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Jövő héttől ismét kézbesítik  
a tízezer forintos támogatást  
a Salkaházi-nyugdíjasoknak 

AZ ÖSSZEFOGÁS ÉS A KIBONTAKOZÁS JELKÉPE

ÁTADTÁK A SPINTO ÚJ GYÁRÁT MISKOLCON 
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TÍZ NAP FILMES VARÁZSLAT 

ELKEZDŐDÖTT A MISKOLCI CINEFEST! 



Megkezdődött a termelés a 
Spinto Hungária Kft. miskol-
ci szerszámgyárában, csütör-
tökön átadták az új üzemet a 
Déli Ipari Parkban. 

Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter a gyáravató 
ünnepségen kiemelte, magyar 
vállalatok hajtották végre a leg-
több beruházást az idei első fél 
évben hazánkban, ilyenre ko-
rábban nem volt példa. Kriza 
Ákos polgármester arról szólt, 
hogy a városvezetés elérte: Mis-
kolc ismét bekerült azon európai 
városok körébe, amelyek képe-
sek a globális versenyben helyt 
állni.

Tavaly rekordot ért el hazánk 
azzal, hogy az autóipari termelé-
si érték meghaladta a 8 ezer mil-
liárd forintot. A lendület pedig 
nem áll meg – hangoztatta Szij-
jártó Péter –, az idei első félévben 
újabb 8 százalékkal nőtt a terme-
lés. És ennek nyertesei a magyar 
kis- és középvállalkozások is. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
be érkezett a legtöbb beruházás 
az első hat hónapban, így el-
mondható, hogy legalább olyan 
versenyképes a keleti országrész, 
mint a nyugati.

A Spinto miskolci gyáralapí-
tását alig egy évvel ezelőtt jelen-
tették be, most pedig már meg is 
indul a termelés. Az összességé-
ben 5,9 milliárd forintos beru-
házással 140 új munkahely jön 
létre. A magyar kormány 2,45 
milliárdos vissza nem térítendő 
támogatást adott mindehhez.

– Ez egy hiánypótló beruhá-
zás, gyakorlatilag minden nagy 
gyártó vállalatot ki tudunk szol-
gálni szerszámokkal az autó-
iparban. Eddig csak a 10 tonna 
alatti szerszámok gyártása volt 
megoldható hazánkban, mos-
tantól azonban magyar vállalat 
először gyárt 10 tonnánál na-
gyobb súlyú szerszámokat az 
autóiparnak – mondta el a mi-
niszter.

Szijjártó Péter végül arról 
szólt, hogy Miskolcon gyakran 
megfordul a beruházások miatt, 
ezért elismerés illeti a városve-
zetőket, a térség országgyűlési 
képviselőit és a város polgármes-
terét is.

– Miskolc az utolsó pillana-
tig versenyben volt a világ egyik 
legnagyobb és legjelentősebb 
vállalatának beruházásáért. Ha 
egy város azon három telepü-
lés között szerepel, ahol a BMW 

gyárat kíván alapítani, az nagy 
dicsőség. Gratulálok ezért a mis-
kolciaknak – fogalmazott Szij-
jártó Péter.

A külgazdasági és külügy-
miniszter azzal zárta beszédét, 
hogy a bajor márka gyáralapítá-
sa számos beszállító beruházást 
hoz a környékre, és a Miskolcon 
elvégzett előkészítő munka bu-
sásan meg fog térülni. – A BMW 
gyár beszállítói már most is ke-

resik Miskolcon és környékén a 
letelepedési lehetőségeket – han-
goztatta. 

A Spinto Hungária Kft. ügy-
vezetője köszöntőjében úgy 
fogalmazott, a gyár épülete a 
pénzügyi befektetők, a kor-
mányzat és a város együttmű-
ködésének, valamint a kibonta-
kozásnak a jelképe. Pócs János 
kifejtette, a magyar mérnökök 
sok éven keresztül csak külföl-
dön boldogulhattak, idehaza 
tőke és piac hiányában nem tud-
ták megvalósítani elképzelése-
iket. – Ma azonban minden le-
hetőség adott ahhoz hazánkban, 
hogy a legkorszerűbb technoló-
gia használatával az ipar élvona-
lába kerüljenek – húzta alá.

A miskolci gyár nemzetkö-
zi szintű tudás- és kompetenci-

aközpont szeretne lenni. Pócs 
János szerint a magyar iparban 
eddig ismeretlen perspektívák 

nyílnak meg az összefogással, 
a Spinto pedig a közép-európai 
régió képviseletében kíván be-

kapcsolódni a globális autóipari 
termelésbe. Gyorsan és tartósan 
nemzetközi szereplővé szeretné-
nek válni.

– Az a célunk, hogy a né-
met munkamorált ötvözzük a 
magyar kreativitással. Számos 
munkavállalónk egyenesen Né-
metországból jött haza hozzánk, 
hogy az ott megszerzett tudását 
nálunk kamatoztassa – mutatott 
rá az ügyvezető.

Kriza Ákos polgármester fon-
tos célként jelölte meg, hogy 
Miskolc a legmodernebb tech-

nológiai vívmányokkal rendel-
kező vállalatok otthona legyen. 
– Az elmúlt években azon dol-
goztunk, hogy befektetőbarát 
környezetet és kedvező infra-
struktúrát alakítsunk ki; olyat, 
amely vonzó a vállalatok szá-
mára. Elértük, hogy Miskolc is-
mét bekerült azon európai vá-
rosok körébe, amelyek képesek 
a globális versenyben helyt áll-
ni – húzta alá a városvezető, ki-
emelve a politikai és gazdasá-
gi rendszer stabilitását, amit a 
nemzetközi vállalatok is értékel-
nek és elismernek.

– Miskolcon egy dinamikus 
munkaerőpiaci felfutás várha-
tó, kellő tartalékokkal rendelke-
zünk. Tervezhetnek velünk a be-
fektetők, mert a város megállja 
a helyét a versenyben – hangsú-
lyozta Kriza Ákos. Csöbör Kata-
lin országgyűlési képviselő büsz-
kén méltatta a magyar tulajdonú 
gyár megalapítását Miskolcon. 
– Jó önöket itt tudni, jó magyar-
nak, jó borsodinak és jó miskol-
cinak lenni – fogalmazott a kor-
mánypárti politikus.

KUJAN ISTVÁN

Város
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A Miskolci Egyetem 284. akadémiai tanévét nyitották meg 
az intézmény díszaulájában a napokban. Az eseményen 
esküt tettek az elsőévesek, akik jelképesen átvették a város 
kulcsát Miskolc polgármesterétől. Kriza Ákos elmondta, a 
megyeszékhely értéktárában az elsők között szerepel a Mis-
kolci Egyetem.

– A város tudásbázisa meg-
annyi jól képzett szakembert 
bocsátott útjára az elmúlt het-
ven év alatt, amióta ez az in-
tézmény városunkba költözött. 
Azt a szellemi örökséget kép-

viseli, amire biztos alapként 
számíthatunk. A tudomány, 
a kutatás és az innováció fel-
értékelődik, ha a tevékenység 
a mindennapi élet szerves ré-
szévé válik, hasznosul és hasz-

nosítható. Számítunk együtt-
működésükre, hogy közös 
otthonunk, Miskolc fejlődését 
sikeres programok kísérjék. Az 
újítások felkarolásában, a te-
hetség kibontakoztatásában a 
város az egyetem szövetségese 
– mondta a polgármester, hoz-
zátéve, hogy egy új, a társadal-
mi és a gazdasági elvárásokhoz 
igazodó oktatási modellt dol-
goztak ki. A Miskolc 4.0 képzé-
si program csúcsán az egyetem 
áll. Jövőképe kiemelkedőnek 
ígérkezik, ha megvalósul az az 
innovációs centrum, aminek 
létrehozásában együttműkö-
dünk – emelte ki Kriza Ákos.

Vitá lyos 
Eszter eu-
rópai uniós 
fejlesztés-
politikáért 
felelős ál-
l a mt i t k á r 
elmondta, mindig öröm szá-
mára Miskolcra jönni. A vá-
ros ékes bizonyítéka annak, 

hogy ahol szándék van a fejlő-
désre, ott az elhatározást siker 
kíséri. Kell akarat és erős el-
határozás is ahhoz, hogy a ki-
tűzött célokat megvalósítsák. 
Ez az intézmény az egyik leg-
nagyobb múltú magyar egye-
tem, amely a hagyományokra 
épít, ugyanakkor „nem ijed 
meg” a huszonegyedik század 
kihívásaitól sem. – 2018-ban 
Magyarországon 552 milli-
árd forinttal többet fordítunk 
az oktatásra, mint 2010-ben. 
Csak Miskolcra eddig több 
mint 200 milliárd forint kor-
mányzati és uniós fejlesztési 
forrás érkezett – mondta Vi-
tályos Eszter, kiemelve, hogy 

ebből az összegből a Miskolci 
Egyetemre több mint 12 mil-
liárd forint jutott.

Hor váth 
Zita fel-
sőoktatásért 
felelős he-
lyettes ál-
l a mt i t k á r 
úgy fogal-
mazott, a Miskolci Egyetem 
azért jó választás, mert itt új 
otthonra lehet lelni, meg le-
het tanulni az igazi barátsá-
got, büszkének lehet lenni a 
hagyományokra. Megtanul az 
ember logikusan gondolkozni 
és megtapasztalhatja a tanulás 
szeretetét. 

Torma András rektor Dar-
win elméletét idézte, mely sze-
rint a fennmaradás kulcsa az 
alkalmazkodás. – Ez azonban 
nem jelenti a személyiség el-
vesztését, sőt igazi személyisé-
gük itt fog kibontakozni; olyan 
szakemberek lesznek, akik 
büszkék arra, hogy tanulmá-
nyaikat itt végezték. A Miskol-
ci Egyetemen több mint 10 ezer 
hallgató kezdi meg az előadá-
sok látogatását, akik közül az 
elsőévesek létszáma túllépi a 
2800 főt. Az intézmény hazai és 
nemzetközi szinten is elismert 
professzorainak kara szakterü-
letének kiemelkedő művelője – 
hangsúlyozta a rektor. 

AZ ÖSSZEFOGÁS ÉS A KIBONTAKOZÁS 
JELKÉPE: ÁTADTÁK A SPINTO ÚJ GYÁRÁT

„A tehetségek kibontakoztatásában  
a város az egyetem szövetségese”

Pócs János és Szijjártó Péter



Már megszokottá vált Miskolcon, hogy szeptemberben min-
den évben elindulnak a Salkaházi Sára Program résztvevő-
inek otthonaiba a postások a tízezer forintos juttatásokkal. 
Így lesz ez idén is, a jövő héttől ismét várhatják a szépkorúak 
a pénzes postást, aki több mint 34 ezer Salkaházi nyugdíjas-
hoz csenget majd be, a tízezer forinttal. 

Azoknak, akik egy életen 
keresztül dolgoztak Miskol-
con és Miskolcért, kijár a kö-
szönet, a megkülönbözetett 
figyelem a városvezetés ré-
széről. Mint az köztudott, en-
nek a gondolatnak a jegyében 
szerveződött meg 2014-ben 
a Salkaházi Sára program itt 
nálunk, az országban első-
ként és azóta is egyedülálló 
módon. Miskolc gazdasági 
fejlődése megfelelő pénzügyi 
alapot teremtett a program el-
indításához, és sikeres folyta-
tásához.

Idén immár ötödik alka-
lommal folyósítják a prog-
ramban részt vevő miskolci 
nyugdíjasok számára a tízezer 
forintos támogatást. Emellett 
egyre bővülnek azok a szó-
rakoztató, közösségi progra-
mok is, amelyeket számukra 
szerveznek. A kínálat folya-
matosan fejlődött, színesedett 
az esztendők során: az évsza-
kokhoz kötött zenés rendezvé-
nyek, baráti találkozók, napja-
inkra színházi előadásokkal, 

filmvetítésekkel, irodalmi es-
tekkel, kisvonatos kirándu-
lásokkal bővültek. Ma már 
tulajdonképpen egész eszten-
dőre szóló programsorozatról 
beszélhetünk a Salkaházi Sára 
program kapcsán.

A színházi előadások, zenés 
rendezvények mindig telt há-
zasak, hatalmas siker a szü-

reti bál, s köztudomású, hogy 
a szépkorúak kívánságára ki-
rándulóvonatokat is elindí-

tottak. Az igényeket felmér-
ve, az elmúlt évben két újabb 
kezdeményezés is útjára in-
dult: ősszel Salkaházi mozi 
klubbal, december végén pe-
dig egy előszilveszteri mulat-
sággal várták a szépkorúakat, 
hogy a karácsony elmúltával 
az esetleg magányosan élő az 
idős emberek is társaságban, 
közösségben érezhessék ma-
gukat. 

Szeptember 16-án 10 órától 
ünnepi szentmisét mutatnak 
be a vasgyári római katolikus 
templomban, Salkaházi Sára 
boldoggá avatásának évfordu-
lója alkalmából. A szentmisét 
bemutatja: Pehm Gilbert An-
tal plébános.

Idén ötödik alkalommal rendezték meg az elmúlt hétvégén a 
B.-A.-Z. Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárt Miskol-
con. A megyei kormányhivatal, valamint a város önkormány-
zata által, a Munkaügyi Központ közreműködésével tartott 
eseményre megyénk 16 járásából 102 kiállító érkezett, hogy 
bemutassa a közfoglalkoztatás során előállított termékeit és 
szolgáltatásait. Emellett több Heves, Nógrád és Hajdú-Bihar 
megyei település is bemutatkozott.

Demeter Ervin megyei kor-
mánymegbízott köszöntőjé-
ben, a közfoglalkoztatás célja-
it hangsúlyozva, kiemelte: az 
a legfontosabb, hogy visszave-
zessék az embereket a munka-
erőpiacra. – A kormányhivatal 
a kiállításon 70 foglalkozta-
tó közel 650 álláshelyét ajánl-
ja a közfoglalkoztatottaknak 
– hangoztatta Demeter Ervin. 
Hozzátette: ebben az esztendő-
ben közel 14 ezer fő vett részt 
valamilyen képzésen a közfog-
lalkoztatáson keresztül, és több 
mint 11500-an el is végezték 
ezen képzések valamelyikét.

Kiss János, Miskolc alpol-
gármestere kiemelte, a kiállí-
tás méretében és minőségében 
is erőt, sikert sugároz. – A ma-

gyar közmunkaprogram bátor 
és innovatív volt indulásakor, 
hiszen kapaszkodót nyújtott 
a munkanélkülieknek. Egy-
szerre kellett munkarutint és 
munkakultúrát fejleszteni, 
hogy utat nyissanak számuk-

ra a piacgazdaság felé. A vásá-
ron két napon keresztül kéz-
zel foghatóvá válik a látogatók 
számára a közfoglalkoztatási 
program sikere: az előállított 
kézműves termékek, élelmi-
szerek sokasága.

A vásárt Hoffmann Imre 
közfoglalkoztatási és vízügyi 
helyettes államtitkár nyitot-
ta meg. – Fontos hangsúlyoz-
ni, hogy a kormány a közfog-
lalkoztatást átmeneti jelleggel 
egy munkaerőpiaci reintegráló 
eszközként kínálja, mint fog-
lalkoztatási lehetőséget – emel-

te ki. Mint mondta, a rendez-
vény kiemelt figyelmet fordít 
a közfoglalkoztatásból a ver-
senyszférába történő átjárha-
tóság erősítésére. Hoffmann 
Imre kihangsúlyozta: a köz-
foglalkoztatási rendszer a tö-
meges munkanélküliség meg-
szüntetésére jött létre. – Az volt 
a célunk 2011-ben, hogy olyan 
programokat indítsunk, ame-
lyekben értékteremtő tevékeny-
ségeket lehet végezni – húzta 
alá. Mint elhangzott, a 2019-es 
költségvetésben 180 milliárd 
forintot biztosítanak, mintegy 
126 ezer fő közfoglalkoztatá-
sára. A Miskolci Városgazda 
Nonprofit Kft.-nél jelenleg 683 
közfoglalkoztatott dolgozik, 
közül 51-en a hajléktalan köz-
foglalkoztatási programban 
vesznek részt. Schweickhardt 
Gyula ügyvezető elmondta, az 
elmúlt négy évben jelentősen 
csökkent a közfoglalkoztatot-
tak száma, nagyon sokan el 
tudtak helyezkedni az elsődle-
ges munkaerőpiacon.
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„A MAGYAR KÖZMUNKAPROGRAM  
BÁTOR ÉS INNOVATÍV”

ÉRKEZIK A PÉNZES POSTÁS  
A SALKAHÁZI-NYUGDÍJASOKHOZ

Egyre népszerűbb a programÜlést tartott Miskolc új-
jáalakult Esélyegyenlősé-
gi Tanácsa. Az immáron 
11 tagúvá vált testület új 
szereplőkkel új célokat tű-
zött ki: az együttműködés 
elsődlegesen a társadalmi 
haszonra irányul.

Az újjáalakult Esélyegyen-
lőségi Tanácsot alkotó, alap-
vetően a nők, a gyerekek, 
az idősek, a fogyatékosok, a 
mélyszegénységben élők, a 
romák, valamint a hajléktala-
nok problémáival, gondjaival 
foglalkozó és érdekeiket ér-
vényesítő civil szervezetek és 
intézmények több évtizedes 
tapasztalattal és meghatáro-
zó szakmai eredményekkel 
rendelkeznek Miskolcon.

Kiss János, Miskolc alpol-
gármestere, az Esélyegyen-
lőségi Tanács elnöke erre 
a felhalmozott tudásra és 
kiemelkedő tapasztalatra 
építve fogalmazta meg a tes-
tület küldetését, amikor azt 
mondta: – A részt vevő sze-
replők szakmailag bizonyá-
ra szinte mindent kitaláltak 
és kipróbáltak az elmúlt év-
tizedekben, ezért a tanács 
alapvetően az együttmű-
ködést, a munka összehan-
golását tűzte ki céljául az 
esély egyenlőség területén. 
Az együttműködésből pe-
dig olyan haszon és ered-
mény születik majd, amely-
nek jelentős társadalmi 
haszna van – hangsúlyozta 
Kiss János.  

Tizenegyen  
egy csapatban

„Vissza az iskolapadba” 
címmel közeledik az ősz 
első termelői napja, amely 
a megszokottól eltérően 
nem a harmadik, hanem a 
negyedik vasárnapon ke-
rül megrendezésre, szep-
tember 23-án, az Erzsébet 
téren, délelőtt 9 és délután 
13 óra között.

Az iskolakezdés nem csak 
a gyermekek, de a szülők 
számára is kihívás. A szep-
temberi termelői nap ehhez 
kíván egy kis segítséget adni 
és könnyed kikapcsolódást 
nyújtani a kilátogatóknak. 
Egy helyen vásárolhatják 
meg a friss zöldségeket és 
gyümölcsöket helyi és kör-
nyékbeli termelőktől. Kivá-
ló minőségű húsok, borok, 
mézek és bio élelmiszerek 
bőséges kínálatából válo-
gathatnak az arra látogatók.

A Herman Ottó Múzeum 
oktatástörténeti kiállítással 
készül a vásárra. A stand-
hoz látogató családok bepil-
lanthatnak a régmúlt oktatá-
sának rejtelmeibe. A szülők 
céhes mesterként megírhat-
ják gyermekük mesterleve-
lét, miután a kis inasok el-
készítik mesterremeküket. 
A bátor vállalkozók kipró-
bálhatják a palatáblára írás 
nehézségeit, de írhatnak lúd-
tollal, tintával, merített pa-
pírra is, gyakorolván a kor 
egyik népszerű tantárgyát, a 
szépírást. Mindezt múzeumi 
szakemberek segítségével te-
hetik meg az érdeklődők.

11 órától a GloriArt Brass 
rézfúvós kvartett szórakoz-
tatja a termelői napra kilá-
togatókat. Ismert, könnyed 
dallamokat szólaltatnak 
meg, amellyel elfeledtetik az 
iskolakezdés nehézségeit.

Miskolci Termelői Nap

Kivételesen a  
negyedik vasárnapon

A kisvasutas kirándulás az egyik 
legkedveltebb rendezvény



 „A balliberálisok kormányzása alatt mindig pénzelvonással 
kezdődött a tanév” – szögezte le a Fidelitas regionális igaz-
gatója az ifjúsági szervezet szerdai sajtótájékoztatója alkal-
mával. Kováts Ágoston kifejtette: ma már több százmilliárd-
dal több jut az oktatásra, mint 2010-et megelőzően.

– Az idei tanévkezdés „na-
gyon másként alakul, mint a 
2010 előttiek” – kezdte tájékoz-
tatóját a Fidelitas észak-magyar-
országi regionális igazgatója. 
Kováts Ágoston szerint „a bal-
liberálisok kormányzása alatt 
mindig pénzelvonással, iskola-
bezárásokkal, a tankönyvek árá-
nak drágulásával indult a tanév. 
Volt olyan év, hogy a pedagógu-
sok bérét egy havival csökken-
tették, béremelésről pedig szó 
sem lehetett”, fűzte hozzá.

Kiemelte, korábban, a bal-
liberális kormányok idején az 
iskolafenntartás terheit a tele-

pülésekre hárították, a szülők 
terheit pedig évről évre növel-
ték. Ennek vetettek véget aztán 
2010 után az Orbán Viktor mi-
niszterelnök által vezetett pol-
gári kormányok, az oktatásra 
fordított összegek alapját pe-
dig a gazdaság jó teljesítménye 
adta meg.

– Ahogy erősödik az ország 
és a gazdaság, az oktatásra is 
egyre többet tudunk fordítani. 
Jövőre 606 milliárddal több jut 
majd az oktatásra, mint a bal-
oldal által utoljára benyújtott 
költségvetésben – mondta el a 
regionális igazgató.

Kováts Ágoston részletezte: 
500 iskolában zajlanak infor-
matikai, digitális fejlesztések, 
több mint 150 településen 
épült vagy jelenleg is épül 
tanuszoda, tornaterem, vagy 
bővítik az iskolát. A pedagó-
gusok bére 2013 óta átlago-
san 50 százalékkal emelke-
dett.

A szülők is több támoga-
tásra számíthatnak az ingye-
nes tankönyv programnak és 
ingyenes gyermekétkezésnek 
köszönhetően.

A Fidelitas miskolci elnö-
ke arról szólt, hogy január 
elsejétől nem csupán az első 
nyelvvizsga díját téríti meg a 
kormány a 35 év alatti fiata-
lok részére, hanem a második 
vagy harmadik nyelvvizsga is 
ingyenessé vált. Hojnyák Dá-

vid emlékeztetett, a Fidelitas 
javaslatára 2017. október ele-
jétől a kormány eltörölte a Di-
ákhitel2 kamatát, idén február 
1-től pedig a szabad felhasz-
nálású Diákhitel1 esetében 
az eddigi havi legfeljebb 50 
ezer forintról 70 ezer forint-

ra emelkedett az igényelhető 
összeg. A két gyermeket vál-
laló nők diákhitelének felét, 
a háromgyermekes nők diák-
hitel-tartozását pedig teljesen 
elengedik 2018. január 1-től.

– Ezeket az intézkedéseket, 
döntéseket az ellenzék nem 

támogatta, egyes esetekben 
pedig kifejezetten támadta a 
parlamentben. Ha az ellenzé-
ken múlt volna, akkor ezek a 
támogatások nem lennének 
ma Magyarországon elérhe-
tőek – adott hangot vélemé-
nyének a miskolci elnök.

Nagy Ákos és Kiss János önkormányza-
ti képviselők utcafórummal egybekötött 
burgonyavásárt tartanak szeptember 18-
án, kedden 16.00 -18.30 óráig a Kis Tesco 
parkolójánál (volt Domus parkolóban).

Gazdusné Pankucsi Katalin önkormányzati kép-
viselő utcafórummal egybekötött burgonyavásárt 
tart szeptember 18-án, kedden 16.30 -18.30 óráig 
Bükkszentlászlón, a Kultúrház mellett.  

Hollósy András és Nagy Ákos önkor-
mányzati képviselők utcafórummal egy-
bekötött burgonyavásárt tartanak szep-
tember 19-én, szerdán 14.00 -17.00 óráig 
a Balázs Győző téren. 

Nehéz Károly önkormányzati képviselő utcafó-
rummal egybekötött burgonyavásárt tart szep-
tember 20-án, csütörtökön, 14.00-16.00 óráig 
Görömbölyön, a Lavotta utcai játszótérnél és 16.30-18.30 
óráig a tapolcai nagy parkolóban. 

Molnár Péter önkormányzati képviselő utcafó-
rummal egybekötött burgonyavásárt tart szeptem-
ber 20-án, csütörtökön, 14.30-17.00 óráig a Vörös-
marty u. 43. sz. alatti parkolóban, a Szinva Abc- vel szemben. 

Novák Józsefné önkormányzati képviselő utcafó-
rummal egybekötött burgonyavásárt tart szeptem-
ber 21-én, pénteken 13.00-14.00 óráig Észak-Kilián-
ban a garázssoron, a Szinyei u. 15. sz. előtt, 14.30-16.00 óráig 
Dél-Kiliánban, az Otthon tér melletti parkolóban, és 16-30-
18.00 óráig a Pálosok parkjában a Coop ABC-nél. Szeptember 
22-én, szombaton 14.00-16.00 óráig a diósgyőri pálinkafőz-
dénél, és 15.00-17.00 óráig Berekalján, a Honfoglalás-parknál. 

Kovácsné Budai Mária és Kiss János 
önkormányzati képviselők utcafórum-
mal egybekötött burgonyavásárt tarta-
nak szeptember 21-én, pénteken 15.00-18.30 óráig a Tizes-
honvéd u. 12. sz. alatti parkolóban. 

Kovácsné Budai Mária önkormányzati képvise-
lő utcafórummal egybekötött burgonyavásárt tart 
szeptember 22-én, szombaton 8.00-12.00 óráig a 
Mátyás úti ABC mellett.

Szécsényi Marianna önkormányzati képviselő 
utcafórummal egybekötött burgonyavásárt tart 
szeptember 22-én, szombaton 8.00-10.30 óráig az 
Apostol Bertalan téren, és 11.00-14.00 óráig a Martin-kert-
városi Coop ABC mellett. 

UTCAFÓRUMOK

Fidelitas: ahogy erősödik az ország,  
az oktatásra is egyre több jut

Közélet Miskolci Napló4

Mióta csak felbukkant ha-
zai közéletünkben Judith 
Sargentini neve, egyfolytá-
ban azon gondolkodom, kik-
re, mikre emlékeztet engem 
ez a hölgy. (A jelentése körüli 
sztorit nem írom le itt is, sze-
rintem mindenki fújja már 
kívülről, mint a Boci boci tar-
kát. Tény, hogy egyiknek sincs 
se füle, se farka, de a gyer-
mekmondókánál legalább rí-
mel a sorok vége.) 

A Sargentini-jelen-
tés EP-vitájánál aztán al-
kalmam volt alaposabban 
szemügyre venni a holland 
képviselő-asszony szinte ka-
meraszerűen kifejezéstelen 
tekintetét, azt, amint a ren-
delkezésére álló 3-4 arckife-
jezést váltogatja és hirtelen 
beugrott, mekkora hasonló-
ságot mutat a manapság egy-
re több helyen szerepeltetett, 
bár még távolról sem töké-
letes humanoid robotokkal. 
Ezek közül is a legismertebb, 
emberi külsővel ellátott, mes-
terséges intelligencia (AI) So-
phia (Sophia the robot néven 
Facebook-profilja is van) So-
phia még az arckifejezését is 
tudja változtatni, viszont ő 
maga (?) írta a Facebookján, 
hogy egyelőre még nincs ön-
tudatánál, előre megírt prog-
ramok, algoritmusok irányít-
ják a viselkedését. 

Hogy Judith Sargenti-
ni viselkedését is előre meg-
írt programok irányítják, azt 
nagyjából tudni lehet, mint 
ahogy azt is, kik írták ezeket a 
programokat és miért aktivál-
ták ezt az alapvetően ismeret-
len és jelentéktelen politikust 
erre a feladatra. Bizony, ezer-
rel beindult a kampány a jövő 
májusi Európa parlamenti 
választásokra, amely bízvást 
mondhatjuk, sorsdöntő jelen-
tőségű lesz a kontinens jövő-

je szempontjából. A pénzügyi 
háttérhatalom terve nagyon 
régen készen áll a nemzetál-
lamok szétverésére, az akár 
polgárháborúk árán is kierő-
szakolt lakosságcserére. Soros 
György nem véletlenül vendé-

geskedett olyan sokat Brüsz-
szelben, a volt Rotschild-ban-
kár Macron pedig (az utóbbi 
évtizedek legveszélyesebb és 
leggátlástalanabb európai po-
litikusa) nem is nagyon tit-
kolja, hogy egy új, nemzetek 
feletti globális világrend el-
kötelezett híve. A háttérha-
talom migrációval kapcso-
latos viselkedéséből látszik, 
hogy ez a horrorisztikus terv 
a végrehajtási szakaszba lé-
pett és nagyon nem mindegy 
számukra, milyen összetételű 
lesz jövőre az új Európai Par-
lament. Veszélyt szimatolnak 
– talán már számukra is vi-
lágos, hogy túl hamar és túl 
gyorsan akarták áterőltetni a 
migráns-inváziót. Túlságosan 
bíztak a jóléti társadalmak 
évtizedek óta tendenciózu-
san megdolgozott, elhülyített 
választóinak a naivitásában, 
akik közül azonban egyre 
többen kezdenek öntudatra 
ébredni, nem utolsósorban a 
magyar példa hatására. Ma-
gyarország és a magyar mi-
niszterelnök emblematikus 
élharcosa lett a nemzeti-ke-
resztény értékek megőrzésé-
nek és hát mondjuk ki nyíl-
tan: a normalitás és a józan 
ész érvényesülésének. 

A Sargentini-jelentés zsa-
rolással, vesztegetéssel és nem 
utolsó sorban pitiáner csa-

lással áterőltetett, demonst-
ratív megszavazása pár hó-
nappal az EP-választás előtt 
egyszerűen csak egy kam-
pánycélú bohóckodás, az eu-
rópai közvélemény számá-
ra, amely torkig van már a 

migránsokkal, a brüsszeli 
bürokraták tehetetlenségé-
vel és egyre nagyobb arány-
ban Orbán Viktor politikájá-
ban látja a kivezető utat. Ez 
a mostani támadás is világo-
san jelzi, mennyire tartanak 
a háttérhatalom képviselői 
a magyar miniszterelnöktől, 
akinek világszerte egyre több 
a szövetségese, az USA-tól, 
Oroszországig, Izraeltől Tö-
rökországig, stb. 

Azt, hogy a Sargentini-je-
lentés bármiféle konkrét hát-
ránnyal, szankcióval járhat-
na Magyarországra nézve, 
Brüsszelben sem veszik túl 
komolyan. Nem is ezért csi-
nálták, hisz ők tudják a leg-
jobban, hogy ennek az ösz-
szeollózott, hazugságokra, 
csúsztatásokra épülő doku-
mentumnak a fele sem igaz. 
A széles közvélemény viszont 
úgysem fogja látni soha az 
életben, viszont az ügy kap-
csán megint el lehet puffog-
tatni a nyilvánosság előtt a 
megszokottan semmitmondó, 
„emberjogi” frázisokat. 

Most ugye egy többlépcsős 
eljárás veszi kezdetét, ami igen 
hosszú ideig eltarthat, s ahhoz, 
hogy valamikor majd tényle-
ges szankciókat szabjanak ki 
Magyarországgal szemben, az 
összes EU-tag egyöntetű támo-
gatása lenne szükséges. Ez pe-

dig kizárt, Lengyelország már 
másnap jelezte, hogy vétót fog 
emelni az esetleges szankci-
ók ellen, és Andrej Babis cseh 
miniszterelnök is elhatároló-
dott mozgalma európai parla-
menti képviselőitől, akik meg-
szavazták a jelentést. S közben 
lesz jövő májusban az EP-vá-
lasztás is, amely jelentősen át-
rajzolja majd az erőviszonyo-
kat az Európai Parlamentben. 
Az egész eljárást talán csak az 
a pár kelekótya magyar balol-
dali képviselő veszi komolyan, 
akik a sorozatos pofonok, és 
nullához közelítő politikai tel-
jesítményük után, most ettől 
remélnek pár százalékos javu-
lást a hazai közvélemény-ku-
tatásokban. 

Holott a politikai reali-
tás ennek épp az ellenkezőjét 
mutatja, a magyar nép soha 
nem szívlelte a labancokat. 
A magyarok egymás után 
háromszor választották meg 
kétharmaddal a Fidesz-KD-
NP-t, tudatosan kijelölve ez-
zel egy jövőképet, értékrendet. 
Azt, hogy a bolsevik gyöke-
rű MSZP-DK, hagyománya-
ihoz híven, idegen segítséggel 
akarja „megvédeni” a ma-
gyarokat a saját döntésük-
től, kísértetiesen emlékeztet 
az 1956-os eseményekre, csak 
elődeik akkor Moszkvába jár-
tak „segítségért”. (A történel-
mi hűség kedvéért azt is meg 
kell jegyezni, hogy a Jobbik és 
az LMP nem vállalt ezzel kö-
zösséget, az ő EP- képviselőik 
nem szavazták meg a jelen-
tést.) 

De visszatérve az alapgon-
dolathoz: mint tudjuk, a ro-
botok célirányos működése 
egy határig általában biztosí-
tott. Viszont ha túlaktiválják 
őket, fennáll a veszély, hogy 
kiverik a biztosítékot.

SZEPESI SÁNDOR

SARGENTINI  
A ROBOT

A szerkesztőtől

Szeptember 15-én délelőtt 
több ZOO járat indul

Több járattal várják a kirándu-
lókat. Szeptember 15-én, szomba-
ton a menetrendben meghirdetett 
időpontokon felül Felső-Majláthról 
08:10-kor és 08:15-kor, a Vadaspark-

ból 08:20-kor, illetve 08:25-kor is in-
dul ZOO járat.

Módosított útvonalon az autó-
buszok

Szeptember 15-én, szombaton 
rendezvény miatt 14:00 órától vár-

hatóan 18:00 óráig lezárják a Görgey 
Artúr utcát a népkerti körforgalom 
és a Lévay József utca között. 

Emiatt a 14-es, 20-as, 28-as, 34-
es és 35-ös autóbuszok nem érintik 
a Népkert megállóhelyet, helyette a 
Szigligeti téren állnak meg.

Eljutási verseny a Mobilitási 
Hét programsorozatban

Az MVK Zrt. idén is részt vesz a 
szeptember 16-22 között megrendezés-
re kerülő Mobilitási Hét rendezvényso-
rozaton. Az Eljutási versenyen az MVK 
járművei – busz és villamos – mérik 

össze gyorsaságukat az autósokkal, ke-
rékpárosokkal és futókkal: cél a Város-
ház térre való biztonságos, de minél 
gyorsabb eljutás. Szeptember 17-én, 
hétfőn 07:10-kor rajtol a mezőny Fel-
ső-Majláthtól.  Várják a résztvevőket és 
az érdeklődőket egyaránt!

KÖZLEKEDÉSI HÍREK



Szeptember 14-én délután 
kezdetét vette Miskolcon a 
Jameson CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztivál, 
amely idén már 15. alkalom-
mal várja a hazai és nem-
zetközi filmbarát közönsé-
get, filmes szakembereket, 
alkotókat és a filmszakma 
összes szereplőjét tíz napon 
át Miskolcon.

A fesztivál játékfilmes nagy-
zsűrijének elnöke Krzysztof 
Zanussi filmrendező, aki hosz-
szú és páratlanul sikeres pálya-
futása során elnyerte többek 
között a Velencei Filmfesztivál 
fődíját, az Arany Oroszlánt, a 
zsűri díját Cannes-ban, jelölték 
Golden Globe-díjra és meg-
kapta a Locarnói Filmfesztivál 
fődíját, az Arany Leopárdot is. 
Zanussi az európai és az egye-
temes filmművészet egyik leg-

fontosabb alakja. Olyan sztá-
rokkal dolgozott, mint Vittorio 
Gassman, Daniel Olbrychski, 
Christoph Waltz, Raf Vallone, 
Max von Sydow, Zbigniew Za-
pasiewicz, Maja Komorowska, 
Robert Powell vagy Valeria Go-
lino. Olyan filmekkel vált vi-
lághírűvé, mint a Védőszínek, 
a Kristályszerkezet, a Spirál, az 
Imperatívusz, A nyugodt Nap 

éve, vagy – a II. János Pál pápa 
életének korai szakaszát bemu-
tató – az Egy távoli országból. 
Idén a Jameson CineFest há-
rom remekművének vetítésé-
vel (Védőszínek, A nyugodt 
Nap éve, Konstans), mester-
kurzussal és az Európai Mozi 
Nagykövete-díjal tiszteleg a le-
gendás Krzysztof Zanussi előtt. 

A 15. Jameson CineFest Mis-
kolci Nemzetközi Filmfesztivál 
nagyjátékfilmes versenyében 

összesen tizenkilenc produk-
ció lesz látható. (Bővebben l. 
korábbi cikkünkben) A feszti-
vál a szakmai programok és a 
film vetítések mellett idén is sok 
gasztro és zenei programot kí-
nál mindazoknak, akik nem 
csak a mozi, hanem a társaság, 
a szórakozás kedvéért is elláto-
gatnak Miskolcra ebben a tíz 
napban. Az ínyenceknek már a 
fesztivál első napjaiban sem kell 
nélkülözniük, hiszen a Miskol-
ci Gasztro Klaszter szeptember 
15-16-án az Erzsébet téren vár-
ja a látogatókat. Itt a város legis-
mertebb éttermeinek kínálatát 
kóstolhatják végig a látogatók, 
hiszen ott lesz A Leves, az Ava-
lon, a Zip’s Brewhouse, a Borsod 
Burger, a Desszertem, a Drót, a 
Rossita Kisvendéglő, a Via Pia-
no, a Vigadó, a Dűlő, a Tókert, a 
Világbéke és a Végállomás.

A filmvetítések mellett a zene 
sem maradhat ki. A Jameson 
Lounge-ba a Művészetek Háza 
mellett, hiszen mindig jó zene 
és jó társaság vár mindenkit. 
Idén szeptember 14-15, én azaz 
pénteken és szombaton, vala-
mint a második héten csütör-
töktől szombatig DJ Astro és DJ 
Bordee szolgáltatja a zenét, de 
lesznek fellépők is, akik élőben 
szórakoztatják majd a vendé-
geket. Ott lesz az Űrlénykirály, 
amely nem más, mint Balogh 
Borsa, a Gyík zenekar gitáros-, 

looperes-, beatboxerének szó-
lóprojektje, de fellép Kama, a 
Mary Popkids énekes-gitárosa, 
Szivák Zsolt a Cloud 9+ éneke-
se és Hangácsi Márton is. Szep-
tember 15-én Utcazene feszti-
vál várja a fesztivál vendégeit és 
a helyieket. Ezen a hétvégén lesz 
a 2. Miskolci Dixie és Jazz Fesz-
tivál is, amelynek keretében 

szeptember 15-én a Szinva te-
raszon fellép a Jazz Inside, a Le-
liwa Dixieland Band Lengyel-
országból, a Molnár Dixieland 
Band Szegedről, szeptember 
16-án pedig a Népkerti Vigadó-
ban zenél a Hot Jazz Band, vala-
mint a Miskolc Dixieland Band, 
akiknek a sztárvendége Szulák 
Andrea lesz. 

A fesztivál zenei program-
jainak a legtöbb miskolci klub 
helyet ad, ilyen lesz példá-
ul a Grabovszky Gardenben 
szeptember 21-én Pély Barna 
akusztikus koncertje, miköz-
ben a Grizzly Music Pubban 
péntekenként DJ LuiBig izzít-
ja a hangulatot. A buliból ter-
mészetesen nem maradhat ki 
a Helynekem sem, ahol szep-
tember 14-én a program Nex-
tapes pres. Jay Lumen lesz, 
másnap a Keep Floyding ad 
koncertet egy igazán rockos 
műsorral, szeptember 18-án a 
Mizrab lép színpadra, amely a 
60-as évek spirituális világze-
néjét ötvözik a mai kor hang-
zásvilágával, szeptember 20-án 
Erik Sumo érkezik egy külön-
leges DJ szettel, másnap pedig 
a Péterfy Bori & Love Band 
koncertezik.

Miskolc is csatlakozott az 
Alzheimer világhónap-
jához, a városban figye-
lemfelkeltő sétát szerve-
zett a demens betegekért 
az Őszidő Alapítvány. A 
menet résztvevői lufikkal 
és zászlókkal a kézben vo-
nultak a főutcán, egészen a 
Művészetek Házáig, ahol a 
sétát követően megtartot-
ták az Alzheimer Café so-
ron következő előadását.

Szeptemberben az Alzhe-
imer-kórban szenvedő be-
tegek állnak a figyelem kö-
zéppontjában világszerte. A 
kezdeményezéshez a miskolci 
Alzheimer Café is csatlako-
zott, hogy felhívja a figyelmet 
nemcsak a betegségre, ha-
nem arra a munkára is, amit 
a családtagok és a szakembe-
rek nap, mint nap végeznek. 
Délután fél négykor indult a 
menet a Szinva teraszról, hoz-
zátartozókkal és szakembe-
rekkel vette kezdetét a figye-
lemfelhívó séta a belvárosban.

Radomszki Lászlóné, az 
Őszidő Alapítvány elnöke 

érdeklődésünkre elmondta, 
fontos, hogy foglalkozzunk 
ezzel a népbetegséggel, ami-
ről sokáig tabu volt beszélni. 
Most már egyre több beteg 
van, így nemcsak nekik, de a 
hozzátartozóiknak is szeret-
nének segíteni. 

Bár a betegség főleg a 65 
éven felülieket érinti, a meg-
előzésre már 40-45 évesen 
gondolni kell. Az Alzhei-
mer-kór az időskori elbutulás, 
vagyis a demencia leggyako-
ribb oka, nehezen kezelhető 
és nem is gyógyítható beteg-
ség. Folyamatosan növekvő 
tendenciát mutat a demenci-
ában és az Alzheimer-kórban 
érintettek száma, ami azért is 
van, mert nő az átlagéletkor: 
egyre nagyobb a társadalom-

ban a 65 év felettiek száma, 
így a betegségnek van ideje 
kialakulni.

Kázár Ágnes háziorvos úgy 
fogalmazott, ma az a terápia 
nehézsége, hogy amikor di-
agnosztizálják a demenciát, 
általában annyira előrehala-
dott az állapot, hogy a ren-
delkezésre álló gyógyszerek 
már nem tudnak érdemben 
segíteni. 

A miskolci menet a Mű-
vészetek Házáig vonult, ahol 
megtartották az Alzheimer 
Café következő előadását, 
amelyen Szabó-Tóth Kinga, 
a ME Alkalmazott Társada-
lomtudományok Intézetének 
igazgatója a betegség és a de-
mencia szociológiai megkö-
zelítéséről beszélt.

TÍZ NAP FILMES VARÁZSLAT – ELKEZDŐDÖTT  
A MISKOLCI CINEFEST! 

Idén Krzysztof Zanussi filmrendező vehette át  
a CineFest Európai Mozi Nagykövete-díját 

2018-ban is bőséges a programkínálat

 A fesztiválon több nemzetközi szervezet által  
delegált zsűri is közreműködik

Szeptember 9-én, a diósgyőri Mária neve plébániatemplom 
búcsúján köszöntötték Mikolai Vince főesperest, diósgyőri 
plébánost 70. születésnapja alkalmából. 

Mikolai Vince tizenöt éve 
szolgál újra Diósgyőrben. Sze-
reti ezt a városrészt és tesz is 
érte. Azon túl, hogy hirdeti Is-
ten igéjét és általa utat mutat 
a diósgyőrieknek, részt vesz a 
közéletben is. Mint beszélgeté-
sünkkor elmondta, 1948. szep-
tember 12-én született Borsod-
nádasdon. Tanulmányait ott és 
Esztergomban végezte az érett-
ségiig, majd Egerben és Buda-
pesten tanult hittudományt. 
1972-ben szentelték pappá.

– Tízéves voltam, amikor 
először gondoltam arra, hogy 
lelkipásztor legyek. Talán 
azért, mert volt egy húgom, aki 
születésétől kezdve beteg volt, 
tizennégy évesen sajnos meg 
is halt. Foglalkoztatott a sorsa, 
és egyre erőteljesebben fogal-
mazódott meg bennem, hogy 
segíteni szeretnék a szenve-
dő embereken. A papi hivatás 
iránti elhatározás végül a gim-

náziumi éveim alatt szilárdult 
meg bennem – nyilatkozta a 
plébános. 

Egyházi tanulmányait 1973-
ban Budapesten fejezte be. Lel-
kipásztori szolgálatát Jászá-
rokszálláson kezdte, majd 
Diósgyőrben lett káplán 1974-
ben. – Életem legszebb négy éve 
következett. Sok értékes ember-
rel ismerkedtem itt meg, akik a 
barátaim is lettek. Ez a hely már 
akkor is nagyon sokat jelentett 
számomra. Szeretnék szolgála-
tom végéig itt maradni. 

1978-ban Egerbe helyezték, 
ahol egy év múlva tanár és neve-
lő lett a szemináriumban. 1981-
től két éven át posztgraduális 
képzésben vett részt Rómában. 
Ezeket az éveket izgalmasnak, 
különlegesnek nevezte. 1986-től 
1993-ig az Eger mellett Ostoro-
son szolgált plébánosként, majd 
2000-ig rektorként vezette az 
egri szemináriumot. 

– Huszonöt éven át tanítot-
tam filozófiát, ezt követően 
egészen a lelkipásztori szolgá-
latnak akartam szentelni ma-
gam. Visszakerültem Diósgyőr-
be, ahol folytatódott az a szép 
időszak, amelyet káplánként él-
tem át. Huszonöt év után sem 
jelentett nehézséget az újbóli 
beilleszkedés. Ismét egymásra 
találtunk a régi hívekkel és ter-
mészetesen az újakkal is. 

Mikolai Vince kezdeménye-
zésére, 2014-ben II. János Pál 
pápáról nevezték el a temp-
lom előtti teret, akiről szobor 
is készül. Mikolai Vince sze-
mélyesen is találkozott az az-
óta szentté avatott egyházfővel 
1983-ban és 2001-ben. 

A templomkert felújításához 
a város tizenötmillió forinttal já-
rult hozzá, ezt az egyházközség 
átengedte közhasználatra, hogy 
igazi közösségi térré váljon. Mi-
kolai Vince közreműködik a Ke-
resztény Értelmiségiek Szövetsé-
gének miskolci vezetőségében is, 
leginkább a programok szervezé-
sében vesz részt, ha ideje engedi.

– Szép, de nem könnyű hivatás 
papnak lenni. Krisztus evangéli-
umát hirdetjük az embereknek. 
– Lelkileg, szellemileg nem ér-
zem magam öregnek. Szeretném 
megélni az aranymisémet, pappá 
szentelésem ötvenedik évfordu-
lóját, ami 2022-ben lesz. Hetven-
öt évesen tervezem nyugalomba 
vonulásomat, onnantól kezdve 
csendben és békében szeretném 
eltölteni hátralevő éveimet – nyi-
latkozta az interjú végén Mikolai 
Vince.                   RÉPÁSSY OLÍVIA

„Krisztus evangéliumát hirdetjük az embereknek”
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Születésnapi beszélgetés  
Mikolai Vince diósgyőri plébánossal

Séta az Alzheimer betegekért 

Szeptember 16-án, vasárnap 
17.00 órától a Miskolc Televí-
zió Hívőszó című műsorában 
a miskolc-szirmai Fájdalmas 
Anya templombúcsú 11 órától 
kezdődő szentmiséjét közvetí-
tik, felvételről. Bemutatja: Msgr. 
Juhász Ferenc kanonok, pápai 
káplán, a mindszenti templom 
plébánosa. Előtte, szombaton, 

egész napos szentségimádást 
tartanak a templomban. 

Szeptember 15-én, szom-
baton délután 3 órakor a 
Kálvária kápolnában is lesz 
szentmise. Szeptember 16-án 
10 órától ünnepi szentmisét 
mutatnak be a vasgyári ró-
mai katolikus templomban, 
Salkaházi Sára boldoggá ava-

tásának évfordulója alkalmá-
ból. A szentmisét bemutatja: 
Pehm Gilbert Antal plébános. 
Ugyancsak 16-án lesz a bükk-
szentkereszti templom Szent 
Kereszt felmagasztalása bú-
csúja. A 10 órakor kezdődő 
szentmisét Pehm E. Ferenc, 
ferences kistestvér, plébános 
mutatja be.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
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Apróhirdetés
Nem italozó, önállóan dol-
gozni tudó ácsot és koráb-
ban ács mellett dolgozó se-
gédmunkást keresek Miskolc 
és környékére, nem csak te-
tőn végzendő munkákra. Tel.: 
06-20/460-6775.

KARATE GÖRÖMBÖLYÖN 
2018. 09. 17-től minden hét-
főn és csütörtökön 18 órá-
tól a Görömbölyi Művelődé-
si Házban. Négy éves kortól, 
kezdőket és haladókat egya-
ránt várunk. Tel.: 06-20/460-
6775.

A Miskolci Otthon Segí-
tünk Alapítvány ingyenes 
önkéntes képzést tart. Vár-
juk a kisgyermekes családok 
segítésére vállalkozókat. Je-
lentkezni a 30 905 8113 szá-
mon lehet, 16 óra után.
A Miskolci Otthon Segí-
tünk Alapítvány ingyenes 
Gordon tréninget tart. Várjuk 
a érdeklődők jelentkezését 
a miskolciotthonsegitunk@
gmail.com címen. 
Zweigelt vörösbor szőlő, jó 
minőségben, akár bogyóz-
va is eladó, Miskolcon. Szüret 
szeptember első hetétől. Tel.: 
06-30/353-0537.

Hi-Sec acél biztonsági aj-
tók már 65 900 Ft-tól, továb-
bá nyílászárók (műanyag, 
fa, alumínium), garázskapuk 
cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolás-
technikával. Tel./fax: 46/402-
292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.
hu, bemutatóterem: Miskolc, 
Bükk áruház I. emelet. Nyit-
va: h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 
óráig.

MUNKALEHETŐSÉG  
MISKOLCON

Azonnali kezdéssel a következő állásokat  
kínáljuk a MIRELITE MIRSA Zrt.  

miskolci hűtőházában (Fonoda u. 21.) 

•  zöldség-gyümölcs feldolgozóba  
betanított munkás  
(könnyű fizikai munka)

•  zöldség-gyümölcs feldolgozóba  
élelmiszeripari végzettséggel  
rendelkező szakmunkás

• élelmiszeripari technikus
• élelmiszeripari laboros-MEÓ-s
• targoncás
• gépész, hűtőgépész (ammóniás)
• kazánfűtő
• élelmiszermérnök
• gépészmérnök
• villamosmérnök

Jelentkezni lehet: 
Telefonszám: 06-46/501-440  

(kérjük hagyjon telefonszámot,  
visszahívjuk)

E-mail-en önéletrajzot várunk:  
hutohaz2014@mirsa.hu



Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere 85. születésnap-
ja alkalmából köszöntötte 
áprilisban Pataki János fes-
tőművészt. Ekkor ajánlot-
ta fel a művész a városnak 
egyik monumentális tabló-
képét, amely miskolci ihle-
tésű, több helyi momentum 
is felfedezhető rajta. Az al-
kotás nyár óta a városházán, 

a közgyűlési terem külső fa-
lát díszíti. A kép a ’90-es évek 
elején készült, ekkor Miskol-
con tartózkodott Morphée 
francia festőművész, vele 
közös performansz kereté-
ben alkotta Pataki János a 
festményt. (Egyebek mellett 
Morphée festette a Rónai 
Művelődési Ház falát díszítő 
faliképet is)

Baráti társaságok, csalá-
dok, szerelmesek, fiatalok 
és idősek, szőkék és bar-
nák – kivétel nélkül mind a 
Népkertben voltak az elmúlt 
hétvégén. 

Az idei Miskolci Sörfeszti-
válon tényleg hihetetlen tö-
meg gyűlt össze, magam sem 
gondoltam, hogy ennyien be-
férünk a Generali Aréna mel-
letti kertbe. A három nap alatt 
több mint harmincezren bu-
liztunk a Sörfeszten, amelyre 
szombat este ténylegesen ki 
kellett tenni a „megtelt” táblát. 

Akik befértek, azok bizonyára 
megemlegetik. Minden stílusi-
rányzat képviseltette magát: sok 
más mellett volt modern pop-
rock, rap, reggae és dancehall, 
hiphop, és két nemzetközi DJ 
is. Senki sem mondhatta, hogy 
nem az ő műfaja megy, min-
denki megtalálta a kedvére való 

koncertet. Minden bódé előtt 
kígyózó sorok álltak délután 6-7 
órától egészen hajnali 1-ig, min-
den padon ültek, és a színpadok 
előtti tér minden egyes négyzet-
centiméterén táncoltak az em-
berek. Sörrel és juhtúrós lepény-
nyel a kézben sétáltak a baráti 
társaságok, lufira vigyázva ácso-
rogtak a szülők Miskolc város 
pihenőparkja előtt, amíg a gye-
rekek egymással versengve pró-
bálták megmászni a hullám pa-
dot. A szerelmesek kéz a kézben 
andalogtak, egyik színpadtól a 
másikig igyekezve.

És volt is okuk a sietségre: 
olyan zenekarok foglalták el a 
miskolci színpadokat, mint a 
The Biebers, Ganxsta Zolee és 
a Kartel, az Irie Maffia, a Pun-
nany Massif, Alle Farben és a 
Lost Frequencies, a Hooligans, 
az Edda és még sokan má-
sok…  de beszéljenek helyet-
tünk a képek! 
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2018. szeptember 21-én ke-
rül megrendezésre az Avasi 
Kvaterka a történelmi pin-
cesoron. 

Az Avasi Kvaterka rendez-
vény célja, hogy felelevenítse 
azokat az értékeket, melyek 
évszázadok óta az avasi pin-
cesorhoz köthetőek. Sok hí-
res művészt megihletett már 
a helyszín és egy jó beszélge-
tés, „kvaterkázás”. A szerve-
zők nemcsak Miskolc város 
kulturális és gasztrokultu-
rális hagyományaira fekte-
tik a hangsúlyt, hanem az 
Avashoz köthető irodalmi, 
művészeti értékekre, kisebb 
rendezvényekre is szeretnék 
felhívni a figyelmet.

Ezeket a szempontokat fi-
gyelembe véve kerül meg-
rendezése az Avasi Kvater-

ka, melynek fővédnöke Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere. 
A program a Jameson Cine-
Fest Miskolci Nemzetközi 
Filmfesztivál kísérőrendez-
vénye, az Avasi Borangolás és 
a Miskolczi Borbarátok Egye-
sületének támogatásával. A 
kvaterkázni vágyók megis-
merkedhetnek az avasi bo-
rospincék hagyományaival, 
a környék gasztronómiájá-
val, pódiumbeszélgetéseken 
találkozhatnak a filmfesz-
tiválon résztvevő Oscar- és 
Balázs Béla-díjra jelölt ren-
dezőkkel, operatőrökkel, szí-
nészekkel és aktívan részt is 
vehetnek benne. A színtere-
ken a varázslatos hangula-
tot fényfestett környezettel, 
egyedi zenei irányzatokkal, 
híres helyi és vendég borá-
szatok, sörfőzdék és pálin-

kafőzdék, valamint neves 
miskolci vendéglátók részvé-
telével igyekeznek színesebbé 
tenni a szervezők. 

Fellép az Agyagbanda, a 
Jazz Inside formáció, az Ildi 
Rider és az Allegra vonósné-
gyes. Lakmározásról gondos-
kodik az Avalon Étterem, a 
Rossita Olaszos Kisvendéglő, 
a Pizza Kávé Világbéke, a Via 
Piano étterem, a zip’s brew-
house.

Dínomdánomban segít a 
Gallay Kézműves Pince és 
vendég borászai, a zip’s an-
gel beer és sörfőzdés barátai, 
a Görömbölyi Pálinka Patika 
által meghívott pálinkahá-
zak. A rendezvényen a pódi-
umbeszélgetések és a koncer-
tek ingyenesen látogathatók.  
Várnak mindenkit a Borta-
nyán, a Palóczy emlékműnél, 
a Polgármester pincénél és a 
Pinyónál!

Avasi Kvaterka

Hihetetlen tömeg, hatalmas buli  
a Sörfeszten!

Művészi alkotás  
a városháza folyosóján

HAGYOMÁNYŐRZÉS AZ AVASI PINCESORON

Kiss Endi lapunk munkatársával

Mi kell még a boldogsághoz?

Színpadi lázA kör közepén az Eddával Három nap alatt több mint harmincezren buliztak 

Lost Frequencies  

a fesztivál közönségével

Ganxsta Zolee: „Miskolc egy bástyánk”
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– Milyen gyakran kell mellékmérőt cserélni?
– Minden vízmérő órát (ha nem hibásodik meg) 8 

évente le kell cserélni.
– Meddig hiteles az újonnan beépített mellékmérő?
– Egy új mellékmérő a beépítés évét követő 8-ik 

év december 31-ig hiteles (a beépítés hónapjától 
függetlenül)

– Milyen feltételt kell a felhasználónak biztosítani?
– A Felhasználó köteles a mérőhelyen a munkavégzést 

lehetővé tenni, a vízmérőkhöz való közvetlen hozzá-
férést biztosítani. 

– Kötelező a mellékmérő-cserét a MIVÍZ Kft-től 
vagy megbízott alvállalkozójától igénybe venni?

– A mellékmérőket bármelyik szakember vagy 
cég kicserélheti, de csak a szolgáltató (MIVÍZ Kft.) 
plombálhatja le.

– Mi a teendő, ha a lakásban un. aknás főmérő 
került beépítésre?

– „Aknás” vízmérő cseréjekor javasolt új mérő 
beépítése, amely általában kis átalakítással 
elvégezhető. (Ezek vannak beépítve Miskolc 
területén.) Ha a fogyasztó ragaszkodik a régifajta 
mérőhöz, azt csak a MIVÍZ Kft. szakemberei cserélhetik.

– Mellékmérő cserét követően bejelentést 
hogyan tehet?

– Észrevételeiket a fogyasztók elsősorban a vízmérő 
cserét végző Társaság felé jelezzék! 

Borsod Bos 2004 Kft. elérhetősége: 70/886-5090,
garanciális hiba bejelentése: 70/224-0995,
vizoracsere018@gmail.com.

Miskolc Holding Zrt. elérhetősége: 46/516-404. 
Ezen felül a MIVÍZ Kft. felé a merocsere@miviz.hu és a 

46/519-321 (8-as mellék) jelezhetik észrevételeiket.

– Mi a teendő, ha nem 0 m³ állást mutat az újonnan 
beépített vízóra? 

Az elszámolás alapja a vízmérő „m³” számlálóján 
mutatott összeg.  A számlázást mindig a beszerelt 

mérőn látható mérőállástól indítjuk. 
– Milyen garancia jár a vízórára és a mun ka-

végzésre?
A vízórák beépítése után a gyártó az óraszer-

ke zetre 2 év, a beszerelési munkára a szolgáltató 
1 év garanciát vállal.
– Mit tartalmaz a szolgáltatás díja?

– A mérőcsere díja tartalmazza a helyszínre való 
kiszállást, a vízmérő óra árát, a csere és a plombálás 
díját.

– Mikor merülhet fel többletköltség?
Többletköltség akkor merülhet fel, ha a 

–  mérőhelyhez való közvetlen hozzáférés nem 
biztosított.

(pl. rács, szellőzőcsövek, bármely takarás) és ezt a 
cseréket végző szakemberekkel kívánja megoldani a 
Felhasználó. 

Ezen felül a felhasználókat terheli a mérőhelyek 
átalakításának költsége is: 

– CPVC (műanyag) csövek cseréje
– Rosszul záró szerelvények cseréje 
– Méret különbségből adódó átalakítás

Ezeket az átalakításokat javasoljuk előzetesen 
szakemberrel elvégeztetni!

A cserére kiérkező szakemberek ezeket az átalakításokat, 
külön díjazás ellenében tudják elvégezni. 

Borsod Bos 2004 Kft. elérhetősége: 70/886-5090, garanciális hiba bejelentése: 70/224-0995, 
vizoracsere018@gmail.com l Miskolc Holding Zrt elérhetősége: 46/516-404

Bükki forrásból

FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 
MELLÉKVÍZMÉRŐ-CSERÉRŐL 

Húsz év után újra Miskolcon 
gyűltek össze az elmúlt hétvé-
gén az ország legjobb elsőse-
gélynyújtói, hogy összemérjék 
tudásukat. A Magyar Vörös-
kereszt a 47. Országos Elsőse-
gélynyújtó Verseny keretében 
ismét az utcára, az emberek 
közé vitte az elsősegélynyújtás 
fontosságának üzenetét. 

Szeptember 8-án, az elsőse-
gélynyújtás világnapján 290 el-
sősegélynyújtó (21 gyermek, 
21 ifjúsági és 16 felnőtt csapat) 
adott számot elméleti és gya-
korlati ismereteiről Miskolcon. 
A város több pontján élethű ba-
leseti szituációkba cseppenhet-
tek nemcsak a versenyzők, de a 
járókelők is. 

Az ünnepélyes megnyitót 
előző este tartották az MSZC 
Ferenczi Sándor Szakgimná-
ziumában, a verseny szombat 
reggel, a Szinva teraszról indult. 

Kardos István, a Magyar Vö-
röskereszt főigazgatója örömét 
fejezte ki, hogy megyeszékhe-
lyeken tudnak jelen lenni. Mint 
mondta, alapfeladataik között 
szerepel az elsősegélynyújtás 
népszerűsítése, ennek legjobb 
módja pedig, ha az utcán a já-
rókelők látják, hogy már fiata-
lok is készségszinten tudják ezt 
alkalmazni. Az élethű szimulá-

ciós feladatok között szerepelt 
hőlégballonos baleset Miskolc 
felett, tűzriadó miatti tömeges 
menekülés, vízi-baleset, illetve 
ételosztás közbeni, epilepsziás 
roham is.

Kiss János alpolgármester a díj-
átadón köszöntőjében elmondta: 
nagy öröm számára, hogy Mis-
kolc adott otthont a versenynek. 
– Ha csupán néhány ember dönt 

úgy emiatt, hogy elsajátítja az el-
sősegélynyújtás fortélyait, tech-
nikáit és ezzel esetleg életeket 
ment, már akkor megérte. Egy 
társadalomnak, egy közösség-
nek az a legbiztosabb támasza, 
ha minél többen vállalnak ön-
kéntes feladatokat azért, hogy 
embertársaikat segítsék – húzta 
alá Kiss János, elismerését fejez-
ve ki azért az odaadásért, ami az 
elsősegélynyújtókat jellemzi. Az 
idei évben először nem helye-
zéseket, hanem minősítéseket 
kaptak a legjobban szereplő csa-
patok pontszámaik százalékos 
teljesítménye alapján. A versenyt 
a Nagyboldogasszony Római 
Katolikus Gimnázium csapata 
nyerte, Somogy megyéből, övék 
volt a legmagasabb pontszám, 
így arany minősítést vehettek át. 
Ezüst minősítést négy csapat ka-
pott, bronz minősítést hat, nyolc 
csapat pedig minősített oklevél-
ben részesült. 

Miskolcon gyűltek össze az ország 
legjobb elsősegélynyújtói!

Kerékpáros felvonulást szer-
vezett szombaton a Nő A 
Siker Alapítvány és az Érted 
és veled vagyunk Alapítvány 
– „Gurulj velünk és előzz 
meg!” címmel. 

A rendezvény célja a figye-
lemfelhívás volt. Csöbör Ka-
talin országgyűlési képvise-
lő, a rendezvény fővédnöke, 
a Nő a Siker Alapítvány ala-
pítója a helyszínen kiemelte: 
a szeptembertől ingyenesen 
igényelhető HPV védőoltás-
sal a méhnyakrák szinte száz 
százalékosan megelőzhető. 
A nemzeti rákszűrés prog-
ramban hárompontos szűrés 
van: mellrák, méhnyakrák, 

és vastagbélrák-szűrés. – A 
Nő A Siker Alapítvány ezzel 
a programmal a fiatal lányok 
és szüleik figyelmét szeretné 
felhívni a megelőzés, a szűrő-
vizsgálatok és a védőoltások 
fontosságára. Sok betegséget a 
mai orvostudomány már tud 
gyógyítani, de vannak, ame-
lyeket sajnos nem, ezért is fon-
tos a megelőzés. Most először 
rendeztek ilyen biciklitúrát, 
hogy felhívják a figyelmet a 
védőoltások és szűrővizsgála-
tok fontosságára, de Csöbör 
Katalin elmondása szerint, 
minden évben szeretnék fel-
hívni a figyelmet egy hasonló 
túrával, hogy ne feledkezzünk 
meg az egészségünkről.

„GURULJ VELÜNK 
ÉS ELŐZZ MEG!”



A hazai pályán elszenvedett 
döntőbeli vereséget követően 
a második helyet érdemel-
te ki a szeptember 7-8-án 
megrendezett I. Szanisz-
ló Sándor Emléktornán a 
MEAFC férfi kosárlabda 
csapata. Drahos Gábor NB 
I/B-s rajtra készülő tanítvá-
nyait az NB I-es Jászberény 
múlta felül.

Az elmúlt évben, 69 éves ko-
rában elhunyt Szaniszló Sán-
dor a magyar kosárlabda, a 
MEAFC, valamint Miskolc és 
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye sportéletének évtizedeken 

át meghatározó szereplője volt. 
A róla elnevezett emléktornát 
a B.-A.-Z. Megyei Kosárlabda 
Szövetség hívta életre, két első 
osztályú szlovák és négy ma-
gyar (két első osztályú és két 
NB I/B-s) csapat részvételével. 
Ennek keretében, szeptember 
7-én este avatták fel Szaniszló 
Sándor emléktábláját a név-
adó második „otthonában”, a 
Miskolci Egyetem körcsarno-
kában. 

A hagyományteremtő céllal 
megrendezett emléktorna első 
helyét eldöntő találkozón, az 
egyetemi körcsarnokban, saj-
nos érvényesült a papírforma. 

A Jászberény az első perctől 
kezébe vette az irányítást, az 
5. percben már 11-5 volt az ál-
lás a javukra. A második ne-
gyed közepén 35-18-at muta-
tott az eredményjelző, melyen 
újabb 10 perc elteltével már 
57-32 állt. Öt perccel a mérkő-
zés vége előtt a miskolciaknak 
fele annyi pontjuk sem volt, 
mint a vendégeknek, akiknek a 
hátra levő időben érthető mó-
don nem volt miért izgulni-
uk. (JP Auto Jászberényi KSE 
- MEAFC 97-47 (27-9, 19-16, 
27-13, 24-9)) A MEAFC máso-
dik helyével becsülettel helyt-
állt a tornán. 

– Gratulálok a Jászberény-
nek a tornagyőzelemhez! Ru-
tintalanabb csapatom egymás 
utáni két napon ilyen fizikális 

terhelésű mérkőzést még nem 
bír el. Ellenfelünkhöz hason-
lóan mi is becsülettel dolgoz-
tunk, ám az évek és az osz-
tálykülönbség ezúttal ennyit 
számított. A sebességgel és a 
tornán mutatott játékunkkal 
összességében viszont elége-
dett lehetek, mert a temérdek 
hiba mellett sok tetszetős jele-
netet is bemutattunk. Egy hét 
múlva már éles fellépés kö-
vetkezik Bonyhádon, addigra 
még egységesebb és elszántabb 
lesz a MEAFC! – nyilatkozta 
Drahos Gábor vezetőedző. 

Az I. Szaniszló Sándor Em-
léktorna végeredménye: 1. 
JP Auto Jászberényi KSE, 2. 
MEAFC, 3. BK 04 AC LB 
Spisska Nová Ves, 4. Nyíregy-
háza BlueSharks.

2007-2010 között született 
leányok számára tart kosár-
labda toborzót a DVTK, de 
az átlagnál magasabb,12-13 
éves lányok jelentkezését is 
várják! 

A DVTK kosárlabdát irá-
nyító szakemberek fogadják 
a tehetséges fiatalokat. A to-
borzón jelen lesznek:  Király 

Sándor akadémia igazga-
tó; Magyar Gergely akadémia 
szakmai igazgató; Völgyi Péter 
felnőtt csapat szakmai igazga-
tója, valamint az utánpótlás-
ban dolgozó edzői stáb tagjai 
és a felnőtt csapat néhány já-
tékosa 

Kérik a jelentkezőket, hogy 
sportfelszerelést is vigyenek 
magukkal, hogy kosárlabda 

szakemberek játékos felmérő 
keretében kaphassanak képet 
a gyermekek adottságairól! A 
toborzó helye: Miskolci Váro-
si Szabadidő központ (Gör-
gey Artúr utca 19.) A tobor-
zó ideje: 2018. szeptember 20. 
(csütörtök), 16.00. A sportfel-
szerelés átvételére öltözőt biz-
tosítanak. További információ: 
06 70 340 5957

Miskolc önkormányza-
ta (3525 Miskolc, Város-
ház tér 8. sz.) által a Miskolc 
40597/21 hrsz.-ú ingatlanon 
tervezett vízilabda aréna lé-
tesítése kapcsán a B.-A.-Z. 
Megyei Kormányhivatal 
Miskolci Járási Hivatala Kör-
nyezetvédelmi és Természet-
védelmi Főosztályán (3530 
Miskolc, Mindszent tér 4.) 
előzetes vizsgálati eljárás van 
folyamatban. A vonatkozó 

előzetes vizsgálati dokumen-
táció 2018. szeptember 28-
ig megtekinthető a B.-A.-Z. 
Megyei Kormányhivatal Mis-
kolci Járási Hivatala Környe-
zetvédelmi és Természetvé-
delmi Főosztályán (Miskolc, 
Mindszent tér 4. sz.), vala-
mint Miskolc Megyei Polgár-
mesteri Hivatala Építési és 
Környezetvédelmi Osztályán 
(3525 Miskolc, Városház tér 
8.) – ügyfélfogadási időben, 

továbbá a http://emiktf.hu/
Ugyfelinf/engedelyek/lista.
html internetes oldalon BO-
08/KT/09481/2018. sz. alatt. 
A telepítés helyével kapcsola-
tos kizáró okokra, a környe-
zeti hatásvizsgálat szükséges-
ségére, továbbá a környezeti 
hatástanulmány tartalmára 
vonatkozóan 2018. szeptem-
ber 28-ig közvetlenül a Kör-
nyezetvédelmi Hatósághoz 
lehet észrevételt tenni.
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A tervezett rendes évi nyá-
ri karbantartási munká-
latok elvégzését követően, 
szeptember 3-án, hétfőn – 
változatlan árakkal – újra 
kinyitott a Miskolci Sport-
centrum Kft. által üzemel-
tetett Kemény Dénes Városi 
Sportuszoda és a Diósgyőri 
Tanuszoda.

A Kemény Dénes Városi 
Sportuszodában az előírt és 
kötelező feladatok végrehajtá-
sa mellett, tovább javították az 
intézmény szolgáltatási szín-
vonalát is – tájékoztatta szer-
kesztőségünket Szűcs István, 
a Miskolci Sportcentrum Kft. 
kommunikációs menedzsere.

A szauna nagyobb pihenő 
részt és új bútorokat kapott, 

bővült a kapcsolódó öltöző-
rész, a belső tér csinosítása 
pedig szeptember közepé-
ig fejeződik be. Nagyobb lett 
a fitnesz-terem, ahová, egy 
folyamatban levő pályázat-
nak köszönhetően év végéig 
új gépeket szereznek be. Még 
ebben az évben egy teljesen 
új szoláriumot is beépítenek. 
Áthelyezték a pénztárpultot, 
előkészítve ezzel az év végéig 
bevezetendő, elektronikus be-
léptető-rendszer kialakítását. 
Emellett megtörtént a meden-

cetér plafonjának kifestése, a 
víztechnológiai-, gépészeti-, és 
légtechnikai berendezések át-
vizsgálása, javítása, felújítása.

A tanmedence és a verseny-
medence fertőtlenítése, fugázá-
sa, teljes vízcseréje, valamint a 
medence elöregedett, elkopott, 
töredezett túlfolyórácsainak és 
a mozgatható híd burkolatá-
nak cseréje éppúgy megvaló-
sult, mint az öltözők szokásos 
felújítása, az öltözői zuhany-
zók lábazatának javítása, a kö-
zösségi terek, a lépcsőházak, 
közlekedők, lelátók festése, fes-
tésjavítása, takarítása, az üveg-
felületek tisztítása. A Diósgyőri 
Tanuszodában is elvégezték az 
ilyenkor szokásos, ütemezett 
karbantartási feladatokat. A 
tanmedence és a nagy meden-
ce fertőtlenítése, fugázása, tel-
jes vízcseréje, a tisztasági festés 
és a gépészeti felújítások is idő-
ben elkészültek.  

A Miskolc Városi Sportisko-
la (MVSI) szeptember 23-án, 
vasárnap ünnepli 20. születés-
napját, mely alkalomból sport-
ág-kiajánló programsorozatot 
is kínálnak a rendszeres test-
mozgás iránt érdeklődő gyer-
mekeknek és a szülőknek. A 
helyszín a Miskolci Egyetem 
Sportközpontja lesz.  

Deák-Bárdos Mihály tól, 
az MVSI szak mai vezetőjétől 
megtudtuk, hogy a jubileumi 
rendezvényre minél több, a 
sport iránt érdeklődő gyerme-

ket és szülőt várnak, akiknek 
igyekeznek mind szélesebben 
körben felvázolni a választha-
tó lehetőségeket. Amennyiben 
a gyermekek a sportág-ajánlók 
során minimum 3 sportágat 
kipróbálnak, garantáltan aján-
dékot kapnak a szervezőktől. 
A Miskolci Egyetem Sportköz-
pontjában, a következő sportá-
gakba lehet belekóstolni: aszta-
litenisz, atlétika, birkózás, judo, 
kajak-kenu, kosárlabda, lab-
darúgás, ökölvívás, röplabda, 
sakk, táj futás, torna, úszás.

PROGRAM:
09:30  Kapunyitás, gyülekező, regisztráció, tájékoztató
10:00 – 10:30 Sportág-ajánló – 1. kör
10:30 – 10:45 Technikai szünet
10:45 – 11:15 Sportág-ajánló – 2. kör
11:15 – 11:30 Technikai szünet
11:30 – 12:00 Sportág-ajánló – 3. kör
12:15 – 12:45  Pódiumbeszélgetés  

(Illyés Miklós ügyvezető, Fuhrmann Géza 
alapító igazgató, 4-5  egykori sportiskolás)

12:45 – 12:50 Köszöntő
12:50 – 13:00 Tortavágás
13:00 – 14:30 Kötetlenebb sportági programok
14:30 Rendezvényzárás

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

Sportiskolás szülinap

Legyél Te is diósgyőri kosaras! 

I. Szaniszló Sándor Emléktorna

EZÜSTÉRMES LETT A MEAFC FÉRFI 
KOSÁRLABDA-CSAPATA

KINYITOTTAK A MISKOLCI 
USZODÁK

A DVTK Jegesmedvék csa-
pata az Extraliga menetelést 
megelőzően szezonnyitó saj-
tótájékoztatót és szurkolói 
találkozót rendezett szerdán 
délután a Népkerti Vigadó te-
raszán. Az eseményen ezúttal 
is lehetőség volt kérdések fel-
tevésére, közös fényképek ké-
szítésére, interjúk készítésére, 
illetve relikviák aláíratására. 
A Tipsport Liga első mérkő-
zését szeptember 14-én este 
tartották Nyitrán, a HK Nit-

ra csapata ellen. A hazai nyi-
tómérkőzés szeptember 16-

án lesz Miskolcon, 17.30 órai 
kezdettel. 

SZURKOLÓI ANKÉT

Tájékozódjon első kézből!  

| MINDENHOL OTT VAGYUNK! | 



Miskolci Napló10 Hirdetés

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

Az akció érvényes: 
2018. 09. 15-től 2018. 09. 28-ig. 

Héra penész lemosó (színes falra is), 1 l 1429 Ft
Héra penészgátló adalék (színes festékbe is) 
   105 ml, 9990 Ft/l 1049 Ft
Air wick freshmatic, kész. utántöltő,  
    250ml, 3996 Ft/l 999 Ft
Cif folyékony súroló, 500 ml, 998 Ft/l 499 Ft
Bio Kill rovarirtó permet (kül, beltér), 375 ml,  
    5064 Ft/l 1899 Ft
Ajax általános felmosó (minden illat), 1 l 549 Ft
Lanza 8 funkciós mosógép tisztító, 250 ml,  
    5196 Ft/l 1299 Ft
Ariel kapszula, 14 db-os, 85,60 Ft/db 1199 Ft
Vanish folteltávolító (színes, fehér), 1 l 799 Ft 
Bref power aktív, WC-blokk tisztító, 2x50 g 699 Ft
Perlux folteltávolító, 1 l 449 Ft
Silan textil öblítő, 1850 ml, 540 Ft/l 999 Ft
Boni Perfex WC-papír, 24 tek. 999 Ft
Vileda Super felmosó szett (vödör, nyél, felmosó fej) 3999 Ft

Apróhirdetés
Kékfrankos jó minőségű 
szőlő Miskolc határában el-
adó. Tel.: 06-70/946-62-63.

Szőnyeg és kárpittisztí-
tás! Minden típusú padló-
szőnyeg, bútorkárpit, helyszí-
ni tisztítása gyors száradási 
idővel. Szőnyegtisztítás ho-
zom-viszem szolgáltatással. 
Tel.: 70/320-3483 www.tiszti-
tomiskolc.hu
Ács-, tetőfedő munkák, 
gipsz  kar to no zás, lambé riá-
zás, filagóriák, elő tetők, ke-
rítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Ve lux 
ablakok beépítése, cseré-
je; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. 
Tel.: 06-20/460-6775. 

A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM  
ÉS DIÁKOTTHON

BEISKOLÁZÁSI INFORMÁCIÓI A 2019/2020. TANÉVRE  
Tehetséggondozó foglalkozás indul  

2018. szeptember 22-én, 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:  
2018. november 6. (kedd), 8. (csütörtök)

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
www.levaygimnazium.hu, 06-46/500-180/101,  

3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2.

l  ADVENT KRAKKÓBAN 
2018. 12. 15.: 9.900 Ft/fő

l  ADVENT NAGYVÁRADON 
2018. 12. 08.: 7.000 Ft/fő

l  ANDRÁS NAP TISZADOBON  
ÉS TISZAÚJVÁROSBAN 
2018. 12. 01.: 4.500 Ft/fő

l  ŐSZI PIHENÉS BIAŁKA TATRZAŃSKÁBAN  
2018. 11. 01-04.: 49.000 Ft/fő

l  EMLÉKÚT AZ I. VILÁGHÁBORÚS FRONTRA 
2018. 10. 20-23.: 79.000 Ft/fő
l  ADVENT KASSÁN ÉS EPERJESEN 

2018. 12. 22.: 5.900 Ft/fő

TOVÁBBI ŐSZI ÉS ADVENTI  
AJÁNLATAINKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN 

IRODÁNKBAN VAGY HONLAPUNKON!

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

"

"

500 FT ÉRTÉKŰ  

KUPON EGY FŐRE,  

EGY ÚTRA ÉRVÉNYES.
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TÜZET NYISS!
Hét ország tizenhét csapatának ötvenkét versenyzője mérte 
össze erejét a II. Rendőri Szolgálati Pisztoly Világkupán a 
hét elején, Miskolcon. A hétfőn kezdődő kétnapos versenyen 
számtalan nehéz feladattal meg kellett birkózniuk a résztve-
vőknek. 

A nemzetközi versenyt im-
már második alkalommal 
rendezték meg. A világkupán 
ezúttal Kína, Szlovákia, Cseh-
ország, Belorusszia, Bahrein 
és az Egyesült Arab Emirátu-
sok rendőrei vettek részt, va-
lamint Magyarország öt egy-
sége: a rendőrválogatott-, a 
Terrorelhárítás Központ-, a 
Katonai Rendészeti Központ-, 
valamint a Borsod-Aba-
új-Zemplén Rendőr-főkapi-
tányság csapata. 

A nyitóünnepségen Vereczkei 
Csaba, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Rendőr-főkapitány-
ság rendőrfőkapitánya úgy fo-

galmazott, az egy éve rendezett, 
első ilyen verseny kiemelkedően 
sikeres volt. – Olyan komoly ér-

deklődést tapasztaltunk, hogy 
a folytatás mellett döntöttünk. 
Távoli földrészekről, messzi or-
szágokból is jöttek versenyzők, 
hogy összemérjék az erejüket, 
tudásukat, felkészültségüket. 
Hét ország tizenhét csapatának 
ötvenkét versenyzője mérkő-
zik meg egymással az erős me-
zőnyben. Elmondhatjuk: hiva-
tásuk legjobbjai küzdenek most 
itt. A speciális versenyszámok 
komoly kihívást jelentenek a 
csapatok számára – mi valóban 
azokat keressük, akik a legjob-
ban, legbiztonságosabban ke-
zelik a fegyvert – hangsúlyozta 
Vereczkei Csaba.

Janasóczki Attila, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság sajtó-
szóvivője kiemelte: nem egy-
szerű céllövészetről van szó. 
Az életből vett szituációs pró-

bákon kell helytállniuk a ver-
senyzőknek, amelyekről csak 
fél órával a feladat előtt lettek 
tájékoztatva. 

A megmérettetés célja volt 
a szakmai kihívás mellett a 
szakmai kapcsolatok kiépí-
tése is. A versenyszámokat a 
kiképző központban, illetve a 
szakgimnáziumban rendez-
ték.  

Hét ország legjobb lövészei vetélkedtek Miskolcon

Hirdetés

Női csapatverseny: I. helyezett: Egyesült Arab 
Emirátusok; II. helyezett: Csehország I.; III. he-
lyezett: Magyarország Rendőr Válogatott I.

Női egyéni kategóriában: I. helyezett: Fehér-
oroszország, Haidukevich Hanna; II. helyezett: 
Egyesült Arab Emirátusok I., Maryam Nasser 
Alshamsi; III. helyezett: Egyesült Arab Emirá-
tusok I., Farida Abdullah Aldhuhoori. 

Férfi csapatversenyben: I. helyezett: Fehér-
oroszország II.; II. helyezett: Csehország II.; 
III. helyezett: Egyesült Arab Emirátusok II.

Férfi egyéni kategóriában: I. helyezett: Fe-
héroroszország II., Babrou Aliaksandr; II. 
helyezett: Csehország II., Petr Vanek; III. 
helyezett: Fehéroroszország II., Zayats Yau-
heni. 
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Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, 
kérjük, jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől csütörtökig, 13-
17 óra között.

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

A Kassai Gyermekvasút végállomásán, a helyi vasút napja ünnepségen adták át a napokban a Miskolc nevet viselő emlék-
mozdonyt. A jármű szimbolikus elnevezésével arra a szoros együttműködésre kívánják felhívni a figyelmet, ami egy határon 
átnyúló program révén a miskolci Lillafüredi Állami Erdei Vasúttal közösen valósul meg. Mint ismert, az ÉSZAKERDŐ Zrt. 
Kassai Gyermekvasúttal közös pályázata támogatást nyert különféle fejlesztésekre az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési Programban, melynek összköltségvetése megközelíti az 580 ezer eurót.               FOTÓ: ĽUBOMÍR LEHOTSKÝ

MISKOLC NEVÉT KAPTA 
AZ EMLÉKMOZDONY

Őszi hangulatban
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Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány 
őszi tevékenység neveit rejtettük el. Kérjük, a megfej-
téseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legké-
sőbb 2018. szeptember 26-án éjfélig juttassák el 
szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) 
vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes meg-
fejtéseket beküldők között könyvjutalmat sorso-

lunk ki. Előző rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Vízpart, 2. Jeges koktél, 3. Zuhanyo-
zás, 4. Légkondicionáló. Nyertesek: Kállai Veronika (Miskolc), Friedrich Hansen 
(Bécs). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

Figyelmetlenségből 
csattantak  
a kereszteződésben

Két személyautó csattant egymásnak szeptember 12-én dél körül 
Miskolc belvárosában, a Dayka Gábor és a Hunyadi utcák keresztező-
désében. A műszaki mentés idején a forgalom rendőri irányítás mel-
lett haladt. Helyszíni információink szerint a baleset figyelmetlenség 
miatt következett be, az oldalról érkező autós nem adott elsőbbséget 
a Diósgyőr irányából érkező Opelnek. A rendőrség tájékoztatása sze-
rint a baleset a villamos-forgalmat nem akadályozta, személyi sérülés 
az eddigi ismeretek alapján nem történt.

Brutális gyilkosság Ózdon
Lakossági bejelentés érkezett a rendőrségre augusztus 30-án, hogy 

holtan találtak egy tehénpásztort Ózd-Susa település határában. Mint 
kiderült, a 47 éves férfi halálát brutális bántalmazás okozta. A nyomo-
zók rövid idő alatt beazonosították, majd elfogták a bűncselekmény 
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 16 éves ózdi fiatalkorút, 
akivel szemben halált okozó testi sértés bűntett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt folytatnak büntetőeljárást. A nyomozás ada-
tai szerint a gyanúsított augusztus 29-én a délutáni órákban kereste fel 
teheneket őrző ismerősét.  Kettőjük között szóváltás alakult ki, ennek 
során a fiú bántalmazni kezdte a gulyást, aki olyan súlyos sérüléseket 
szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt. 

Rendbontás a stadionban
A Miskolci Rendőrkapitányság rendbontás vétség elkövetésének 

megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást egy 43 éves du-
nakeszi férfival szemben. K. Szabolcs szeptember 1-jén este kilenc óra 
körül Miskolcon, a DVTK Stadionban megtartott labdarúgó mérkő-
zésen beugrott a nézőtérről a játéktérre. A rendbontó férfival szemben 

a Miskolci Rendőrkapitány-
ság a nyomozás vizsgálati 
szakaszában szükséges eljá-
rást követően, az iratokat az 
ügyészségnek továbbította.

Kábítószer-termesztőkre csaptak le a rendőrök 
Kábítószer-termesztés miatt tartóztattak le két férfit a rendőrök 

egy abaúji településen. A 28 és 25 éves férfiakat szeptember 4-én az 
esti órákban fogták el az encsi nyomozók. A gyanúsítottak házában 
a rendőrök kábítószergyanús növényeket, termesztésükhöz és fo-
gyasztásukhoz szükséges eszközöket találtak és foglaltak le. Az Encsi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya F. Gabriel és F. Peter szlovák ál-
lampolgárokkal szemben kábítószer birtoklása bűntett megalapozott 
gyanúja miatt folytat nyomozást. Az ügyben további nyomozati cse-
lekmények várhatók.

Peches miskolci betörő
Lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat 

büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 37 éves miskolci 
férfival szemben. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított szeptem-
ber 9-én, a késő esti órákban betört egy miskolci családi házba, ahon-
nan nyílászárókat kísérelt meg eltulajdonítani. A helyszín közelében 
járőröző rendőrök észrevették a kerítésen keresztül kiugró betörőt, aki 
futásnak eredt. A rendőrök a szomszédos utcában elfogták, előállítot-
ták és gyanúsítottként hallgatták ki.

A kerítés fogta meg a részeg sofőrt 
Hajmeresz-

tő mutatvány 
után csapódott 
a kerítésnek egy 
Hyundai sze-
mélyautó szep-
tember 8-án 
délután Miskol-
con, a Kisfalu-
dy utcában. A 
sofőrt kórházba 
vitték. Úgy tud-
juk, az ittas sofőr nem az útviszonyoknak megfelelően vezette jármű-
vét. Egy kanyarban kisodródott, az út menti árokba borult majd egy 
kerítésnek csapódott. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, a sé-
rült sofőr beszorult a roncsba, a miskolci tűzoltók feszítő-vágó beren-
dezéssel szabadították ki. A mentők kórházba szállították.

További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első 
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 - április 20) Izgatottan vár a fontos hírekre, 
de egyelőre türelmet kell gyakorolnia. Próbáljon nem a legrosz-
szabbra gondolni, igyekezzen pozitív energiákat bevonni a kör-

nyezetébe, ha lehet, ne keserítse magát fölöslegesen.

Bika (április 21 - május 20) Érdekes információk juthatnak a 
fülébe, de egyelőre még nem tudja biztosan, mit is kezdhetne 
ezekkel. Legyen türelmes, mert hamarosan olyan híreket hall-

hat, amelyek megvilágítják majd az útját. 

Ikrek (május 21 - június 21) A kis lépéseket is értékelnie kell, 
mert ezek lesznek azok, amelyek elvezetik majd a megoldáshoz. 
Ne akarjon most sem mindent egyetlen ugrással megoldani, le-

gyen türelmes, dolgozzon kitartóan a célért. 

Rák (június 22 - július 22) Nem lehet egészen biztos valami-
ben, de valószínűleg úgy dönt, hallgat a megérzéseidre, mert 
ez a legjobb, amit most tehet. Lehet, hogy éppen erre a kis lö-

késre volt szüksége, hogy bízni kezdjen magában. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Baljós előérzete van va-
lamivel kapcsolatban, de ezt egyelőre nem akarja megosztani 
senkivel. Amíg nem tud biztosat, addig ne is ijesszen meg sen-

kit, és Ön se aggódjon túlságosan sokat a dolog miatt a héten. 

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Olyan helyeken keresi 
a válaszokat, amelyek kézenfekvőnek tűnhetnek, de nem biztos, 
hogy itt találja meg azt, amit érdemes lenne megtalálni. Merész-

kedjen ki a komfortzónájából, és próbáljon új utakat keresni. 

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Úgy érzi, most egy 
kicsit szüksége van rá, hogy egyedül maradjon a gondolataival, 
és valamennyire összerendezze a dolgait. Adja meg magának 

ezt a luxust a héten, mert ez vezethet el a megnyugvásához. 

Skorpió (október 24 - november 22) Készen áll rá, hogy 
megtegye a lépést, amit már régóta szükségesnek lát, de még 
készülnie kellett rá, hogy meg is lépje. Úgy érzi, most már sem-

mi nem állhat az útjába, és le tudja majd küzdeni az akadályokat. 

Nyilas (november 23 - december 21) Abban reménykedik, 
hogy a héten megoldást talál majd egy problémára, de csaló-
dottnak érezheti magát az eredménnyel kapcsolatban. Ne fe-

ledje, nem ez volt az utolsó dobása, lesznek még más lehetőségei is. 

Bak (december 22 - január 20) Eddig nem tulajdonított egy 
ügynek különösebb jelentőséget, de most kiderülhet, hogy 
nem egészen úgy állnak a dolgok, mint hitte, és erre a korábbi 

esemény magyarázatot adhat. Merjen a múltba nézni. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Megnyugtatja a tudat, 
hogy nem kell mindennek egyedül a végére járnia, mert van, 
aki most is Ön mellett áll, és felkínálja a segítségét. Használja 

ezt ki, és ossza meg a terheit azzal, akiben most is megbízik. 

Halak (február 20 - március 20) Nem elég végigmenni az 
úton, pontot is kell tennie egy ügy végére ahhoz, hogy úgy 
érezhesse, lezárt valamit. Ha ez sikerül, nagyon sok energiája 

felszabadulhat majd ettől, amelyet hasznos dolgokra fordíthat. 

FORRÓ NYOMON

Idén hetedik alkalommal csatlakozott a Miskolci Állatkert és Kul-
túrpark a Magyar Állatkertek Szövetsége által 2012-ben útjára in-
dított országos programsorozathoz, az Állatkertek Éjszakájához. A 
sötétségbe burkolózott állatkert éjszakai kalandozásán zsúfolásig 
megteltek a Csanyik-völgy kanyargós, erdei ösvényei. A miskolci Éj-
szakáZOO programon a helyi természetes élővilágot is szerették vol-
na közelebb hozni a látogatókhoz az állatkertben lakó éjszakai élet-
módú állatok etetése és a „nemszeretem” állatok (például a hüllők) 
bemutatása mellett.

ÉjszakáZOO

A hét fotója
VÉGH CSABA  

FELVÉTELE
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