejezte ki, hogy az
az összefogás, amelynek
köszönhetően az em
lékmű létrejött, amely
ápolta és megvalósítot
ta a kezdeményezést,
tovább erősíti majd a
közösséget. Ahányszor
megszólal a harang,
mindenki tudni fogja, mit jelképez,
milyen alkalomhoz kapcsolódik.

Az Avas-déli Ige temploma bú
csúja Szentírás vasárnapján, 25-én
lesz. Előtte, szombaton rendezik
meg az egyházközségek napját,
színes forgatag és közös főzés lesz
a program. A vasárnapi ünnep
szentmise 11 órakor kezdődik, Bé
res Gábor atya szentbeszédével.
Szerdán, 28-án a minorita temp
lomban a 18 órai szentmisét Ke
lemen Didák boldoggá avatásáért
mutatják be. Október a rózsafüzér
hónapja. Minden katolikus temp
lomban a meghirdetett időpont
ban, az esti szentmisék előtt imád
kozzák a rózsafüzért. A minorita
templomban 1-jén, szombaton 10
órától élő rózsafüzér lesz, a hitta
nos szülők részvételével. A miskol
ci görögkatolikus templomok jövő
heti programjai: Október 1., szom
bat görögkatolikus ünnep: Szűz
Mária oltalma, ünnepi szertartá
si rendet tartanak a templomok
ban. Október 2., vasárnap Mis
kolc-Görömböly templomának
búcsúünnepe. Orosz Atanáz püs
pök vezeti az ünnepi Szent Liturgi
át, mely 11 órakor kezdődik.

Mága Zoltán jótékonysági koncertje Miskolcon
Megtelt szerdán este a belvárosi
evangélikus templom, ahol Magyar
ország egyik legnépszerűbb hege
dűművésze koncertezett. Az est be
vételét a Miskolci Gráciák Egyesület
segítségével helyi tehetséges fiatalok
támogatására ajánlotta fel Mága Zol
tán.
A koncert egy rendezvénysoro
zat része volt, amely augusztus 21-én
kezdődött Budapesten. A „Hangok
és harangok” című klasszikus ze

nei fesztivált Mága Zoltán nem elő
ször indította útjára. Öt évvel ezelőtt
ugyanezen a jótékonysági koncert
turnén több mint százmillió forint
gyűlt össze, amit bajba jutott, rászo
ruló emberek, közösségek megsegí
tésére ajánlott fel, egy részével pedig
templomok felújításához járult hoz
zá. Az akkori koncertturné címe: 100
Templomi Jótékonysági Koncert volt.
A szerdai, miskolci hangversenyen
rászoruló, tehetséges fiatalok számá

Jubileumi Bartók tanév
120 éve alapították a Miskolci
Konzervatóriumot, 90 éve adták át
a Zenepalotát, 65 évvel ezelőtt alakult a Zenei Gimnázium és 50 éve
jött létre a Miskolci Bartók Béla
Zeneművészeti Szakközépiskola.

Ebből az alkalomból jubileu
mi évet szerveznek, átfogó ren
dezvénysorozattal, az új szerve
zeti formában működő Bartók
Béla Zeneművészeti Szakgimná
zium első tanéveként. Lesz kiál
lítás, emléktábla-avatás, lesznek
vetélkedők, találkozók, szakmai
rendezvények, zenei kurzusok és
természetesen koncertek is. Vis�
szahívják az intézmény volt ta
nárait, növendékeit, mindazokat,
akikkel felidézhetik a múlt jelen
tős állomásait. - Szeretnénk fel

használni a rendezvényeket arra,
hogy összegyűjtsük és bemutassuk
azokat az itt születő értékeket, azt
a színvonalat és minőséget, amit
az elmúlt évtizedekben felhalmoz
tunk. Szándékunk, hogy mindezt
átvigyük, beépítsük működésünk
következő szervezeti formájába –
nyilatkozta Fejér Zsolt igazgató. A
programsorozat ünnepélyes nyi
tókoncertjét szeptember 26-án, 18
órai kezdettel tartják, a Zenepalo
ta nagytermében. - Egykori és je
lenlegi tanáraink, diákjaink volt
növendékeink olyan műsort állí
tottak össze és játszanak el, amely
felidézi a múltat, a miskolci kö
zépfokú zenei képzés történetét.
A műsorban Klima Mihály, Lányi
Ernő, Hubay Jenő darabjait szólal
tatják meg – mondta el Fejér Zsolt.

ra gyűjtöttek. A befolyt összeget a
Miskolci Gráciák Egyesület segítsé
gével juttatják majd el a diákokhoz,
egy pályázati ösztöndíjprogram ke
retében. Az év legnagyobb jótékony
sági koncertsorozata Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes fővédnök
sége, Balog Zoltán emberi erőforrá
sok minisztere és Erdő Péter bíboros,
prímás, esztergom-budapesti érsek
védnöksége mellett indult útjára.

Tehetséggondozó pályázat

A Miskolci Gráciák Egyesület te
hetséggondozó programot indított,
pénzbeli támogatást nyújtanak szo
ciálisan rászoruló, tanulni vágyó, te
hetséges fiatalok számára.
A pályázatot két életkori kategóriá
ban hirdetik meg. 1. kategória: alapfel

KÖZÉRDEKŰ
KÖZLEMÉNY
Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata a város telepü
lésszerkezeti tervének és építé
si szabályzatának módosítását
kezdeményezi a K6 jelű karban
tartás keretében, amely megte
kinthető a városépítészeti osztá
lyon vagy a város honlapján.
A
készülő
tervekhez
2016.09.12-tól 2016.10.11-ig véle
mények adhatók.
A felmerült véleményeket ké
rik, hogy a fenti idő alatt juttas
sák el Rostás László városi főépí
tész nevére címzetten.
Írásban a Miskolc MJ. Vá
ros PH. Városépítészeti Osztály
3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.
posta, vagy emailen a partnerse
giegyeztetes@miskolcph.hu in
ternet címre.

tételek: alap/középfolú képzésben való
részvétel. Életkor: 10 -19 év között, ál
landó lakhely: Miskolc. Az összeg:
15 000 Ft / hó, 10 hónapon keresztül.
2. kategória: Alapfeltételek: 1. diplo
mát szerző, 18-26 éves, a Miskolci Egye
temen vagy társintézményeiben tanuló

B.-A.-Z. megyei lakos. Az összeg 30 000
Ft/hó, 10 hónapon keresztül. A nyertes
pályázóknak az összeget szeptemberig
visszamenőleg kifizetik. A pályázat be
nyújtásának határideje: 2016. október
10. A pályázatot a www.miskolcigraci
ak.hu mail címre kell benyújtani.

UTCAFÓRUMMAL EGYBEKÖTÖTT BURGONYAVÁSÁRT RENDEZ
Hubay György önkormányzati képviselő szeptember 26-án (hétfőn) 13
órától a Dómusz parkolóban
Hollósy András önkormányzati képviselő szeptember 26-án (hétfőn)
13 órától a Balázs Győző téren
Eperjesi Erika önkormányzati képviselő szeptember 26-án (hétfőn)
15.30 órától a Testvérvárosok utcai Coop ABC-nél, 16 órától a Kinizsi és
Bem utcák sarkán, 17.30 órától az Aulich úti végállomásnál.
Novák Józsefné önkormányzati képviselő szeptember 29-én (csütörtö
kön) 16 órától a Dél-Kiliáni parkolóban, 17.30 órától a Pálosok parkjában
a Coop ABC-nél.
Molnár Péter önkormányzati képviselő szeptember 30-án (pénteken) 14.30
órától a Vörösmarty u. 43. sz. alatti parkolóban, a Szinva Abc- vel szemben.
Kovácsné Budai Mária és Kiss János önkormányzati képviselők szep
tember 30-án (pénteken) 16.30 órától a Jókai Ált. Iskola parkolójában.
Szécsényi Marianna önkormányzati képviselő október 1-jén (szomba
ton) 8 órától Szirmán, az Apostol Bertalan téren (a Coop Abc mellett) és
11 órától Martin-kertvárosban, a Coop Abc mellett.

SZÜNETEL AZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Tájékoztatják az ügyfeleket, hogy 2016. szeptember 27-én szünetel az
ügyfélfogadás Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
központi ügyfélszolgálatán az országos népszavazás informatikai rend
szerének próbaüzeme miatt.

Program
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Miskolci Napló – A város lapja

PROGRAMAJÁNLÓ

Új Nemzedék Közösségi tér (Régiposta utca 4.)
Szeptember 24. 19 óra. MINTHA Klub.
Vendég a Hoppál Mihály Band és Ziku
Evantia (görög népzene).
Ady Endre Művelődési Ház
Szeptember 24. 21. óra. IVAN & THE
PARAZOL KONCERT. Előzenekar: The
Sign.
Avasi református templom
Szeptember 24. 18 óra. Zenei hitvallásaink – Zsoltárok a reformációban
címmel ad koncertet a Debreceni Kollégiumi Kántus, a Psalterium Hungaricum és Pálúr János. Vezényel Berkesi Sándor és Arany János. Köszöntőt
mond: Hafenscher Károly miniszteri
biztos.
Szeptember 29. 19 óra. Zorán jótékonysági koncertje. A Kossuth-díjas zeneszerző, énekes a koncert teljes
bevételét az idén tíz éves Magyar
Református Szeretetszolgálat támogatására ajánlja fel. Vendégfellépők:
Sipeki Zoltán, Gátos Iván, Csányi István, Óvári Éva, Kabelács Rita, Péter
Barbara.
II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Szeptember 27. 16.30 óra. 1956 és Márai Sándor a magyar irodalomban 2.
Márai Kassán. Beke Sándor rendező, a kassai Thália Színház alapítójának előadása Márai-rendezéseiről, a
kassai Márai Stúdióról. Részletek „A
gyertyák csonkig égnek” című kassai
előadásból Pólos Árpád kassai magyar színész és Kelemen Csaba egri
színész közreműködésével.
Diósgyőri vár
Szeptember 25. A Velencei békekötés

ünnepe. A Diósgyőri várban ezúttal
azt a különleges történelmi pillanatot ünneplik, amikor egész Európa a
Bükk lábánál fekvő vadászkastélyra
figyelt. Vasárnap a velencei háborúskodást lezáró békekötést elevenítik
fel a látogatók előtt.
Petőfi Sándor Könyvtár
Szeptember 24. 10 órától este 18-ig. Petőfi Könyvtári Napok. Mazsorett-bemutató, fellép a Csiribiri együttes, a
Bársony tánccsoport, és a Mintha zenekar. Eközben folyamatosan arcfestés, kézműves sarok, könyvtári játszóház és óriás fejtörők.
Feledy-ház
Szeptember 28. 18 óra. Vendégségben
a Múzsák kertjében. Kontrasztok:
fény-árnyék. Előadó Máger Ágnes.
Miskolci Nemzeti Színház
Szeptember 24. 17 óra. Viktória – operett. Nagyszínház, Csíky (alap, arany,
ezüst) bérlet, jegyvásárlás.
Szeptember 25. - 11 óra. KAKAÓKONCERT Beavató kamarakoncert. Nagyszínház, jegyvásárlás. - 15 óra. Viktória – operett. Nagyszínház, Csíky
(alap, arany, ezüst) bérlet, jegyvásárlás.
Szeptember 30. - 17 óra. Csipike az óriástörpe - zenés mesejáték. Kamara,
bemutató előadás. - 19.30 óra. Bakkhánsnők - zenés bacchanália. Játékszín, nyilvános főpróba.
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.

A turizmus világnapja
Miskolcon

1980 óta minden évben szeptember 27-én ünneplik a
turizmus világnapját, amelynek célja, hogy felhívja a
figyelmet a turizmus gazdasági, társadalmi és kulturális szerepére. Az idei év mottója: „Tourism for All!”, az
ENSZ Turisztikai Világszervezete a világnap témájának
az akadálymentes turizmust nevezte meg.

Miskolc turisztikai szervezete, a MIDMAR Kft. egy
olyan idegenvezetés keretében kívánja Miskolc belvárosán végigkalauzolni a résztvevőket, amelynek során a
segítséggel élők is közelebbről
megismerkedhetnek a fontos és érdekes látnivalókkal.
A városnézésen előre regisztráltak vesznek részt, azok,
akikkel segítő szervezetek,
a Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete
valamint a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola közvetítésével vette fel a kapcsolatot
a MIDMAR. Természetesen a
turisztikai szervezet előtt is ismert, hogy az akadálymentesítés nem pusztán fizikai akadályok megszüntetését jelenti,
de a különböző érintettségű,
eltérő igényű célcsoportoknak részben más útvonalakra
és másféle segítőkre, segítségre van szükségük. A világnapi
programon két csoportnak, a
kerekesszékkel és a vakvezető
kutyával közlekedőknek szer-

veznek most városnézést Miskolcon. Az akciónak kettős
célja van: egyrészt turisztikai
élményt kívánnak nyújtani
olyan segítséggel élők számára, akik máskor nem vagy
csak ritkán részesülnek hasonlóban. Másrészt a társadalom figyelmét is rá szeretnék
irányítnai a téma fontosságára. Az akadálymentes turisztikai program szeptember
27-én kedden délelőtt 10 órakor kezdődik, indulás a Tourinform irodától (Széchenyi
utca 16.).
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A JOGÁSZ VÁLASZOL

Szomszédjogok

Egyik olvasónk arra
kér választ:
köteles-e
megengedni
a szomszédjának, akinek háza a telekhatáron áll, hogy az épület
hátsó falának a bevakolása céljából, bemenjen az ő
földjére és onnan végezze
el a munkát, kárt téve a veteményesében.

A polgári törvénykönyv
részletesen foglalkozik az
úgynevezett
„szomszédjogi szabályokkal”. Ezek közül
az egyik rendelkezik az olvasó által feltett kérdésről. Ennek értelmében: ha ez közérdekű munkálatok elvégzése,
állatok befogása, áthajló ágak
gyümölcsének összegyűjtése,
ágak és gyökerek eltávolítása
céljából vagy más fontos okból
szükséges, a tulajdonos kártalanítás ellenében köteles a földjére való belépést megengedni.
A tulajdonos a szomszédos
földet kártalanítás ellenében
használhatja; amennyiben ez
a földjén való építkezéshez,
bontási, átalakítási vagy karbantartási munkálatok elvégzéséhez szükséges.
Az életben – mint levélírónk esete is bizonyítja

– előfordulhat, hogy építési
anyag tárolása, karbantartási munkálatok elvégzése,
házfal vakolása miatt szükséges a szomszédos ingatlanra való belépés. Ennek
érdekében mondja ki a törvény, hogy meghatározott
munkálatok elvégzése végett
a tulajdonos köteles megengedni, hogy a földjére belépjenek. Ugyanakkor, a másik
oldalról a tulajdonos a szomszédos földet csak e célok érdekében, és csak a szükséges
mértékben használhatja. Ha
a szomszéd tulajdonára történő belépés, vagy a föld építési célból történő használata károkozással jár, a föld
tulajdonosa
kártalanítást
követelhet.
Az egyéb módon okozott
károkért pedig nyilvánvalóan az általános szabályok
szerint igényelhet kártérítést.
Olvasónk szomszédja tehát a
szükséges mértékig bemehet
levélírónk ingatlanára, ő ezt
tűrni köteles. Viszont minden
kárát, amit a munkálatok során elszenved, meg kell, hogy
térítse a szomszéd. Ha ebben
a felek egymással nem tudnak
megállapodni, bíróságtól kérhető döntés az ügyben.
STRASSBURGER GYULA
ÜGYVÉD

Hirdetés

APRÓHIRDETÉSEK
A Mik erenyői telephelyén
légkondicionált, portaszolgálattal,
különböző szolgáltatásokkal
rendelkező

Apróhirdetés

a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!

IRODÁK KIADÓK.

Adják fel apróhirdetésüket
kedvezményes áron a Miskolci Naplóban hétköznap
8.00 és 16.00 óra között!

Őrzött parkolási lehetőség
zárt udvarban.

Hirdetésszervezőink
az alábbi címen érhetők el:

Cím: Miskolc, Erenyői u. 1.
Telefonszám: 30/2354-710

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

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulója tiszteletére

VERSMONDÓ VERSENYT
HIRDET
miskolci középiskolás tanulók számára
a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár.
Nevezési lap és bővebb információ: www.rfmlib.hu
Nevezési határidő: 2016. október 10., du. 4 óra
A verseny 2016. október 18-án, kedden
du. 1 órakor kezdődik a könyvtárban.

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: 30/3365528, web: www.aluport.hupont.hu,
bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: h, sz, cs, p: 9–17
óráig, k: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
Ács-, tetőfedő munkák, gipszkar
tonozás, lambériázás, filagóriák, elő
tetők, kerítések, kerti házak és egyéb
famunkák készítése; Velux ablakok
beépítése, cseréje; íves fedések és
hajlatok készítése; tetők szellőztetése. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 0620/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgozni
tudó ácsot és korábban ács mellett
dolgozó segédmunkást keresek Miskolc és környékére, nem csak tetőn
végzendő munkákra. Tel.: 06-20/4606775.

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

KIADÓ EXKLUZÍV IRODÁK!
Miskolc belvárosában, a Széchenyi u. 107. sz. alatt,
patinás környezetben, három emeletes épületben,
kiadók exkluzív irodák, választható szolgáltatásokkal.
Bővebb információ az 516-243-as miskolci
és a 06-70-466-4399 mobilszámon.
Írásbeli érdeklődést a hasznositas@mikrt.hu e-mail címre várunk.
MIK Zrt. – az ingatlangazdálkodás szakértője.

Terítők,
székpárnák
széles
választékban
kaphatók!

A kép illusztráció.

16 Mozaik

Miskolci Napló
Kacsanap

Tűz, vas, élmény

A hét fotója

MOCSÁRI LÁSZLÓ
FELVÉTELE

Nagy sikerrel rendezték meg nemrégiben a IV. Miskolci Helynekem
Kacsanapot, melynek fő attrakciója ezúttal is a több száz gumikacsa
versenye volt a Szinva-patakon. Ahhoz, hogy valaki részt vehessen a
versenyben, szereznie kellett egy sárga, rajtszámos gumikacsát, be kellett neveznie, majd a partról lehetett, sok más kacsatulajdonos és drukker társságában szurkolni, hogy az ő „versenyzője” érjen elsőként célba.

Világsztárok Miskolcon

Szeptember 16-án és 17-én rendezték meg, immár tizedik alkalommal a Fazola Fesztivált - a Miskolc életét több mint kétszáz évig meghatározó szakmák, a kohászat, bányászat és erdészet hagyományőrző programsorozatát. Pénteken a MAB-székházban tartottak tudományos
konferenciát, másnap pedig sokszínű, változatos szakmai és kulturális programokkal várták a szervezők az érdeklődőket Újmassán, a Fazola
műemlékkohó környezetében. A tiszteletbeli kohásszá fogadás, illetve a műemlék(ős)kohó csapolása most is nagy érdeklődés mellett zajlott,
az egész napos programban lehetőség nyílt, a vízikerekes kovácsüzem, és a Massa Múzeum gyűjteményének megtekintésére, láthattak az érdeklődők éremöntést, művészi kovácsolást, népi kismesterségeket.
FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

FORRÓ NYOMON

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben olyan hírességek neKALENDÁRIUM veit rejtettük el, akik a Cinefest Filmfesztivál keretében látogattak
2016
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. Előző rejtvényünk
helyes megfejtései: 1. Hosszú Katinka; 2. Kapás Boglárka; 3. Kenderesi Tamás; 4. Márton Anita. Nyertesek: Eperjesi Ibolya (Miskolc, Fenyő u.), Bartha Mária
Magda (Sárvár, Rábasömjéni út) Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.
MISK

LCI KALENDÁRIUM – 2016

Machetével vágta meg élettársát
A B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást
P. Kálmán 40 éves arlói lakossal szemben. A gyanúsított szeptember
18-án este fél nyolc körül arlói otthonukban 43 éves élettársát előzetes szóváltást követően egy bozótvágóval homlokon vágta. Az as�szonyt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A támadó a
közeli erdőbe menekült a helyszínről, a járőrök azonban elfogták és
előállították az Ózdi Rendőrkapitányságra. A gyanúsítottat kihallgatását követően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi őrizetbe vette és a nyomozók előterjesztéssel élnek
előzetes letartóztatásának indítványozására.

Frontális ütközés, hármas karambol
Három balesetről kaptunk hírt hétfőn, késő délután. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint szalagkorlátnak ütközött egy személygépkocsi délután fél négy körül, az M3-as autópálya 137-es kilométerszelvényénél, Mezőkeresztes térségében. A balesetben egy
ember könnyebben sérült. Egy órával később frontálisan ütközött
két személygépkocsi Abaújszántón, a 39-es főút Béke úti szakaszán.
A balesetben senki nem sérült meg.
Öt óra után hármas,
úgynevezett ráfutásos baleset történt
Miskolcon, a Palóczy
utcán, a belvárosi református templom
közelében.

MISK

A rendőrök hozták le a fáról a
napokban azt a fiatalembert, aki
úgy megijedt egy vaddisznótól
Bőcs külterületén, hogy hét méter magasra mászott, lejönni viszont már nem tudott. A B.-A.-Z.
Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenység Irányítási Központjába szeptember 7-én kora délután
érkezett segélykérés. A telefonáló elmondta, segélykiáltásokat hallott
Bőcs külterületi részén az úgynevezett Kék hídnál. A helyszínre érkező rendőrök látták, hogy egy fán mintegy hét méter magasságban
kuporog egy 17 éves fiatalember. Mivel félő volt, hogy a kapaszkodásban elfáradva leeshet, egy rendőr felmászott érte és együtt jöttek
le. Kiderült, a fiatal egy vaddisznótól ijedt meg, ezért mászott fel a
fára, ahonnan viszont egyedül már nem tudott lejönni.

Kórházból tűnt el a mozgássérült, epilepsziás férfi
A rendőrség a lakosság
segítségét kéri egy 65 éves,
mozgássérült férfi eltűnése ügyében. Balogh Lajos szeptember 11-én az egyik miskolci kórházból engedély nélkül ismeretlen helyre
távozott és az azóta eltelt időben nem adott
magáról életjelet. Balogh Lajos megközelítőleg 175 centiméter magas, normál testalkatú, háta kissé hajlott, haja ősz, oldalra fésült.
Különös ismertető jele, hogy mindkét lábára
erősen sántít, bicegve jár. Bottal vagy mankóval közlekedik, mindkét lábfejének taposó része amputált, gyakran törnek rá epilepsziás rohamok.

599 Ft

Felkergette
a vaddisznó a fára
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Hirdetés

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!

EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!
Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem gondolták,
hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen mindössze
egy nyelvből volt bizonyítványuk. Életük nagy felfedezésének érzik a módszerrel való megismerkedést. Azóta ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig tizenhárom nyelvből szerzett
középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves „kreatív nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként már tíz nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesítménye korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négyhavonta tettek középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, manapság gyakori,
hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti át diplomáját!

A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelvvizsgájával a
nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Három dolog,
amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész, mondat és a hanganyag megtanít beszélni – tanári segítség nélkül.
2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyelvi
anyagát – ezt a lányok eredményei is bizonyítják.
3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra, sőt – újra
elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon található, illetve az előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki
valóban komolyan gondolja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

Próbálja ki ingyen új, 6000 mondatos online gyakorlónkat! www.kreativnyelv.hu

www.kreativnyelv.hu
Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek
bemutatója!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége
az önálló beszédgyakorlás,
egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ,
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG,
OROSZ, PORTUGÁL,
HOLLAND, ESZPERANTÓ, HORVÁT
tananyagok megtekinthetők
és 21 990 Ft-os egységáron
megvásárolhatók:
MISKOLC:
2016. október 3. (hétfő)
és 10. (hétfő) 17–19 óráig
ITC Székház – díszterem
(Mindszent tér 1.)

