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SALKAHÁZI PROGRAM

Csenget a pénzes postás
A FOGLALKOZTATÓKNAK IS NAGY LEHETŐSÉG  
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A vállalkozások, intézmények vezetői számára napjainkban az 
egyik legfontosabb kérdéssé vált, hogy biztosítsák a stabil műkö-
déshez, a növekedéshez szükséges munkaerőt. Ebben lehetősé-
get jelenthet, ha az aktív, idős generáció szakmai tudását, tapasz-
talatait is erőforrásnak tekintik.

Szeptemberben 
több mint 34 ezer 
nyugdíjashoz csen-
get be a pénzes 
postás Miskolcon, a 
tízezer forintos jut-
tatásokkal – mondta 
el pénteki sajtótájé-
koztatóján Soós Atti-
la, a Fidesz miskolci 
közgyűlési frakció-
jának vezetője.
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VILÁGHÍRŰ MŰVÉSZEK, KÜLÖNLEGES ALKOTÁSOK

A CineFest tovább erősíti Miskolc kulturális, filmművészeti hírnevét. 
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Veres Péter, (30) oktatásszervező
Miskolcon számos nagyszabású fesztivál 

van, szerintem Miskolc mára igazi fesztivál-
város lett, mindenki találhat magának kedvé-
re való szórakozást. Nagyon szeretem a filme-
ket – főleg a történelmi, háborús alkotásokat 
– leginkább ezek miatt megyek el a CineFest 
programjaira. Sokaknak viszont nyilván a koncertek, zenés ese-
mények is kiváló szórakozási lehetőséget nyújtanak.

Kósáné Zelenka Renáta, (35) védőnő
A romantikus filmekért vagyok oda, azt 

gondolom, hogy a CineFest igazán színvona-
las programot kínál a miskolciaknak. Annak 
pedig külön örülök, ha fiatalokat látok a vetíté-
seken, mert ez azt jelenti, hogy ki lehetett moz-
dítani őket a számítógép mellől. Persze az sem 

baj, ha megnéznek egy-egy olyan alkotást, amit társadalmi prob-
lémákat boncolgat, hogy néha visszazökkenjenek a való életbe.

Miczán Katalin, (63) nyugdíjas
Nekem mindig nagyon tetszett a CineFest. 

Egy olyan spektrumát mutatja meg a filmek-
nek, amikhez egyébként nem nagyon tudnék 
hozzájutni. A rövidfilmes blokkok a kedven-
ceim, tavaly egy indiai film tetszett a legjob-
ban. Hol tudnék máshol megnézni egy indiai 
filmet? Ráadásul olyan különleges emberek is eljönnek ilyenkor 
hozzánk, mint most Menzel vagy tavaly Juliette Binoche.

Petendi György, (47) pedagógus
Miskolciként óriási dolognak tartom, hogy 

egy ilyen neves, nemzetközileg is jegyzett ese-
mény van a városunkban. Olyan hírességek, 
rendezők és színészek jönnek el Miskolcra, 
akiket máskor csak képernyőn látunk – Makk 
Károly, Claudia Cardinale és még sorolhat-

nám. A CineFestnek olyan különleges, igazi világias hangulata 
van, az ember néha Cannesban vagy Hollywoodban érzi magát. 

A miskolciaké a szó….

VILÁGHÍRŰ MŰVÉSZEK, KÜLÖNLEGES ALKOTÁSOK

Szeptember 8-án a díjátadó nyitóünnepség-
gel kezdetét vette Miskolcon a 14. Jameson Ci-
neFest Filmfesztivál. Jiří Menzel Oscar-díjas 
cseh rendező Életműdíjat, Magda Vášáryová 
színésznő, politikus pedig Európa-díjat vehe-
tett át Kriza Ákos polgármestertől és Bíró Ti-
bor fesztiváligazgatótól. A díszvendégeket Sza-
bó István Oscar-díjas rendező valamint Bálint 
András, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmű-
vész méltatta. Az ünnepséget követően levetí-
tették Jiří Menzel és Magda Vášáryová közös 
filmjét, a Sörgyári capriccio-t. Ez volt a feszti-
vál nyitófilmje, a Cinefest az elkövetkező na-
pokban számos szakmai és szórakoztató prog-
rammal, hazai és nemzetközi filmpremierrel, 
nemzetközi kitekintővel várta a közönséget.

„A CineFest nemzetközi  
mércével mérve is elismert, 
jegyzett filmfesztivál lett”

Bíró Tibor, a CineFest igazgatója: 
A fesztivál rendszeres látogatói folyamatosan 

tapasztalhatták, hogy a hagyományok meg-
őrzése mellett, évről évre mennyire bővült és 
mennyivel népszerűbb lett a CineFest, Miskolc 
nemzetközi filmfesztiválja. A programok és a 
filmek száma is megnőtt, ezt a programfüzet vas-
tagságából is lehet látni. A filmvetítések helyszínei 
bővültek, már a Bábszínház Zukor termében is várják a nézőket. 
Megszokhattuk, mára szinte hagyománnyá vált, hogy a fesztiválra 
világhírű művészek, nagy sztárok is érkeznek, idén sincs ez más-
képp. Köszönetet szeretnék mondani a filmfesztivál valamennyi 
támogatójának bízom benne, hogy idén is kellemes, színvonalas 
szórakozással szolgálnak a miskolci közönségnek és idelátogató 
vendégeinknek a Cinefest programjai, tovább erősítve Miskolc kul-
turális, filmművészeti hírnevét. 

Havas Ágnes, a Magyar Nemzeti Filmalap ve-
zérigazgatója:

Rendkívül fontos, hogy megtartsuk az embe-
ri szó erejét, a filmfesztiválok azért is a jelentős 
események, mert ott a résztvevők, a művészek, a 
filmkészítők beszélgetnek egymással. A 14. Ci-
neFesten, Miskolcon most akár két Oscar-díjas 
filmrendező – Szabó István és Jiří Menzel – mellé 
is leülhetünk beszélgetni. Persze – a közelmúltban elhunyt Makk 
Károly rendező szavait idézve – az a legfontosabb, hogy „eldöntsd, 
mit akarsz mondani. Ha erről megfeledkezel, nem fog működni 
a dolog”. Tulajdonképpen erről szól a filmművészet is: a beszélge-
tés fontosságáról, arról, hogy a filmkészítők eldöntsék, mit akarnak 
mondani a közönségnek. Ehhez pedig megtalálják a megfelelő for-
manyelvet, kifejező eszközöket. 

Kriza Ákos, Miskolc polgármestere:
A Jameson CineFest Filmfesztivál múltjára 

visszatekintve Miskolc teljes joggal nevezheti 
magát filmfővárosnak. A kezdeti kísérletből, a 
fiatal filmesek fesztiváljából nem csupán az or-
szágban egyedülálló, hanem nemzetközi mér-
cével mérve is elismert, jegyzett filmfesztivál 
lett. Egy fontos találkozási pont Közép-Európában, 
ahol a világ filmművészetének legfrissebb kínálata mutatkozik be a 
legkülönbözőbb műfajokban. Húsz évvel ezelőtt Miskolc a Bartók 
Plusz Operafesztivállal iratkozott fel a fesztiválvárosok sorába. Ma 
viszont már rendezvények sokaságával büszkélkedhet, amelyek kö-
zül kiemelkedik a filmkultúra hagyományait tisztelő, de új utakat 
kereső, új tehetségeket felfedező CineFest. Támogatásával a város 
azt üzeni, hogy kitartó munkával világszínvonalú értékeket lehet 
létrehozni ebben a régióban.

Autogram Miskolc belvárosában

Jîri Menzel: „Hogy viszek haza ekkora el-
ismeréseket?

Fiatal filmesek a CineFesten

Közös fotó – talán a Sörgyári capric-
cio óta először

PILLANATKÉPEK Érkezik Magda Vasaryová

Két Oscar-díjas rendező találkozása 



Salkaházi Program

Szeptemberben minden évben 
elindulnak a Salkaházi Sára 
Program résztvevőinek ott-
honaiba a postások a tízezer 
forintos juttatásokkal. Miskol-
con. Így lesz ez idén is – mond-
ta el pénteki sajtótájékozta-
tóján Soós Attila, a Fidesz 
miskolci közgyűlési frakciójá-
nak vezetője. 

A politikus egyebek mellett ki-
emelte: 2014 ősze óta, több, mint 
1 milliárd 370 millió forintot 
kaptak a FIDESZ-KDNP-s vá-
rosvezetés döntése értelmében a 
Salkaházi Sára Program résztve-

vői.  Miskolcon, a jövő héttől is-
mét várhatják a pénzes postást, 
aki, egészen pontosan 34 044 
Salkaházi nyugdíjashoz csenget 
majd be a tízezer forinttal. 

Soós Attila a sajtótájékozta-
tón kiemelte: azoknak, akik egy 
életen keresztül dolgoztak Mis-
kolcon és Miskolcért, kijár a 
köszönet, a megkülönbözetett 
figyelem a városvezetés részé-
ről. Mint az köztudott, ennek a 
gondolatnak a jegyében szerve-
ződött meg 2014-ben a Salka-
házi Sára program itt nálunk, 
az országban elsőként és azóta is 
egyedülálló módon. 

– A tízezer forintos juttatások 
mellett, az elmúlt esztendőkben 
a miskolci nyugdíjasok külön-
féle, olykor minden túlzás nél-
kül mondható, fergeteges sikerű 

kulturális és közösségépítő ösz-
szejöveteleken vehettek részt, a 
Salkaházi Sára Programnak kö-
szönhetően – hangsúlyozta a Fi-
desz miskolci frakcióvezetője. – 
A kínálat folyamatosan fejlődött, 
színesedett az esztendők során: az 
évszakokhoz kötött zenés rendez-
vények, baráti találkozók, nap-
jainkra színházi előadásokkal, 
film vetítésekkel, irodalmi estek-
kel, kisvonatos kirándulásokkal 
bővültek. Ma már tulajdonkép-
pen egész esztendőre szóló prog-
ramsorozatról beszélhetünk a 
Salkaházi Sára Program kapcsán 
– zárta szavait Soós Attila. 

„NINCS EGYETEM POLGÁRSÁG NÉLKÜL  
ÉS EGYETEM NÉLKÜL SINCS VALÓDI POLGÁRSÁG”
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CSENGET A PÉNZES POSTÁS

Nagy örömömre szolgál, hogy Miskolc gazdasági fejlődése 
megfelelő pénzügyi alapot teremtett a Salkaházi Sára Program 
elindításához, és láthatóan sikeres folytatásához – mondta el la-
punknak Hubay György önkormányzati képviselő, a Salkaházi 
Program vezetője. 

– Nem győzöm hangsúlyoz-
ni, mennyire megérdemlik az 
idős emberek a törődést – szü-
leink, nagyszüleink ők, min-
denhol láthatjuk a kezük nyo-
mát Miskolcon. Országosan 
is egyedülálló az a program, 
amivel kifejezzük irántuk a fi-
gyelmünket, tiszteletünket, s 
az is egyedülálló, hogy immár 

negyedik alkalommal folyósít-
hatjuk a programban résztvevő 
miskolci nyugdíjasok számára 
a tízezer forintos támogatást – 
fogalmazott Hubay György. – 
Emellett egyre bővülnek azok 
a szórakoztató, közösségi prog-
ramok is, amelyeket számukra 
szervezünk. A színházi előadá-
sok, zenés rendezvények min-

dig teltházasak, hatalmas siker 
a szüreti bál, s köztudomású, 
hogy a szépkorúak kívánságá-
ra kirándulóvonatokat is elindí-
tottunk. Az igényeket felmérve, 
most két újabb kezdeményezé-
sünk lesz: ősszel egy Salkahá-
zi mozi klub, december végén 
pedig egy előszilveszteri mulat-
ság, hogy a karácsony elmúltá-
val az esetleg magányosan élő 
az idős emberek is társaság-
ban, közösségben érezhessék 
magukat – tette hozzá a kép-
viselő, kiemelve: nagyon hasz-
nos kezdeményezésnek tartja a 

most induló nyugdíjasszövet-
kezeteket is. Ezek közül az első 
nemrégiben éppen Miskolcon 
kezdte meg a működését. – Ez 
a foglalkoztatási forma nagy-
ban hozzájárulhat ahhoz, hogy 
nyugdíjasok megőrizzék a tár-
sadalmi aktivitásukat, jövede-
lem-kiegészítéshez jussanak, 
közösségekben tevékenykedje-
nek. Mindemellett pedig a tu-
dat is fontos számukra, hogy az 
ország, mindannyiunk számá-
ra hasznos a tevékenység, amit 
végeznek – zárta szavait a Sal-
kaházi Program vezetője.

Hubay: „Egyedülálló az a program, amivel kifejezzük az idősek iránti tiszteletünket”

Rendhagyó módon nyitot-
ták meg a tanévet a Miskol-
ci Egyetemen. Két nyelven 
zajlott az ünnepség, hiszen 
rengeteg külföldi hallgató 
tanul az intézményben, s raj-
tuk kívül pedig az őket dele-
gáló országok nagykövetei is 
részt vettek a megnyitón.

Több mint tíz-
ezer hallgató 
kezdte meg ta-
nulmányait az 
egyetemen, kö-
zülük több mint 
kétszázan elsős 
hallgatók. Kri-
za Ákos, Miskolc 
polgármestere 
köszöntötte az el-
sősöket, jelképe-
sen átadva a város 
kulcsát egy kül-
földi és egy ma-
gyar diáknak. – A 
város és az egyetem közös mot-
tója: „Nincs egyetem polgárság 
nélkül és egyetem nélkül sincs 
valódi polgárság.” Kiművelt em-
berfő, önálló egzisztenciájú, ön-
álló kritikai gondolkodású em-
ber tud csak tudatos polgára 
lenni a hazájának – hangsúlyoz-
ta beszédében a polgármester. 
Kiemelte: az elsős hallgatóknak 
az elkövetkezendő években ez 
a feladatuk: polgárokká válni. 
– A város és az egyetem közös, 

Otthonunk Miskolc elnevezésű 
programja is ezt szolgálja. En-
nek keretében előbb ösztöndíjat, 
majd állást és lakást kínálunk a 
Miskolcon maradó, legkiválóbb 
végzős hallgatóknak. Miskolc a 
lehetőségek hazája, éljenek vele! 
– tette hozzá Kriza Ákos.

Üdvözölte az elsősöket Hor-
váth Zita, felsőoktatásért felelős 

helyettes államtitkár is. – Na-
gyon büszke vagyok rá, hogy 
azon a Miskolci Egyetemen kö-
szönthetem a frissen beiratko-
zott diákokat, melynek egykor 
én is hallgatója, majd oktató-
ja voltam.  A Miskolci Egyetem 
mára Magyarország meghatá-
rozó felsőoktatási intézményévé 
vált. Azt pedig már szavazással 
is bizonyítottuk, hogy nem csak 
a legjobb, de a legszebb campus 
is a miénk - tette hozzá a helyet-

tes államtitkár, aki Kodály Zol-
tán szavait idézte: kis nemzet va-
gyunk, „nem engedhetjük meg 
magunknak a műveletlenség 
 luxusát.” 

Torma András rektor mér-
földkőnek nevezte a mostani 
alkalmat, hiszen nem csupán 
a magyar, hanem a több mint 
100 külföldről érkezett diákot 

és országuk nagy-
követeit is kö-
szönthették. Mint 
elhangzott, kilenc 
ország nagykö-
vetei vettek részt 
az ünnepségen: 
Ecuador, Azer-
bajdzsán, Dél-Af-
rika, Mongó-
lia, Oroszország, 
Nigéria, Brazília, 
Ukrajna és Algé-

ria. Torma András úgy fogalma-
zott, a Miskolci Egyetem hallga-
tójává válni jogos büszkeséget 
és örömet is jelent. – Önök mö-
gött tanulással terhes, de sikeres 
évek állnak. Ennek alapján egy 
283. tanévét kez-
dő, igazi universi-
tas-nak a hallgatói 
lettek – emelte ki.

María del Car-
men González 
Cabal, az Ecua-
dori Köztársa-

ság nagykövete a rendezvényen 
örömét fejezte ki, hogy jelen le-
het és gratulálhat mindazok-
nak, akik most kezdik meg első 
tanévüket az egyetemen. – Nek-
tek, fiataloknak, lehetőségetek 

van építeni a jövőtöket, s ezáltal 
az országaitok jövőjét. Az okta-
tás az egyetlen kulcsa a sikeres 
magán és szakmai életnek. Az 
oktatás a legkülönfélébb típusú 
tudást adja, amely segít nektek 
jobb emberré válni – emelte ki a 
nagykövet.

Kékesi Tamás tudományos 
és nemzetközi rektorhelyettes 
kihangsúlyozta: ez az egyetem 
befogadó, mindenkit üdvözöl, 
aki úgy dönt, hogy itt szeret-
né eltölteni életének következő 

szakaszát. A reál 
és a humán tudo-
mány területek 
egyaránt képvi-
seltetik magukat, 
mindenki talál-
hat itt a számá-
ra megfelelő tu-
dományterületet 
– hangsúlyozta. 
Mint elhangzott, 
a későbbiekben 
szeretnének egy 
felmérést készí-
teni a diákok kö-
rében, ami arra 

keresi a választ, hogy miért a 
Miskolci Egyetemet válasz-
tották. Biztatta a hallgatókat, 
hogy maximálisan használják 
ki mindazokat a lehetőségeket, 
amiket az egyetem és a város 
nyújt.

MÉDER NOÉMI

Tanévnyitó szenátusi ülés



A vállalkozások, intézmények vezetői számára napjainkban 
az egyik legfontosabb kérdéssé vált, hogy biztosítsák a stabil 
működéshez, a növekedéshez szükséges munkaerőt. Ebben 
lehetőséget jelenthet, ha az aktív idős generáció szakmai tu-
dását, tapasztalatait is erőforrásnak tekintik.

Június végén alkotta meg az 
Országgyűlés azt a jogszabályt, 
amely lehetővé teszi a nyugdí-
jas szövetkezetek létrehozását. 
A jogszabály nagyon kedvező 
feltételeket teremt a nyugdíja-
sok és a foglalkoztatók számá-

ra. Idén júliusban Miskolcon 
jött létre az ország első nyug-
díjas szövetkezete.  A Harma-
dik Kor Közérdekű Nyugdíjas 
Szövetkezet célja, hogy a Mis-
kolcon élő nyugdíjasok is élni 
tudjanak ezzel a lehetőséggel.

Az aktív időseknek, akik 
még szívesen dolgoznak, az 
eddigi kondícióhoz képest, 
sok ezer forinttal is magasabb 
lehet a havonta kézhez kapott 
jövedelmük, mert csak a 15 
százalékos személyi jövede-
lemadót kell megfizetniük – 
mondta el Kiss Gábor, a szer-
vezet elnökségi tagja.

Mint megtudtuk, Miskol-
con az augusztusi irodanyi-
tást követően közel 600 fő 
kérte a felvételét a szövetke-
zetbe. A nyugdíjas szövet-
kezeten keresztül végzett 
munka a foglalkoztatóknak 
is előnyös, mert jelentősen 
csökken a munkáltatói köz-
terhek összege. A szövetke-
zet által harmadik fél szá-
mára nyújtott szolgáltatás 
keretében történt munka-
végzés költségét nem terhelik 
közterhek!  A foglalkoztatók 
számára jelentős feladat ki-
termelni a közterheket, ami 
az általános szabályok szerint 
23,5 százalék. A nyugdíj mel-
letti foglalkoztatás a közszfé-
rában is új lehetőséget teremt, 

mert az onnan nyugdíjba vo-
nulóknak nem kell válasz-
tani a további munka vagy a 
nyugdíj között. A szövetkezet 
honlapján már több, mint 50 
munkalehetőséget kínálnak 
az elsőként csatlakozott vál-
lalkozások.

A Harmadik Kor Szövetke-
zet a vállalkozások és intéz-
mények számára három ele-
mű programot ajánl: egyrészt 

azt, hogy a jelenleg foglalkoz-
tatott nyugdíjas munkatársa-
ik alkalmazását váltsák ki a 
sokkal kedvezőbb konstruk-
cióval a szövetkezettel együtt-
működve. Gondolkozzanak 
előrelátóan és tartsák meg a 
közeljövőben nyugdíjba vo-
nuló munkatársaikat rész-
munkaidőben. A szövetkezet 
honlapján regisztrálva hirdes-
sék meg azokat az üres állás-

helyeket, amelyekre az aktív 
nyugdíjasok jelentkezését is 
várják – emelte ki Kiss Gábor.

A kezdeményezésről továb-
bi részleteket tudhatnak meg 
a www.nyugimunka.hu felü-
leten. A cégek konkrét kérdé-
seit, jelentkezéseit várják az 
ugyfelszolgalat@nyugimun-
ka.hu címre, amire a szövet-
kezet munkaerő-piaci szak-
embereitől kapnak választ.

A foglalkoztatóknak is nagy lehetőséget jelent  
a nyugdíjas szövetkezet
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Elég sok időt töltöttem az-
zal, hogy feltúrjam az inter-
netet, hátha találok egy olyan 
civil, nemzetközi, jogvédő, 
stb. szervezetet, amelyik har-
sányan kiáll a nyilvánvaló-
an diszkriminatív és kisebb-
ség-ellenes ukrán oktatási 
törvény ellen, amely három 
év átmeneti idő után, a felső 
tagozattól kezdve, gyakorla-
tilag megfosztja a kisebbsé-
geket az anyanyelvi oktatás 
lehetőségétől.

Legalább olyan harsány 
kiállást vártam volna, mint 
amilyennel a magyar kor-
mányt támadják nap mint 
nap mindenféle mondvacsi-
nált ügyekkel - abban az ellen-
zéki sajtóban jajgatva például 
a „sajtószabadságért”, ami 
szerintük már nem is létezik. 

Nos, hát nem találtam 
ilyen fellépést. Ha a határon 
túli magyar kisebbségek joga-
iért kell(ene) kiállni, ezek az 
elszánt jogvédők – akik kis hí-
ján, Miskolcon is NATO-be-
avatkozást kértek a nyomor-
telep-felszámolások miatt 
– valahogy soha nem mutat-
tak valami nagy aktivitást. 

A magam részéről attól sem 
nagyon hatódtam meg, hogy 
a parlamenti pártok „egy em-
berként álltak ki” az ukrán ok-
tatási törvény ellen. Nyilván 
megvannak azok a kötelező 
körök, amelyeket egy-egy poli-
tikai erőnek a választási kam-
pányban le kell futnia… az 
ellenzéki pártok kiállásának 
hitelességét azonban legalább-
is megkérdőjelezi, hogy a poli-
tikusaik közben mindenfelé a 
„konfrontatív” magyar külpo-
litikát bírálják, amely össze-
rúgta a port Hollandiával a 

nagyköveti nyilatkozat miatt, 
Ukrajnával az oktatási tör-
vény kapcsán, s Romániával 
is, a marosvásárhelyi római 
katolikus gimnázium ellehe-
tetlenítése miatt.

Most mit lehet erre monda-
ni? Leginkább semmit. Mind-

annyian tudjuk, akár beszé-
lünk róla, akár nem, hogy 
Trianon árnyéka ott van min-
den „közös dolgunkban” a 
szomszédos országokkal. Ak-
kor is ott van, amikor látszó-
lag nincs ott és az ehhez való 
viszonyulás sok szempontból 
a belpolitikát is meghatározza. 
Medgyessy Péter MSZP-s mi-
niszterelnökként annak idején, 
Budapesten koccintott román 
kollégájával Erdély elcsatolásá-
nak napján, ami Romániában 
nemzeti ünnep. Gyurcsány Fe-
renc szintén MSZP-s minisz-
terelnökként foggal-körömmel 
kampányolt a határon túli 
magyarok honosítása ellen, az 
arab migránsokat pedig a há-
zába fogadta. Számukra ezt je-
lenti Trianon. A jelenlegi kor-
mány számára pedig azt, hogy 
– Szabó Dezső szavaival élve 
– minden magyar felelős, min-
den magyarért. Bárhol éljen is 
a világon. 

Szabó Dezső is tudta, mi is 
tudjuk, hogy ennek így kell len-
nie – már csak azért is, mert 
magunkon kívül másra nem-
igen számíthatunk. Nagy ösz-
szegben lehetne rá fogadni, 
hogy az ENSZ és az EU illeté-
kes szervei - talán néhány tes-
sék-lássék fejcsóváláson kívül 

– semmi érdemit nem fognak 
tenni az ukrán oktatási törvény 
ellen. Már csak azért sem, mert 
a Soros Györggyel, Valutaalap-
pal köztudottan szoros kapcso-
latot ápoló ukrán vezetés haj-
landó eladósodni – a magyar 
pedig nem, sőt! Mert igazából 

erről van itt szó, az „adósság” 
az az igazi, adható-vehető va-
luta, hatalom, ami számít a 
nagy globális szervezetekben – 
de erről majd máskor. 

Az viszont tény, hogy a 
marosvásárhelyi gimnázium 
ügyében is hallgatnak mind-
azok, aki a CEU kapcsán fel-
lármázták egész Európát és a 
világot. Ha erdélyi iskoláról 
van szó, akkor már nem any-
nyira fontos az „oktatás sza-
badsága”? 

S akkor ezek a mindenféle 
„civilek”, jogvédők nem ér-
tik, miért hiteltelen mindaz, 
amit mondanak a magyar 
társadalom számára, s mi-
ért nem nagyon akar nyoma 
lenni a közvélemény kutatá-
sokban mindannak, amiket 
összehordanak a kormány 
ellen. 

Nem értik, miért furcsáll-
ják az emberek, hogy amikor 
Gyurcsány Ferenc olyano-
kat mond az MSZP-ről, hogy 
„én voltam ennek a pártnak 
az elnöke, sok helyről ván-
dorolt oda a pénz, Európából 
nem nagyon, ahonnan meg 
vándorolt, azt meg jobb, ha 
nem tudjuk” – az a jogvédői, 
Transparency International 
stb. oldalról senkit nem ér-

dekel. Mint ahogy az sem, 
amikor ugyanez a Gyurcsány 
Ferenc Balatonőszödön még 
kormányfőként kijelentette: 
„az isteni gondviselés, a vi-
lággazdaság pénzbősége, meg 
trükkök százai - amiről nyil-
vánvalóan nekem nem kell 
tudni - segítette, hogy ezt túl-
éljük. Nincsen tovább. Nin-
csen!”

Milyen trükkök? Kiderült 
ez azóta? Vagy nem is fon-
tos, inkább egy nemzetkö-
zi dezinformációs kampány 
keretében mindenféle sci-fi 
kategóriába tartozó „aze-
ri kenőpénzekről” beszélnek 
hülyeségeket, és úgy tesznek, 
mintha hónapok múltán is 
komolyan lehetne venni a 
gyurcsányi szappanoperát, 
a kormányfő elleni, állítólag 
eladásra kínált „dokumen-
tumok’ meg-megújuló verzi-
óival? 

A kormány rendkívül nagy-
vonalúan kezeli mindezt, (vö. 
József Attila soraival: „játsza-
ni is engedd…”), mint ahogy 
általában a magyar ember tü-
relemmel meghallgat minden 
ostobaságot, de ez nem jelenti 
azt, hogy be is veszi. Akár az 
egyszeri székely, aki elment az 
orvoshoz, amikor rosszul érez-
te magát, kiváltotta a gyógy-
szert, amit felírtak, aztán meg 
kiöntötte az egészet. Mikor 
pedig a felesége kérdőre vonta 
ezért, így válaszolt: Beteg vol-
tam, elmentem az orvoshoz, 
hogy éljen meg az is. Kiváltot-
tam a gyógyszert, hogy éljen 
meg a patikus is.

Most meg kiöntöttem az 
egészet a fenébe, hogy éljek 
meg én is. 

SZEPESI SÁNDOR

JÁTSZANI IS ENGEDD

A szerkesztőtől
Novák Józsefné önkormányzati képviselő ut-

cafórummal egybekötött burgonyavásárt rendez 
szeptember 19-én, kedden 13 órától Észak-Kili-
ánban a garázssoron, a Szinyei u. 15. előtt, 14.30-
tól Dél – Kiliánban, az Otthon tér melletti parkolóban, és 
16.30-tól a Pálosok parkjában, a Coop ABC-nél.

Nehéz Károly önkormányzati képviselő utca-
fórummal egybekötött burgonyavásárt rendez 
szeptember 20-án, szerdán 14 órától Görömbö-
lyön, a Lavotta utcai játszótérnél és 16.30 órától a 
tapolcai nagy parkolóban. 

Hollósy András önkormányzati képviselő utcafó-
rummal egybekötött burgonyavásárt rendez szeptem-
ber 21-én, csütörtökön 13 órától a Balázs Győző téren. 

Hubay György és Kiss János önkormány-
zati képviselők utcafórummal egybekötött 
burgonyavásárt rendeznek szeptember 21-
én, csütörtökön 16 órától, a kis Tesco par-
kolójánál (volt Domus parkoló). 

Kovácsné Budai Mária és Kiss János ön-
kormányzati képviselők utcafórummal 
egybekötött burgonyavásárt rendeznek 
szeptember 22-én, pénteken 15 órától a Ti-
zeshonvéd u. 12. sz. alatti parkolóban. 

Gazdusné Pankucsi Katalin önkormányza-
ti képviselő utcafórummal egybekötött burgo-
nyavásárt rendez szeptember 22-én, pénteken 14 
órától a Vasgyári kórház parkolójában, szeptem-
ber 23-án, szombaton 8 órától Komlóstetőn, a Lomb utcai 
buszvégállomásnál. 

Kovácsné Budai Mária önkormányzati képvi-
selő utcafórummal egybekötött burgonyavásárt 
rendez szeptember 23-án szombaton 8 órától, a 
Mátyás úti ABC mellett. 

UTCAFÓRUMOK

A tervezettnél korábban befejeződnek az útépítési mun-
kálatok Felsőzsolcán, ezért 2017. szeptember 16-án, szom-
baton üzemkezdettől már az eredeti útvonalán közlekedik 
és a menetrendben meghirdetett megállóhelyeken áll meg a 
7-es autóbusz.

KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓ



„Felrobbantották”  
a színpadot

Kiemelkedő munkát végző orvosoknak adták át nemré-
giben az önkormányzat elismeréseit. A Semmelweis-dí-
jat ezúttal Koch Erzsébet fogorvos és Hintalan János 
háziorvos vehette át Kriza Ákos polgármestertől. 

Koch Erzsébet 1982-ben 
diplomázott Budapesten a 
Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetem Fogorvos-
tudományi Karán, majd ha-
zatért Miskolcra és azóta is 
itt dolgozik.

Pályáját a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kór-
házban kezdte, 1985-ben 
szakvizsgázott fog- és száj-
betegségekből. Ezt még két 
szakvizsga követte, 1990-ben 
gyermekfogászatból, majd 
1995-ben fogszabályozás-
ból. Tagja a megyei kórház 
gyermek-egészségügyi köz-
pontjában működő ajak- és 
szájpadhasadékos gyerme-
kek ellátását végző teamnek. 

Rendszeresen tart előadáso-
kat, 1999 óta vesz részt fog-
szakorvosok és fogszabályo-
zó szakorvosok képzésében.

Hintalan János 50 évvel 
ezelőtt vette át jeles minősí-
tésű orvosi diplomáját. A Há-
ziorvosi Egyesülésnek alapító 
tagja, a szakmai bizottság el-
nökeként éveken át szervez-
te a háziorvosok akkreditált 
továbbképzését. Magas szín-
vonalú gyógyító munkáját 
mind a betegei, mind pedig 
a kollégái elismerték. Az évek 
során belgyógyászatból és 
kórbonctanból is jeles szak-
vizsgát tett.

1981 óta Görömbölyön 
praktizál.

Tizenegy szakember vehet-
te át az emberi erőforrások 
minisztere által adományo-
zott miniszteri elismerést 
nemrégiben a Miskolci Szak-
képzési Centrum Berzeviczy 
Gergely Szakgimnáziumá-
nak dísztermében.

Az okleveleket Tátrai István 
József, a Miskolci Szakképzé-
si Centrum (MSZC) főigazga-
tója adta át azoknak a pedagó-
gusoknak, akik sokat tettek a 
szakképzés folyamatos fejlesz-
téséért. – Az elismerés fontos 
azok számára is, akik a kitün-
tettek környezetében élnek, hi-
szen számukra példaképként 
állítjuk ezeket a kollégákat. Az 
ő tevékenységükön tudják le-
mérni, hogyan kell teljesíteni 

ahhoz, hogy az ember hasonló 
elismerésben részesülhessen – 
mondta el köszöntő beszédében 
a főigazgató. – Arra kérem az itt 
jelenlévő tagintézmény vezető-
ket, hogy a jövőben is hasonló 
intenzitással éljenek a lehetőség-
gel, hogy a jó munkát végző kol-
légákat kitüntetésre terjeszthetik 
fel.  Gratulálok a kitüntetéshez, 
és köszönöm szépen azt a hosz-
szan tartó munkát, amivel ezt a 
kitüntetést kiérdemeltétek – zár-
ta beszédét Tátrai István József.

Elismerésben részesült Be-
nedekné Túróczi Katalin, a 
Miskolci SZC Baross Gábor 
Szakgimnáziumának infor-
matika szakos tanára, címze-
tes igazgató, Burkáné Szolnoki 
Ágnes, a Miskolci SZC Berze-
viczy Gergely Szakgimnáziu-

mának tagintézmény-vezetője, 
Fejér Szabolcsné, a Miskolci 
SZC Bláthy Ottó Villamosipari 
Szakgimnáziumának matema-
tika-fizika szakos középiskolai 
tanár. Filepné Szentpétery Éva, 
a Miskolci SZC Berzeviczy 
Gergely Szakgimnáziumá-
nak tagintézményvezető-he-
lyettese, Gönczi Judit, a Mis-
kolci SZC Berzeviczy Gergely 
Szakgimnáziumának mate-
matika-fizika szakos közép-
iskolai tanára, Havril István, 
a Miskolci SZC Baross Gábor 
Szakgimnáziumának tagintéz-
ményvezető-helyettese. 

 Kósáné Sándor Mária, a 
Miskolci SZC Kandó Kálmán 

Informatikai Szakgimnáziu-
mának magyar-angol szakos 
középiskolai tanára, Petőné 
Tóth Ildikó, a Miskolci SZC 
Baross Gábor Szakgimnázi-
umának okleveles matemati-
ka-kémia szakos tanára, Prill-
né Csordás Csilla, a Miskolci 
SZC Kandó Kálmán Szakgim-
náziumának magyar-történe-
lem szakos középiskolai taná-
ra. Turóczi Ferenc, a Miskolci 
SZC Bláthy Ottó Villamosipa-
ri Szakgimnáziumának tagin-
tézményvezető-helyettese, Ve-
lenyák János, a Miskolci SZC 
Bláthy Ottó Villamosipari 
Szakgimnáziumának tagin-
tézmény-vezetője.
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Kolléganőnk, Muntyán Betti szórakozás közben sem 
feledkezett meg a munkáról a Sörfesztiválon – számos 
fellépő sztárt lencse- és mikrofonvégre kapott. Vala-
mennyi interjút elolvashatjátok honlapunkon, a www.
minap.hu-n, alább egy kis ízelítő. 

A házigazdákat faggattuk
A nagyszínpad osztályta-

lálkozójának osztályfőnökei 
szombaton az Animal Can-
nibals srácai voltak. A fiúk 
fantasztikus házigazdái vol-
tak az estének, abszolút profi módon mindig tudták 
mikor, meddig kell melegíteni a közönséget. Arról nem is 
beszélve, hogy ők, ha csak megszólalnak, már mindenki 
teljesen készen van tőlük. A legjobb döntés volt, hogy Qka 
és Ricsipí koordinálják a nagyszínpad történéseit.

"Olyan, mintha haza jönnék..." 
A nagyszínpad repertoár-

ját Zoltán Erika zárta szom-
baton. Az est utolsó fellépő-
jeként megérkezett az osztály 
legjobb tanulója. Zoltán Eri-
ka a tőle megszokott maxi-

mumot hozta és örök sörfesztiválozóként újfent felrobban-
totta a színpadot. Olyan, mintha haza jönnék. Alapvetően 
Miskolc és környéke egy olyan terület, ahová bármikor jö-
vünk, mindig nagyon jó a közönség, mindig nagyon jól fo-
gadnak, mindig úgy érzem, hogy „na megérkeztünk”. 

"Nagyon nehéz volt elszakadni Miskolctól..." 
Kefir, a Sörfesztivál második napján énekelt a miskolci 

közönségnek az Animal Canni-
bals osztálytalálkozóján. Időhi-
ány miatt Csordás Tibivel lépett 
színpadra, ami hihetetlenül jól 
sült el. A fiúk fantasztikus hatás-
sal voltak egymás színpadi je-
lenlétére és hangjára. A koncert 
előtt Kefirrel beszélgettünk.

Idén is nagy bulit csaptak a népkertben a sörfesztivál fellépői – na és persze a miskolci közönség, amelyet szinte egyik 
általunk megkérdezett előadó sem felejtett el megemlíteni. Animal Cannibals  Saragossa Band Ocho Macho, Kowalsky 
meg a Vega, Punnany Massif Bikini, R-Go, Zoltán Erika, Wolf Kati… és még sokáig sorolhatnánk a sztárokat, akik 

szinte „felrobbantották” a színpadokat, mindenki megtalálhatta a neki való szórakozást.

Sokat tettek a szakképzés folyamatos fejlesztéséértSemmelweis-díjasok Tizenegy miskolci pedagógust tüntettek ki 

EZ MEGINT NAGYOT SZÓLT  
– (sör)fesztiváloztunk a Népkertben!
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Az elmúlt hétvégén, Székesfehérváron rendezték meg Ma-
gyarország 2017. évi Serdülő Atlétikai Csapatbajnokságát. 

A kétnapos versenyen a Mis-
kolci Városi Sportiskola fiú-és 
leány sportolói is rajthoz álltak. 
Óriási izgalmak után, nagyon 
szoros versenyben az MVSI 
Bánk Leon, Szentmarjai Bálint, 
Konczvald Tamás, Török Ger-
gő, Monoki Benjámin, Pintér 

Erik, Schein Péter, Farkas Ba-
lázs összeállítású fiú együttese 
országos bajnoki címet szer-
zett a 29 csapatot felvonultató 
mezőnyben. A lányok (Kocsi 
Elizabet, Répási Bernadett, Ta-
más Dorottya, Molnár Boglár-
ka, Oravecz Anikó, Tóth Anna, 

Papp Dorina, Harsányi Júlia, 
Tóth Klaudia) a pontverseny 10. 
helyén végeztek, míg összetett-
ben az MVSI az előkelő ötödik 
helyet érdemelte ki. A Miskolci 
Sportiskola versenyzőit László 
István, Szűcs József, Zámbori 
Zoltán és Tigyi József készítette 
fel. (Képünkön az MVSI serdülő 
bajnok fiú csapata és edzőik az 
eredményhirdetésen)

„Hat védő, bunkerfoci, rugdossuk a labdát” – adott tréfás 
választ Bódog Tamás, a Diósgyőri VTK szakmai igazgató-
ja arra a kérdésre, mire lehet számítani csapatától a hétvégi, 
Paksi SE elleni bajnokin az NB I 9. fordulójában.

A valóságban azon-
ban a miskolciak na-
gyon komolyan veszik 
a Duna-partiakat. Ha-
bár a DVTK játszik „ha-
zai” pályán – a Nagyer-
dei Stadionban – Bódog 
Tamás szerint alaposan 
meg kell dolgozniuk a 
három pontért, ami egy 
héttel ezelőtt, ugyanezen 
a pályán a Debreceni VSC ellen 
nem jött össze. A hajdúságiak 
3-1-re nyertek, így egy pontra 
megközelítették a diósgyőrieket, 
akik a vereség ellenére továbbra 
is előkelő helyen, a negyedik he-
lyen állnak a tabellán.

– Nem mindig tudtunk el-
jutni az ellenfél kapujáig, csu-
pán lehetőségeink voltak, de 
az igazi gólhelyzetekkel adó-
sak maradtunk – emlékezett 
vissza a 8. fordulóban tör-
téntekre a szakmai igazgató. 
– Dolgoztunk a hiányossága-
ink pótlásán, az utolsó pasz-
szokon, a jobb döntéshoza-
talokon, hiszen ezekben kell 
élesebbnek lennünk. A moz-
gások, a beindulások meg-
voltak, nem is játszottunk 
rosszul. A játékosokban ott 
vannak a jó megoldások, de 
ez a Debrecen ellen nem ült, 

reméljük, hogy a Paks ellen 
más lesz az összkép.

A piros-fehérek következő 
ellenfele, a Paks jelenleg a 10. 
helyen szerénykedik, de csak 
öt ponttal gyűjtött kevesebbet. 
A gólkülönbsége -4-es és négy 
forduló óta nyeretlen – igaz, ez 
idő alatt a Ferencvárossal és a 
Budapest Honvéddal döntet-
lent játszott. Talán az ezen a két 
összecsapáson mutatott teljesít-
ménye miatt sem írja le a paksi-
akat Ugrai Roland.

– Egyértelmű, győzni aka-
runk, még ha nem is lesz köny-
nyű – szögezte le együttese 
szándékát a 24 éves támadó, 
aki az elmúlt fordulókban ve-
rekedte be magát a kezdőbe. – 
Érzem, van a játékomban ve-
szély, de a gólok egyelőre nem 
jönnek akcióból: rossz megol-
dást hozok, véd a kapus vagy 

a védőknek sikerül szerelniük. 
Azon dolgozom, hogy a meg-
indulásaimból több helyzetet 
alakítsunk ki, gólokat szerez-

zek. Az utolsó labda-
érintéseken igyekszünk 
sokat csiszolni és talán 
csak koncentráltabbak-
nak kell lennünk ezek-
ben a helyzetekben.

A futballistához ha-
sonlóan Bódog sem bíz-
ta el magát, de úgy érzi, 
jó úton járnak. Segítsé-
gére lehet az a tény is, 
hogy minden játékosa 

egészséges, csupán az eltiltott 
Szarka Ákosra nem számít-
hat. – Feldolgoztuk a veresé-
get, mindenki tökéletes állapot-
ban van, nyerni kell a hétvégén 
– foglalta össze a lényeget a 46 
éves szakember. 

Papíron jövőhét szerdán 
játszana a DVTK Veszprém-
ben Magyar Kupa-meccset, 
de a klub kérvényezte a Ma-
gyar Labdarúgó-szövetségnél 
a keddi játéknapot. A 10. for-
dulóban majd a Ferencváros 
vendége lesz a Diósgyőr, a fő-
városiak kedden kupáznak, 
néhány kilométerre stadion-
juktól, Dunaharasztiban.

A Paks elleni, szombaton 18 
órakor kezdődő mérkőzést a 
miskolci drukkerek a Szinva 
terasz óriás LED-kivetítőjén is 
megtekinthetik élőben.

TÓTH MILÁN

Első hazai mérkőzésére készül az NB I/B-s kosárlabda 
bajnokság kiemelt csoportjában a MEAFC csapata. 

A 2017/18-as bajnoki ki-
írásban nem Keleti és Nyu-
gati csoportra osztották szét 
a második vonalban szereplő 
csapatokat, hanem a tavalyi 
bajnokság végső sorrendjét 
vették figyelembe. A me-
zőny első 14 helyezettje – a 
bajnok (Debrecen) és az „A” 
osztályból kimaradó csapat 
(Vasas) helycseréjével – idén 
már a Pirosnak elkeresztelt 

csoportban viaskodhat, míg 
a többiek a Zöld csoportba 
kaptak besorolást. A miskol-
ci gárda tavalyi 4. helyezésé-
nek köszönhetően jövő hét-
től kezdve a liga legerősebb 
csapatait „hozza el” a nyáron 
teljes felújításon átesett ott-
honába, az Egyetemi Kör-
csarnokba. A szurkolótábor 
szeptember 22-én nem csu-
pán a kívül-belül felfrissült 

létesítménnyel ismerkedhet 
meg, de először találkozhat 
az idei játékosaival, edzői-
vel. Az új játékosok (Béres 
Dávid, Timkó Norbert) és a 
saját nevelésből idén felke-
rült fiatalabb generáció tag-
jai (Orliczki Bence, Orlicz-
ki Márton, Homoki Donát, 
Szőke Gábor) most éles hely-
zetben is bizonyíthatják rá-
termettségüket.

Egyetemi Körcsarnok, 2017.
szeptember 22. 17:30: MEAFC 
– Nagykőrösi Sólymok KE 

Jól kezdte a szezont a 
DVTK Jegesmedvék jégko-
rongcsapata, hiszen a Vi-
segrád Kupa után az ERS-
TE Ligában is győzelmekkel 
indított. A MAC Budapest 
elleni Magyar Kupa veresé-
get követően újfent a hazai 
pontvadászatban, az Újpest 
ellen állnának talpra Gőz 
Balázsék.

– Összeszedett csapatuk van 
az újpestieknek, sokat erősö-
dött a játékosállományuk a 
nyáron – fogalmazott a csü-
törtöki sajtótájékoztatón a Je-
gesmedvék kiválósága, Gőz 
Balázs. – Egyelőre csak rájuk 
koncentrálok, a hétfői, Vienna 
Capitals elleni meccs még vár-
hat. Annyit azonban elmond-
hatok a bécsiekről, remekül 
össze vannak rakva ők is.

Újra meccsdömping vár a 
miskolciakra, hiszen a szerdai 
kupameccset követően, amit a 
MAC 5-1-re nyert meg, pén-
teken és hétfőn is jégre lép-

nek. A 25 éves hátvédet nem 
zavarja a sűrű naptár.

– Szeretjük, ezért csináljuk, 
nem gond, hogy jönnek a ta-
lálkozók. Ezért kapjuk a fi-
zetésünket, ez a szakmánk és 
már évek óta hozzá vagyunk 
szokva a terheléshez – mond-
ta Gőz, aki szerint több jó csa-
pat is harcba szállhat a baj-
noki címért. – Egy elveszett 
mérkőzés általában rámutat a 
hibákra és erre volt bőven pél-
da a MAC ellen, ugyanakkor 
fejben sem voltunk elég kon-
centráltak. Legközelebb arra 
kell figyelnünk, hogy nem a 
negyvenedik, hanem a nulla-
dik perctől kezdődik a mér-
kőzés. Azt még korai lenne 

megmondani, kik szállhatnak 
harcba az aranyért, talán pár 
fordulóval később tisztább ké-
pet kapunk erről.

Brassóban magabiztosan, 
Csíkszeredán nagy küzdelem 
után nyert a DVTK néhány 
nappal ezelőtt. – Az Újpest el-
len kilencven százalékban a 
saját játékunkra figyelünk, de 
persze néztünk az ellenfélről 
videót és azok, akik már ját-
szottak ellenük, elmondták a 
tapasztalataikat – mondta el 
Mikael Tisell vezetőedző. Az 
Újpesti Jégcsarnokban 18 órá-
tól játszik pénteken a DVTK, 
majd hétfőn 20 órakor fogadja 
a Vienna Capitalst. 

TÓTH M. 
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Bajnok lett az MVSI fiúcsapata

A Paks ellen már berúgná 
a helyzeteit a DVTK

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

Apróhirdetés
Selyemréten eladó, illetve el-
cserélném, társasházi első eme-
leti gázfűtéses, erkélyes, 36 
m2-es lakásomat. Távfűtéses, pa-
nelprogramos, hőszigetelt, ma-
gasföldszinti, vagy első emele-
ti, nagyobb lakásra cserélném a 
belvárosban, értékegyeztetéssel. 
Ugyanitt bükkfatörzsből kiállítási 
állványok eladók. Érd:tel: 06-30/ 
360-55-02, vagy 06-46/749-495.

KARATE GÖRÖMBÖLYÖN 
2017. 09. 04-től minden hét-
főn és csütörtökön 18 órától a 
Görömbölyi Művelődési Ház-
ban. Négy éves kortól, kezdőket 
és haladókat egyaránt várunk. 
Tel.: 06-20/460-6775.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 63 900 Ft-tól, továbbá nyí-

lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óri-
ási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, 
bemutatóterem: Miskolc, Bükk 
áruház I. emelet. Nyitva: h, sz, cs, 
p: 9–17 óráig, k: 9–14 óráig, szo: 
9–12 óráig.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to no zás, lambé riázás, fila-
góriák, elő tetők, kerítések, kerti 
házak és egyéb famunkák készí-
tése; Ve lux ablakok beépítése, 
cseréje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőztetése. 
www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 
06-20/460-6775.

Hirdetés

Gőz: most még korai jóslatokba 
bocsátkozni

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

Az akció érvényes: 

2017. 09. 16-tól 2017. 09. 22-ig 

Mosódió labda 5 mosáshoz 259 Ft

Silan textilöblítő, 1,85 l – 2 l 999 Ft

Tomi mosógél, 1,32 l, 757 Ft/l 999 Ft

Tomi mosógél, Amazónia, 3,3 l, 606 Ft/l 1999 Ft

Tomi mosógél, 3,96 l, 555 Ft/l 2199 Ft

Tomi mosópor, 4,2 kg, 524 Ft/kg 2199 Ft

Pur mosogató, 450 ml, 598 Ft/l 269 Ft

Ajax univerzális felmosó, 1 l 549 Ft

Domestos power 5, wc ill, 55 g, 7072 Ft/kg 389 Ft

Mosószóda 1 kg 379 Ft

Viaszos vászon asztalterítő, 140 cm széles 799 Ft/fm

Fürdőszoba szőnyeg gumis, 65 cm széles 1199 Ft/fm

Szegett futószőnyegek, lábtörlők, fürdőszoba szettek

nagy választékban kedvező áron érkeztek.

Miskolci  
munkahelyre  

keresünk 

összeszerelői 
munkakörbe

munkavállalókat  
gyors munkába állási  

lehetőséggel.  
Elvárás:  

min. középfokú  
iskolai végzettség 

Jelentkezni lehet:  
06-30/376-9884,  
06-30/321-5611 

E-mail:  
info@primajob.hu

Univer Piros Arany    
csemege, csípős, 160 g 
egységár: 2056 Ft/kg  

329 Ft

Pick Rákóczi szalámi                                                     
klasszikus, paprikás, 
1 kg

3999 Ft 1499 Ft

SZEPTEMBER 19-IG MÉG A „HAZAI HETEK”  
KÍNÁLATÁBÓL VÁSÁROLHATNAK COOP ABC, COOP SZUPER ÜZLETEINKBEN!

Dunakeszi 4 toj. tészták fodr. nagykocka, spagetti, 500 g, egységár: 478 Ft/kg       239 Ft
Bianka papírzsebkendő classic, aloe, 3 rét., 100 db, egységár: 1,69 Ft/db          169 Ft
Detki keksz állatfigurás, 180 g, egységár: 772 Ft/kg 139 Ft

Keresse az egyéb hazai termékeket is  
az üzleteink polcain!

Hol készülnek a hazai ízek:
Tolle Trappista sajt                                                   
1 kg SZEGED KECSKEMÉTSZEKSZÁRD

A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS  
GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON
BEISKOLÁZÁSI INFORMÁCIÓI 

A 2018/2019. TANÉVRE  

Tehetséggondozó foglalkozás indul  
2017. szeptember 23-án, szombaton,  

9 órától:
6. osztályos tanulóknak magyarból és matematikából 

(10 alkalommal) 

8. osztályos tanulóknak magyarból, matematikából,  
történelemből, fizikából (10 alkalommal),  

valamint kémiából és biológiából (5 alkalommal) 

NYÍLT NAP:  
2017. november 8. (szerda), 9. (csütörtök)

További információk:  
www.levaygimnazium.hu, 06-46/500-180/101,  

3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2.
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A MIHŐ Kft. fűtési rendszere készen áll a 
fűtés indítására. Az ide vonatkozó kormány-
rendelet szerint fűtési időszak az év szep-
tember 15. napja és a következő év május 
15. napja közötti időszak. A kezdődátum 
természetesen még nem jelent automati-
kus fűtésindulást, de a távhőszolgáltató tár-
saságok fűtési rendszerének készen kell áll-
nia a fűtés esetleges indítására.

A zavartalan fűtési idény érdekében 
azonban nem csak a szolgáltatónak, ha-
nem a lakóközösségeknek is készülniük 
kell.

A MIHŐ Kft. javasolja próbafűtés során 
ellenőrizni a fogyasztók tulajdonában lévő 
rendszer üzemkészségét, melynek során 
elháríthatják az esetleges hibákat a fűtési 
idény kezdetéig.

Az egyik legfontosabb, hogy a fogyasztók 
a termosztatikus radiátorszelepeket állítsák 
maximális nyitási helyzetbe. Ezzel tudják se-
gíteni, hogy a rendszerben lévő levegő el-
távozzon, vagyis, hogy ne legyen „levegős 
a rendszer”. A fűtés beindulását követően a 
radiátorszelepeket már a kívánt hőmérsék-
letnek megfelelő állásba kell fordítani. 

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

Ha igen, szeptember 15-e után keresse  
a társasház közös képviselőjét,  
aki kérje a MIHŐ-től a próbafűtést! 

INDULJON ÚGY A TÁVFŰTÉS, AHOGY SZERETNÉ!

MIHŐ – Környezetbarát energia a jövőnkért!

További információ a www.miho.hu internetes portálon.

Miskolci Nemzeti Színház 
Szeptember 16. 20 óra. Színházak éj-

szakája Miskolcon! Este nyolc órától 
egészen éjfélig újra megnyílik a Mis-
kolci Nemzeti Színház az érdeklődők 
előtt. A teátrum játszóhelyein, a 
Nagyszínházban, a Kamaraszínház-
ban, a Csarnokban, a Játékszínben 
és a próbatermekben nyílt próbák, 
kulisszatitkok és meglepetések vár-
ják a színházbarátokat. Az este zárá-
saként több, mint 500 ember énekel 
majd együtt a Nagyszínházban. 

Szeptember 17. 15 óra. TEA PARTI ZENÉ-
VEL, kórus-koncert. Vendég: a svéd 
Dacke Drangar barbershop kórus. 
NÉZŐTÉRI TÁRSALGÓ Jegyvásárlás. 

Szeptember 21. 17 óra. EGY ÓRA VER-
SEK KÖZT MŰVÉSZEINK TÁRSASÁ-
GÁBAN. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 
18 óra. MARICA GRÓFNŐ – operett. 
NAGYSZÍNHÁZ Jezsuita bérlet. 

Szeptember 22. 19 óra. MARICA GRÓF-
NŐ – operett. NAGYSZÍNHÁZ Be-
mutató (alap, arany, ezüst bérlet) 
Jegyvásárlás. 19 óra. A Miskolc Dixi-
eland Band - Dixie klub. JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás. 

Szeptember 23. 17 óra. MARICA GRÓFNŐ 
– operett. NAGYSZÍNHÁZ Csiky (arany, 
alap, ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 

Polgármesteri hivatal, aula, dísz-
terem 

Szeptember 22. 10 óra. FÜGEDI 35. A fenn-
állásának 35. évfordulóját ünneplő Fü-
gedi Márta Népművészeti Egyesület 
ünnepi programsorozatának nyitóren-
dezvénye. 10 órától ÜNNEPI TÁRLAT, 
az Egyesület tagjainak alkotásaiból. 
Köszöntőt mond: Kiss János alpolgár-
mester. 10 óra 40 perctől az egyesület 
ÜNNEPI KÖZGYŰLÉSE a polgármes-

teri hivatal dísztermében. Köszöntőt 
mond: Tóth Arnold múzeumigazgató. 

Zenepalota
Szeptember 22. 18 óra. Belvárosi Zenei 

Esték. Zenés vendégség a Lanner Kvar-
tettel. A Budapesti Fesztiválzenekar 
művészei "Európa muzsikája" Ravel, 
Bizet, Lanner, Dvorak, Csajkovszkij, Ko-
dály és Lavotta művei Az előadás vé-
gén mindenkit vendégül látnak egy kis 
pogácsával és Törley pezsgővel. 

Feledy-ház 
Szeptember 21. 17 óra. Rézművesné 

Nagy Ildikó művésztanár „Út – vona-
lak” című kiállításának megnyitója. 
A kiállítást megnyitja: Pazár Éva mű-
vésztanár. Közreműködnek: Tóth Áfra 
és Gergely Petra, a Fazekas Utcai Álta-
lános Iskola és AMI fuvolista növendé-
kei. A kiállítás előzetes bejelentkezés 
után tekinthető meg (tel.: 70/367-
2702, vagy 46/500-680), 2017. októ-
ber 27-ig hétfőtől csütörtökig 9-től 16 
óráig, pénteken 9-től 13 óráig. 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Szeptember 18. 15 óra. Vladimir Rott: A 

sors ellenében című könyvének fo-
tódokumentációjából rendezett ki-
állítás megnyitója. A kiállítást meg-
nyitja: Mezey Katalin Kossuth-díjas 
író, költő. Ha nagyon akarod, sikerül 
– Vladimir Rott előadása. 

Szeptember 23. 11 óra. Newton tévedése 
– Az ufók elismerésének gátja. Majo-
ros Zsuzsanna könyvbemutatója. A be-
szélgetést vezeti, a szerzőt bemutatja: 
Majorváry Szabó Sándor, a Magyar Al-
kotók Internetes Társulásának elnöke. 

Tompa Mihály Könyvtár
Szeptember 22. 14 óra. VII. Tompa Mi-

hály Emléknap. Emlékezés Tompa Mi-
hályra születésének 200. évfordulója 

alkalmából. Köszöntőt mond: Nagy 
Ákos esperes. Miskolc és Tompa Mi-
hály című előadásával a költőről meg-
emlékezik: Imolay Dr. Lenkey István.  

Művészetek Háza 
Szeptember 21. 19 óra. Poénzuhatag - 

Galla Miklós önálló estje.
Vörösmarty Mihály Katolikus Ál-

talános Iskola
Szeptember 22. 17 óra. A Kárpát-me-

dencei népénekgyűjtemény című 
könyv bemutatója az iskola aulá-
jában, a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége miskolci csoportja és a 
Vörösmarty Mihály Katolikus Álta-
lános Iskola közös rendezésében. 

Martin-kertvárosi Jézus Szíve 
templom

Szeptember 16. 18 órától. A nyi-
tott templomok éjszakája. 18 óra: 
szentmise, melyet Tóth István plé-
bános mutat be. Közreműködik a 
Vándorok Junior Együttes. 19 órá-
tól a Fatima csodája című filmet 
vetítik, utána ima a magyar nemzet 
lelki megújulásáért. Közben agapé 
és beszélgetés a templomkertben.

Mindszenti templom
Szeptember 16. 19.30 óra. Ko-

dály-koncert. A nyitott templomok 
éjszakáján a mindszenti templom-
ban Kodály-koncertet rendeznek. 

Avas-déli római katolikus (Jezsui-
ta) Templom

Szeptember 19. 18 óra. Tanévnyitó 
hangverseny. A Miskolci Ökume-
nikus Egyetemi Lelkészség, a 25 
éves fennállását ünneplő Isteni Ige 
Templom, a Miskolci Egyetem Bar-
tók Béla Zeneművészeti Intézete, és 
az MTA Miskolci Akadémiai Bizott-
ság Klubjának rendezvénye. 

PROGRAMAJÁNLÓ

Szeptember 17-én, 17 órától, 
a Miskolc Televízió HívőSzó 
című műsorában a szirmai 
római katolikus templom 
Fájdalmas Szűzanya búcsúját 
közvetítik, felvételről. A szent-
misét  Seregély István ny. érsek 
mutatja be, aki megáldja a kül-
sőleg megújult templomot is.  

Szirma nevét 1343-ban emlí-
ti okleveles forrás. A XIV. szá-
zadtól a Szirmay család birtoka 
volt. 1544-ben felégették a törö-
kök. Önálló református egyhá-
za 1598-ban tűnik fel. 1674-ben 
a török földesurak által kivetett 
adóterhek és árvizek elől a la-
kók elfutottak a környékbeli 
falvakba, majd 1694-ben átte-
lepedtek az akkor pusztán álló 
Alsókelecsénybe, melyet ettől 
kezdve Szirmabesenyőnek ne-
veztek. Miskolc-Szirma puszta 

csak Rákóczi szabad-
ságharca után népe-
sült be újból. 1746-ban 
95 református és 8 ka-
tolikus személy lakta, 
utóbbiak lelki gondo-
zását a Miskolc-mind-
szenti plébános végez-
te. Temploma nem volt, 
1874-ben Bartakovics 
érsek és a hívek ado-
mányaiból épült fel a 
Fájdalmas Szűzről ne-
vezett temploma. 1919-
ben a hívek Szirma fi-
liálisnak plébániává 
való átszervezését, kü-
lön lelkész beállítását 
kérték, de Zábrátzky 
apátplébános ellenezte szán-
dékukat. 1921-ben a szirmai 
hívek kívül-belül megújíttat-
ták a templomukat. Az önálló 
plébániát 1946-ban állították 

fel a 900 hívő részére, miután 
a Földbirtokrendező Tanács a 
néhai Klein Sándor-féle házat 
a szirmai római katolikus egy-
házközség részére juttatta.

A Civil Összefogás Fórum 
miskolci Klubja (CÖF Klub 
Miskolc) hagyományterem-
tő céllal Civil Napot rendez 
2017. szeptember 22-én a 
Gárdonyi Géza Művelődési 
Házban. 

Célunk hagyományterem-
tő módon olyan rendezvény 
szervezése, amellyel a nem-
zeti oldallal szellemileg azo-
nosulni tudó, azt támogató 
civil szervezeteknek és vállal-
kozóknak, de leginkább Mis-
kolcért tenni akarók és tudók 
számára, találkozási lehetősé-
get adjunk. Az 1. Civil Napra 
célzottan mintegy 60 szerve-
zetet hívtunk meg, azonban 
várjuk mindazokat is, akik 
hallván a rendezvényről, el-
látogatnak hozzánk. Sok-sok 
civil szervezet működik Mis-
kolcon, a zömük tevékenysége 
ismert a nagyközönség előtt 
és a társ-szervezetek előtt is. 
Szeretnénk, ha az ismertség, 
de különösen ezzel/ezekkel 
a találkozókkal elmélyülne. 
Hiszen az élhető városért ten-
ni akarók erőfeszítései meg-
sokszorozódnak az együttes 
cselekvéstől, a város vezetése 
pedig segítséget kap a progra-
mok végrehajtásában a széle-
sebb körű koordináció és kon-

zultáció révén.  Ezért hívtuk 
meg Kriza Ákos polgármes-
ter Urat is, tájékoztasson ben-
nünket, hogy a város hogyan 
igényli a civil szervezetek ja-
vaslatait is hasznosító fejlesz-
tési elképzelésiben a civilek 
közreműködését. 

Vendégünk Csizmadia 
László a Civil Összefogás Fó-
rum elnöke, aki a CÖF azon 
közösség-szervező törekvését 
vázolja fel, amellyel a kister-
melői közösségek működé-
si feltételeit szándékozik tá-
mogatni és javítani, például 
a Rövid Ellátási Lánc néven 
ismert pályázat nyújtotta le-
hetőségekkel. Nógrád me-
gyében a CBA segítségének 
is köszönhetően elterjedten 
működő kistermelői közössé-
gek példájára és tapasztalatai-
ra alapozva jelenleg Somogy-
ban folyik intenzív szervező 
munka, de szerencsére a me-
gyénkbeli szervezésben is 

újabb lépéseket tettünk, hi-
szen komoly hajtóerőre te-
szünk szert a nők, a „Nő a si-
ker” Alapítvány, támogatása 
révén. Ugyanakkor, bemu-
tatunk a már működő me-
gyénkbeli modellt is. 

A CÖF Klub Miskolc min-
den találkozóján gyűjt pénzt 
a kárpátaljai magyar honfi-
társainknak.  A Civil Na-
pon Máger Ágnes egyik fest-
ményét ajánlja fel árverésre, 
amelynek bevételét, vala-
mint a résztvevők által gyűj-
tött pénzt is a Verbőci Refor-
mátus Egyházközösségnek 
adjuk át. Hallhatunk majd 
más civil szervezetek kárpát-
aljai karitatív tevékenységé-
ről, illetve megemlékezünk a 
miskolci reformáció 500 évé-
ről is.  A 13.30-tól 19.30-ig 
tervezett találkozón miskol-
ci borászok látnak vendégül 
egy-egy pohár italra.     

LENGYEL ATTILA

A mindszenti templom 
Millenniumi termében 
mocorgós szentmisét mutat-
nak be szeptember 17-én, va-
sárnap, 16 órai kezdettel. Az 
avas-déli Ige temploma bú-
csúja és egyben fennállásá-
nak 25. évfordulója Szentírás 
vasárnapján, 24-én lesz. Előt-

te, 21-én egésznapos szentsé-
gimádás lesz a templomban. 
A búcsúra triduummal ké-
szülnek a 18 órai szentmisé-
ken. Csütörtökön Galo Gá-
bor, pénteken Czibere Zsolt, 
szombaton Nagy Krisztián 
atyák mondják a lelkigyakor-
latos beszédeket. Szombaton, 

23-án ismét megrendezik az 
egyházközségek napját, kü-
lönféle kulturális és gyer-
mekprogramok mellett újra 
megrendezik a főzőversenyt. 
A búcsúi szentmise vasár-
nap 11 órakor kezdődik, me-
lyet Lipcsák János mindszen-
ti templomigazgató mutat be.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

„Uram, jöjj alá az én hajlékomba…”:  
A szirmai római katolikus templomCivil Nap a Gárdonyiban

CÖF Klub Miskolc



Miskolc önkormányzata idén tizenhetedik alkalommal csatlako-
zik az európai kezdeményezéshez, melynek segítségével évről-év-
re egyre több miskolci figyelmét hívják fel a közlekedés okozta 
környezeti, egészségi hatásokra, az ésszerű autóhasználatra, a 
közösségi és alternatív közlekedési eszközök előnyeire. Európa 
legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi rendezvénysorozata 
idén a „Közös Út, Közös Jövő!” gondolat köré szerveződik.

A magyarországi rendezvé-
nyeket a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium koordinálja.  A 
központi rendezvények mel-
lett városrészi mobilitási napo-
kat is szerveznek, mely lehető-
séget ad arra, hogy a helyben 
élők (gyerekek, szülők, kisma-
mák, nyugdíjasok) is könnyeb-
ben bekapcsolódhassanak. Az 
idei kampány arra ösztönzi az 
embereket, hogy ésszerűen vá-
lasszák meg közlekedési lehető-
ségeiket, ami gyakran gyorsabb 
és kellemesebb utazást ered-
ményez. Ha okosan választjuk 
meg a közlekedési eszközt, azzal 
pénzt takaríthatunk meg, javít-
hatjuk az egészségi állapotun-
kat és védhetjük a környezetet.

Tervezett programok
MOBILITÁSI HÉT MIS-

KOLCON – MEGNYITÓ 
2017. szeptember 18. (hétfő), 
7:00-8:30.- Városház tér.

7:10 Eljutási verseny (villa-
mos, autóbusz, autó, kerékpár, 
futó, roller), Felső-Majláth - 
Városház tér közötti útszaka-
szon. Bárki bekapcsolódhat a 
versenybe! 7:00-8:30 Jutalom 

reggeli a városház téri „Kerék-
Bárban” a kerekező városlakók-
nak (kávé, kakaó, péksüti, gyü-
mölcs) a KKSK szervezésében. 
7:45 A Mobilitás Hét megnyitá-
sa, sajtótájékoztató a Városház 
téren (eső esetén a Városháza 
díszterme melletti tárgyalóban).

„Biztonságosan Közlekedni 
Egy életúton”. 2017. szeptember 
18-22. (hétfőtől péntekig), 9:00-
16:00 - Városház tér parkoló 
Országjáró közlekedésbizton-
sági oktatási program, kamion 
a Magyar Autóklub szervezé-
sében. Országjáró közlekedés-
biztonsági oktatási program, 
kamion a Magyar Autóklub 

szervezésében: közlekedésbiz-
tonsági prezentációs előadás, 
kerékpáros-pálya, részegszem-
üveg, lábbal hajtható gyerek 
gokart, biztonsági öv szimulá-
tor, fékezd magad program. 

VÁROSRÉSZI MOBILITÁS  
NAPOK

2017. szeptember 19. (kedd) 
13:00-17:00 között DIÓS-
GYŐRI Mobilitási Nap a Fac-
tory és Zöld Kapcsolat Egye-
sület szervezésében. Helyszín: 
Dél-Kilián, Otthon Étterem 
melletti parkoló. 17:00-18:00 
Kidical Mass indul a Diós-
győri várig a Kerékpáros Mis-
kolc Egyesület szervezésében.

2017. szeptember 21.  (csütör-
tök) 13:00-16:00 között AVASI 
Mobilitás Nap, Avas-tetői sza-
badidő park. Ügyességi köz-
lekedési vetélkedők kerékpár-
ral, rollerrel, görkorcsolyával, 
gördeszkával. Mozdulj velünk 

pontgyűjtő játék: kreatív fogla-
kozások, labdajátékok, koope-
rációs játékok. Remetetenisz, 
tollas, mini golf. Kerékpáros 
turmix, KRESZ-társas, klíma-
kerék, gólyalábak, mobilitás-to-
tó KRESZ memori. Parkolj és 
hordozz! Díjazás: A pontgyűjtő 
játékkal a legtöbb programon 
résztvevők ajándékokat nyer-
hetnek. Előzetes jelentkezés: 
factoryarena@gmail.com és a 
helyszíni információs standnál.

EGYETEMI SPORTNAP 
A MOBILITÁS JEGYÉBEN 
2017. szeptember 20.– 8:00-
16:00 Miskolci Egyetem

BRINGÁS REGGELI 2017. 
szeptember 20. (szerda) 5:00-
9:00 - Centrum Áruház előtt

KRESZ-FESZT A MOBILI-
TÁS JEGYÉBEN 2017. szeptem-
ber 21. (csütörtök) 9:00-13:00 
- Városház tér. Közlekedésbiz-
tonsági programok kisiskolá-
soknak és óvodásoknak, klí-
mavédelmi szemléletformáló 
programok. A B.-A.-Z. megyei 
klímastratégia kidolgozásához 
és az Europe Direct Informá-
ciós Központhoz kapcsolódó, 
klímaváltozással és környeze-
ti tudatossággal foglalkozó ki-
állítások. Az éghajlatváltozás-
hoz kapcsolódó ügyességi és 
szemléletformáló programok, 
környezetvédelmi játékok álta-
lános és középiskolás korosztá-
lyoknak. (Részletes programok: 
www.minap.hu)
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MIHŐ: FELKÉSZÜLTEK A FŰTÉSI IDÉNYRE
A hőszolgáltató társaságok életében szep-

tember közepe azt jelenti, hogy készen kell 
állnia a rendszernek a távfűtésre. Ez még 
nem azt jelenti, hogy indul is a fűtés, csupán 
azt, hogy szeptember 15-étől bármikor elin-
dítható.

– A tulajdonunkban lévő berendezéseken el-
végeztük a szükséges karbantartási feladatokat, 
rendszerünk szeptember elején már készen állt 
a fűtés indítására. Annál is inkább mivel a fűté-
si idény a jogszabályok szerint szeptember 15-
ével kezdődik – mondta el Nyíri László, a MIHŐ 
ügyvezető igazgatója. Ez a dátum még nem je-
lenti automatikusan a fűtés megkezdését, de a 
távhőszolgáltató társaságok rendszerének ek-
korra készen kell állnia a fűtés esetleges elindí-
tására.

– A legtöbben azt gondolják, nyáron a táv-
hőszolgáltató „lazíthat” egy kicsit.

– A nyári időszakban is nagyon sok feladatunk 
van. Ez nálunk a karbantartási időszak, ilyenkor 
végezzük a hőtermelő kazánok átvizsgálását, ha 
kell, javítását. Újrahitelesítjük a lejárt hőmennyi-
ségmérőket, hatósági vizsgálatokat végzünk. 
Mivel a távhőrendszerünk, vezetékeink jó része 
már 45 éves elmúlt, idén is szükség volt – hiba-
megelőző jelleggel – több távhővezeték-sza-
kasz cseréjére. Emellett elvégeztük a hőközpon-
ti felújításokat, a hőcserélők vízkőmentesítését 
és egyéb berendezések karbantartását is. A za-
vartalan fűtési idény érdekében azonban nem 
csak nekünk, a szolgáltatónak, hanem a lakókö-
zösségeknek is készülniük kell. 

– Mivel? Mit tudnak tenni a lakók, a lakóközös-
ségek azért, hogy zökkenőmentesen induljon a fű-
tés?

– Nagyon fontos például, hogy a fogyasztók 
állítsák maximális nyitási helyzetbe állítsák a ter-
mosztatikus radiátorszelepeket. Ezzel elősegít-
hetik, hogy a rendszerben lévő levegő eltávoz-
zon. A fűtés beindulását követően, a szelepeket 
már a kívánt hőmérsékletnek megfelelő állásba 
kell fordítani. A fűtési idény beindulása előtt a la-
kóközösségek részére – igény szerint – próbafű-
tést is biztosítunk, minden év szeptember 15-től. 
Mi javasoljuk ezt, hiszen lehetőséget nyújt arra, 
hogy a lakóközösség időben, még a fűtési idény 
indulása előtt észlelje a rendszer működési hiá-
nyosságait, s még a fűtés idény előtt ki lehessen 
javítani a hibákat. A próbafűtés költsége a táv-
hőszámlában csak a ténylegesen felhasznált hő-
mennyiség díjaként jelenik meg, ami lakásnagy-
ságtól függően 200-300 forint egy napra.

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

si előrejelzéseire figyelembe véve és lakóközös-
ségekkel kötött megállapodásnak megfelelően 
indítjuk el a fűtést, szakaszosan vagy folyamato-
san. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhető-
en, a hőközpontjainkban lévő automatika a kül-
ső hőmérsékletnek megfelelően szabályozza, 
milyen mértékű hőmennyiséget kell betáplálni 
a rendszerbe ahhoz, hogy a lakások melegek le-
gyenek. Fűtésindítást követően, ha melegszik a 
külső hőmérséklet, az automatika lezárja a fű-
tést. Ha elkezd hűlni a levegő, az automatika ér-
zékeli ezt, és elkezdi felfűteni a fűtőtesteket. Ha 
már tényleg hideg van, folyamatosan, egyenle-
tesen adjuk be a hőt a lakásokba, ha melegebb 
az idő, akkor szakaszosan. Ez azt is jelenti, hogy 
a MIHŐ Kft. igyekszik megfelelő komfortérzetet 
biztosítani a lakásokban, ugyanakkor csökken-
teni a fogyasztók költségeit.

– Hiába figyelünk oda, készülünk fel alaposan, 
adódhatnak meghibásodások fűtés közben. Ilyen-
kor hova forduljunk?

– A lakóépületen belüli fűtési rendszer a lakó-
közösség tulajdonában van. Ezért az épületen 
belüli fűtési berendezések üzemeltetése, kar-
bantartása vagy korszerűsítése a felhasználó il-
letve a lakóközösség feladata. Ennek ellenére fű-
tésindításkor a lakossági felhasználók probléma 
esetén általában a MIHŐ Kft. műszaki ügyeleté-
re telefonálnak. Munkatársaink szívesen állnak 
rendelkezésre szakmai tanácsadással, azon-
ban a lakóközösség tulajdonában lévő, épüle-
ten belüli fűtési rendszer karbantartását a kö-
zösség képviselője által megbízott karbantartó 
vagy szerződtetett szakcég végzi. Ezen cégek 
elérhetőségéről a lakóközösség képviselőjénél 

tájékozódjanak és őt keressék, ha a fűtési rend-
szer problémája lakóépületen belül van. Ameny-
nyiben a mi oldalunkon keletkezik hiba, példá-
ul vezetéklyukadás, a hibát igyekszünk a lehető 
legrövidebb időn belül elhárítani, ha kell, egész 
éjszaka dolgozunk. Az utóbbi és a következő 
évek fejlesztései is azt a célt szolgálják, hogy az 
esetleges meghibásodások javítása a lehető leg-
rövidebb ideig tartson, és a lehető legkevesebb 
számú fogyasztónál okozzon szolgáltatási szü-
netet.

Éppen a napokban fogják megkezdeni mun-
katársaim egy avasi gerincvezeték cseréjét. Au-
gusztus 22-én az Avas városrészben történt 
üzemzavar során a munkatársaink észleleték, 
hogy az Avas domboldalán végigfutó gerincve-
zeték mintegy 50 méteres szakaszán, a kívülről 
beszivárgó talajvizek miatt korrodálni kezdett a 
vezeték. A vezetékszakasz hibájának feltárását, 
majd cseréjét a kollégák azonnal megkezdték, 
és bátran állíthatom, hogy bravúros munkavég-
zéssel és a nagy szakmai tapasztalatnak köszön-
hetően tudtuk úgy megoldani a hiba javítását, 
hogy már aznap, azaz 22-én éjféltől ismét hely-
reállt a melegvíz-szolgáltatás.

Az üzemzavar elhárítása során láthatóvá vált, 
hogy a gerincvezetéken több ponton is nagy-
mértékű a korrodálás, ezért úgy döntöttünk, 
hogy a teljes, érintett vezetékszakaszt még a 
fűtés beindulása előtt kicseréljük, annak érde-
kében, hogy a fűtési idényben az üzemzavarok 
számát a minimálisra csökkentsük. 

– Hideg télre készül?
– Egy hőszolgáltató mindig hideg télre készül, 

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

Hirdetés

A házasság megkötésével, a házastársak 
között, a házassági életközösség idejére, 
házastársi vagyonközösség keletkezik. 

Ennek megfelelően, a házastársak osz-
tatlan közös tulajdona mindaz, amit a 

házassági életközösség ideje alatt akár együttesen, akár 
külön-külön szereztek.

Fontos tudni, a házastársak 
közös vagyonába tartoznak a 
közös vagyontárgyak terhei 
és - ha a törvény eltérően nem 
rendelkezik - közösen viselik 
a bármelyik házastárs által a 
vagyonközösség fennállása 
alatt vállalt kötelezettségből 
eredő tartozásokat. Vagyis 
ha a házastársak egyike hitelt 
vesz fel, az ebből eredő fizeté-
si kötelezettség mindkét há-
zas felet terheli, nem csak azt 
a felet, aki a hitelszerződésen 
adósként szerepel.

Fő szabály tehát a közös 
vagyon, de kivételek van-
nak. Nem tartoznak a közös 
vagyonba azok a vagyontár-
gyak, terhek és tartozások, 
amelyek különvagyonnak 
minősülnek. Az új Polgári 
Törvénykönyv részletesen 
felsorolja azokat a vagyon-
tárgyakat, melyek a külön 
vagyonba tartoznak.

A házastárs különvagyo-
nához tartozik a házastársi 
vagyonközösség létrejötte-
kor meglévő vagyontárgy, 
továbbá, a házastársi va-
gyonközösség fennállása 
alatt általa örökölt vagy ré-
szére ajándékozott vagyon-
tárgy. 

Külön vagyon a házastár-
sat, mint a szellemi tulajdon 
létrehozóját megillető va-
gyoni jog, kivéve a vagyon-
közösség fennállása alatt 
esedékes díjat. 

Különvagyon a személyét 
ért sérelemért kapott jutta-
tás, valamint a személyes 
használatára szolgáló szo-
kásos mértékű vagyontárgy 
is. Ide tartozik a különva-
gyon értékén szerzett va-
gyontárgy és a különvagyon 
helyébe lépő érték.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Házastársi  
különvagyon

„Közös Út, Közös Jövő!” - Miskolci Mobilitási Hét 



Mozaik Miskolci Napló

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, kérjük, 
jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől péntekig, 9-17 óra között.
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Feszítővágóval kellett  
kiszabadítani a sofőrt

Fának ütközött egy személygépkocsi szeptember 11-én délután 
Miskolcon, a Fogarasi utcában.  A karambol következtében a súlyo-
san sérült sofőr a járművébe szorult. A műszaki mentés során a me-
gyeszékhely hivatásos tűzoltói feszítővágó berendezés segítségével 
szabadították az autó vezetőjét, majd átadták a mentőknek.

Adománygyűjtőknek adták ki magukat a miskolci betörők 

Adománygyűjtés ürügyén végeztek "terepszemlét" azok a miskol-
ci betörők, akiket a napokban fogtak el a rendőrök. Az öt férfinak 
a rendőrség tájékoztatása szerint tizenegy bűncselekmény írható a 
számlájára. A Miskolci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya lopás 
bűntett és más bűncselekmények elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt folytat büntetőeljárást H. András 36 éves, F. Árpád 34 
éves, E. Gábor 30 éves, O. Zsolt 30 éves és J. Krisztián 26 éves mis-

kolci lakosokkal szemben. 
A gyanúsítottak 2017 nya-
rán, Miskolcon több házba 
és lakásba, besurrantak, il-
letve betörtek, s készpénzt, 

arany ékszereket, műszaki cikkeket, kerékpárokat tulajdonítottak el. 
H. András, F. Árpád és J. Krisztián éppen adománygyűjtés ürügyén 
tartott terepszemlét 2017. szeptember 4-én, amikor gyanús viselke-
désükről lakossági bejelentés érkezett a rendőrségre. A helyszínre ér-
kező járőrök az ingatlan közelében elfogták őket.  Társaikat, E. Gá-
bort és O. Zsoltot 2017. szeptember 7-én állították elő a nyomozók. 
H. Andrásnak 2017. szeptember 7-én lakhelyelhagyási tilalmát, míg 
O. Zsoltnak 2017. szeptember 8-án előzetes letartóztatását rendelte el 
a Miskolci Törvényszék.

Súlyos sérülést okozott a robbanás
A jelenlegi információk szerint szivárgó gázpalack miatt történt 

robbanás kedden este Szögligeten, egy lakóházban. Az esethez a 
bódvaszilasi és a szendrői hivatásos tűzoltókat riasztották. A ka-
tasztrófavédelem tájékoztatása szerint, a robbanás következtében 
nem keletkezett tűz a lakóházban, azonban egy ember súlyos sérülé-
seket szenvedett. A tűzoltók az ingatlant kordonszalaggal körbekerí-
tették, a sérültet a mentők kórházba szállították.

Saját magát ütötte ki a Renault Martin-kertvárosnál
Kiszakadt a hátsó kereke egy Renaultnak hétfőn kora délután 

Martin-kertvárosnál. Az autó kisodródott, majd felborult, helyszí-
ni információink szerint másik jármű nem volt érintve a baleset-
ben. Úgy tudni, az autó vezetője csak kisebb, horzsolásos sérüléseket 
szenvedett. A helyszínelés, műszaki mentés idején félpályás útlezárás 
volt érvényben az érintett útszakaszon.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Komoly terheket vállalt magára, 
és most nem biztos benne, hogy mindez tényleg annyira jó öt-
let volt. Nagy lépés előtt áll, és ez bárkit megijesztene. Viszont 

ha hátraarcot csinál, azt később komolyan bánni fogja.

Bika (április 21 – május 20) Most is túlteljesít valamit, ami 
nem baj, de nem biztos, hogy erre most van idője és energiája. 
Készen áll bármire, azt viszont nem jól viseli, ha nem tudja pon-

tosan, mit várnak Öntől. Így nem könnyű haladnia.

Ikrek (május 21 – június 21) Határozott, és ez akkor is segít, 
amikor valaki megpróbálja eltántorítani a céljaitól. Ha kitart, 
Öné lesz a jutalom Kicsit izgatott amiatt, ami másokat talán 

megrémisztene, Ön azonban pontosan tudja, mit szeretne. 

Rák (június 22 – július 22) Az egyetlen dolog, ami most visz-
szatarthatja az az, hogyha nem hisz eléggé magában. Lehet, 
hogy mások is megpróbálják elbizonytalanítani, de ez a héten 

csak akkor sikerülhet nekik, ha Ön is hagyja magát.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Jól halad a kihívások-
kal, de vigyázzon, mert Oroszlánként hajlamos lehet rá, hogy 
túl korán elbízza magát magadat. Egy hosszú feladat végére 

ért, és bár elégedett, úgy érzi, hiányozni is fog a szokott kihívás.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Nem gondolta, hogy 
ilyen gyorsan alakulnak majd a dolgok, és hogy ilyen gyorsan 
találja magát olyan helyzetben, amikor már csak az Ön dönté-

sén múlnak a dolgok. Csak nyugalom, egyik probléma sem tart örökké.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Hiába lenne szüksé-
ge egy kis pihenőre, ez a hét egyik feladatot a másik után tarto-
gatja. Ragadja meg a munka végét, ahogyan egyébként szokta, 

mert csak így dőlhet majd elégedetten hátra a nagy hajrá után.

Skorpió (október 24 – november 22) Régi sebeket hasogat-
hat fel az emlékezés, és egy olyan személy is előkerülhet ma, aki 
régebben az élete szerves része volt. Ne ijedjen meg az emlé-

kektől, hozza ki belőlük a legjobbat. Találja meg a megoldásokat. 

Nyilas (november 23 – december 21) Ami eddig könnyen és 
gyorsan ment, az most hirtelen fejtörést okozhat. Lehet, hogy 
tudat alatt már érzi, hogy itt az ideje újragondolni a dolgokat, 

és talán más irányt venni. Tartsa magát a korábbi döntéséhez. 

Bak (december 22 – január 20) Viszi magával a lendület, 
ezen a héten szinte megállíthatatlan, nincs olyan, ami ne sike-
rülne. Ha belejött a dologba, érdemes lesz egy régi problémát 

is elővenni, mert most még azt is meg tudja majd oldani. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Lehet, hogy most úgy érzi, 
Öné a világ, de ha nem reagál gyorsan a helyzetekre, akkor ha-
mar megváltozhat a helyzet. Tartsa kézben a dolgokat, külön-

ben valaki más hozza majd meg az Ön döntéseit.

Halak (február 20 – március 20) Ne legyen önmaga ellen-
sége, és ne tartsa vissza magát, amikor a siker már közel van. 
A félelem megbéníthatja akkor is, ha egyébként a héten nem 

lenne oka az aggodalomra. Ne ijedjen meg a kihívásoktól.

FORRÓ NYOMON

Szétnéztek Miskolc belvárosában, majd jó hangulatú sajtótá-
jékoztatón tréfálkoztak egymással és az újságírókkal Jiří Men-
zel és Magda Vášáryová, a CineFest idei díszvendégei. A cseh 
rendező a Szigorúan ellenőrzött vonatokkal Oscar-díjat nyert 
1968-ban. Magda Vášáryová játszotta Menzel Sörgyári capric-
ciójának főszerepét, a szlovák színésznő 1989 után diplomata- 
és politikusi karriert kezdett. Nagykövet, államtitkár és szlovák 
elnökjelölt is volt. 

A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS    

FELVÉTELE

A nézők és az újságírók is a szívükbe zárták Miskolcon A bosszú angyala című film főszereplőjét és rendezőjét, a négyszeres Os-
car-díjas Clint Eastwood 24 éves lányát, Francesca Eastwoodot, valamint Natalia Leite-et, aki saját életéből merített az általa ren-
dezett filmhez. Francesca Eastwood először idegsebésznek készült, volt modell és reality sztár is, mielőtt szüleihez hasonlóan, a 
színészet felé fordult.  A CineFesten bemutatott filmjében – A bosszú angyalában – Noelle szerepét alakítja, aki képzőművészetet 
tanul az egyetemen, s egyik évfolyamtársa megerőszakolja egy buliban. A lány próbálja feldolgozni a történteket, de sem az isko-
lában, sem máshol nem kap segítséget, így a saját kezébe veszi az igazságszolgáltatást.                                                 FOTÓ: VÉGH CSABA

A „BOSSZÚ ANGYALAI”
Puszi

Cinefest versenyfilmek
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Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben a 14. Cinefest Fil-
mfesztivál néhány versenyfilmjének címeit rejtettük el. Kérjük, 
a megfejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legké-
sőbb 2017. szeptember 20-án éjfélig juttassák el szerkesztő-
ségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.
hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők között egy-
egy 2017-es Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki. 

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra ír-
ják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail: info@mikom.hu. Dr. 
Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
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