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Orbán Viktor miniszterelnök 
mellett Szijjártó Péter külgazda-
sági és külügyminiszter és Varga 
Judit igazságügyi miniszter is ki-
állt Alakszai Zoltán és program-
ja mellett. Ahhoz, hogy Miskolc 
fejlődése tovább folytatódhasson, 
az önkormányzat és a kormány 
szoros együttműködésére van 
szükség. Alakszai Zoltánnal és a  
világos városfejlesztési koncep-
cióval, jó kormányzati kapcsola-
tokkal, önkormányzati munkata-
pasztalattal maradhat nyerésben 
Miskolc.
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Alakszai Zoltánt támogatják

„Miskolc városképe végre 
mosolygós lesz és beérik 
Kriza Ákos munkája, ha 
lesz méltó és a kormánnyal 
együttműködő utóda” – fo-
galmazott Orbán Viktor a 
Fidesz 28. kongresszusán.

 Korábban Kriza Ákos is 
megerősítette: a miniszterel-
nökkel átbeszélték Miskolc 

dolgait. – Orbán Viktor meg-
nyugtatott: a kormány Alak-
szai Zoltán polgármestersé-
ge mellett is kiemelten fogja 
Miskolcot támogatni – írta 
közösségi oldalán a város 
regnáló polgármestere. 

A 24.hu beszámolója sze-
rint „ez nagyon hasonló pak-
tumot sejtet, mint amilyet 
Orbán Viktor Tarlós István-

nal kötött, miszerint 1000 
milliárd forintnyi fejleszté-
si pénzt kaphat Budapest, ha 
a jelenlegi főpolgármester 
ismét nyer. Gulyás Gergely 
miniszter erre a paktumra 
mondta, hogy két magánem-
ber alkuja, tehát ha Kará-
csony Gergely nyerne, akkor 
ez az alku nem számít sem-
mit.”

Heteken belül elindul a 
miskolci közterületi hiba-
bejelentő rendszer, még 
idén elkezdődik az Y-híd 
építése, a miskolctapolcai 
fürdőkomplexum pedig 
2020, míg a Diósgyőri vár 
fejlesztése 2021 végére va-
lósulhat meg – tudatta a 
modern települések fejlesz-
téséért felelős kormány-
biztos.

 Gyopáros Alpár kiemel-
te, a miskolci modern váro-
sok programra mintegy 336 
milliárd forint jut, ebből 144 
milliárdot hívtak le eddig. Az 
egyes projektek rendkívül jól 
haladnak előre – A miskolci 
projektek szinte az élet min-
den területén életminőséget 
javítanak, beleértve az M30-
as út, az Y-híd és az ipari 
park építését. Az épített örök-

ség védelmére kiváló példa a 
Diósgyőri vár fejlesztése, az 
épülő miskolctapolcai fürdő 
pedig az ország egyik legna-
gyobb turisztikai fejlesztése, 
de az okos Miskolc program 
elemei is jelentősen javítják a 
miskolciak életminőségét. Ez 
utóbbi egyedülállóan inno-
vatív a megyei jogú városok 
között – hangsúlyozta Gyo-
páros Alpár.

„Az elmúlt években Mis-
kolc páratlan fejlődésen 
ment keresztül” – fogalma-
zott országjárásának mis-
kolci állomásán a külgaz-
dasági és külügyminiszter.

 Szijjártó Péter elismerően 
szólt az elmúlt évek munká-
járól, leszögezve: ma már ré-
gióközpont és Magyarország 
egyik legkeresettebb befek-
tetési helyszíne Miskolc. – 
Több vállalattal is tárgyalunk 
jelenleg, újabb beruházások 

jöhetnek. Az ehhez szük-
séges fejlesztésekről is tár-
gyaltunk Alakszai Zoltánnal 
– tudatta a miniszter. – Azt 
kértem tőle, hogy a válasz-
tást követően haladéktalanul 
kezdjenek hozzá a második 
ipari terület kialakításához, 
az infrastrukturális és köz-
műfejlesztésekhez. A közös-
ségi közlekedés fejlesztésé-
ről, újabb gázüzemű buszok 
szolgálatba állításáról szintén 
beszéltünk. Megállapodtunk, 
hogy az Y-híd megépítésé-

nek előkészítését is megkezd-
jük a választás után. És nagy 
jelentősége van a Miskolcot 
Kassával összekötő autópálya 
megépítésének is. 2021-re át-
adjuk. Folyamatosan fejlesz-
teni kell, mert éles a verseny 
a beruházásokért. – Mind-
ezekhez pedig arra van szük-
ség, hogy a továbbiakban 
is együtt tudjunk működni 
a miskolci városvezetéssel. 
A felsorolt fejlesztésekben 
mind segíteni fogom Alak-
szai Zoltánt – mondta.

„Október 13-án két választásunk van: 
visszafordulunk a passzív, gyurcsányi 
múltba, vagy a fejlődő jövőre, a fejlődő 
Miskolcra, a Fideszre szavazunk!” – fo-
galmazott az igazságügyi miniszter.

 Alakszai Zoltán saját közösségi oldalán is 
megosztotta a miskolci születésű igazság-
ügyi miniszter videóját. Varga Judit ebben 
úgy fogalmaz: „bár a munkám elszólított 
szülővárosomból, mindig szeretettel jövök 
haza. Október 13-án, az önkormányzati vá-
lasztáson két jelölt van: Alakszai Zoltán, aki 
a Fidesz-KDNP és a kormány által támo-
gatott jelölt és Veres Pál, aki mögött Gyur-
csány Ferenc és a DK áll. Bárki bármit állít, 
október 13-án mi ezen két lehetőség közül 
választunk. Ne hagyjuk, hogy szeretett váro-
sunk, otthonunk a passzív, fejlődés nélküli 
gyurcsányi múltba forduljon vissza. Kérem, 
szavazzanak a fejlődő jövőre, szavazzanak 
Alakszai Zoltánra.”

Beérik Kriza Ákos munkája

Páratlan fejlődés

336 milliárd forint  
Miskolcnak

„Szavazzanak  a fejlődő jövőre!”
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KAMPÁNYT ÉRTÉKELNEK 
Alakszai Zoltánnak konkrét tervei vannak, nem ígéretei, Veres szerint fontosabb, hogy „hová tartunk, mint, hogy honnan jövünk”. Kopcsó Gábor azt hangsúlyozza, hogy ő az egyetlen ci-
vil jelölt Miskolcon, Pakusza Zoltán nem csak a Jobbik szavazóira számít október 13-án, Fülöp István Józsefné szerint pedig az egyetlen igazi baloldali párt a Munkáspárt. Az önkormány-
zati választás finisében a kampányról kérdeztük a polgármesterjelölteket.

Alakszai Zoltán (Fidesz-KDNP)
– Hogyan érezte magát a 

kampányban?
– Megtisztelve a sok támo-

gató miskolci által, akik al-
kalmasnak tartanak a polgár-
mesteri szolgálatra. Bármerre 
jártam kedvesen, bizakodva 
fogadtak. A csalódást az ellen-
zék minden alapot nélkülöző 
támadásai jelentették. 

– A támadások egyike úgy 
szólt, hogy Ön és családja nem 
miskolci.

– Ezen csak nevetni tudok. 
Nincs ember, aki ne tudná, 
hogy az Alakszaiak miskolci-
ak. A dédnagyapám vasgyári 
munkás volt, a dédnagyma-
mám a Capri cukrászdát ve-
zette, a nagyapám az egyete-
men tanított, nagymamám 
jelenleg a Weidlich-udvar leg-
idősebb lakója, édesanyám 
Miskolc alpolgármestere volt. 
Valóban Pestre jártam egye-
temre, ott kezdtem dolgoz-
ni is, de Kriza Ákos kérésé-
re visszaköltöztem. Az igaz, 
hogy a feleségemet a tanul-

mányai egyelőre Budapesthez 
kötik, én azonban Miskolcon 
dolgozom és itt lakom.

– Az elmúlt időszakban két-
szer találkozott Orbán Viktor-
ral. Miről tárgyaltak? 

– Kilenc éve a szocialisták 
bukósisakban akarták meg-
védeni a miskolciakat a bűnö-
zőktől, fészekrakók riogatták 
az avasiakat és a diósgyőrie-
ket, 13 000 ember nem talált 
munkát. A Káli–Mokrai-fé-
le szocialista örökség minden 
problémáját Kriza Ákos sem 
tudta teljesen felszámolni. Je-
lenleg is folyamatban van kö-
zel 200 fejlesztés, amik az élet-
minőségünket javítani fogják. 
Elnyert pályázatok megva-
lósításáról tárgyaltunk Mi-
niszterelnök úrral, és ehhez 
kértem a miskolci kormány-
tagok, köztük Varga Judit és 
Szinay Attila segítségét is.

– Mi az amit kiemelne prog-
ramjából?

– Konkrét terveket és nem 
ígéreteket, címszavakat a 200 

fejlesztésből: a történelmi Avas 
és a kilátó felújítása, a diósgyőri 
strand megépítése, a főtér fel-
újítása, 70 új CNG busz beszer-
zése, új otthon az Ifi háznak, 
a Szentpáli Iskola felújítása, a 
miskolctapolcai élményfürdő 
átadása, informatikai és idegen 
nyelvi oktatás az óvodától a kö-
zépiskoláig, 30-50 ezer forintos 
diákösztöndíj, bérlakásprog-
ram, 1000 térfigyelő-kamera. 
És nem kell a Fidesz-KDNP-től 
megvédeni a Salkaházi prog-
ramot sem, hiszen mi hoztuk 
létre! Októberben érkezik a 10 
ezer, és karácsonyra a plusz 5 
ezer forint…

Kopcsó Gábor (Új Lendület Miskolcért Egyesület)
– Milyennek látja az ön-

kormányzati kampányt?
– Rendkívül intenzív, im-

pulzusokkal telített kam-
pány a mostani. Sokak sze-
rint talán túlzottan is van 
benne minden…

 – Arra gondol, hogy az el-
lenzéki összefogás részéről fo-
lyamatosan támadják cégei 
miatt? Erre eddig nem rea-
gált.

– Az engem ért támadá-
sok teljes mértékben alapta-
lanok, indokolatlanul dom-
borítottak ki fajsúllyal nem 
bíró eseményeket. Mögöt-
tem egy több évtizedes, si-
keres vállalkozói múlt áll, 
a harminc év alatt semmi 
olyan nem történt, ami elí-

télhető lett volna vagy bár-
mely ma működő vállalko-
zás életében ne fordulhatna 
elő. A szintén hosszú évekre 
visszanyúló baráti kapcsola-
taim miatt szintén támadtak, 
de ez is csak a hangulatkel-
tést szolgálta.

– Önt azzal is támadják 
Veres Pálék, hogy miből és 
mennyiért kampányol? Miből 
fedezik kampányukat?

– Az Új Lendület csupa si-
keres civilből áll – nem úgy 
mint Veres Pál csapata. Mi 
egy kis költségvetésű kam-
pányt terveztünk három na-
gyobb és közel húsz kisebb 
adományozóval. Mi csak 
kis kampányt tudunk foly-
tatni sok önkéntes munká-

val. Összköltségvetésünk 10 
millió forint körül alakul, 
videóinkat, kreatívjainkat, 
posztjainkat pedig ingyen 
készíti két barátom. Szó-
val én könnyen elszámolok 
a kampányunkkal, de Veres 
Pálra és a Fideszre nem biz-
tos, hogy igaz ez.

Pakusza Zoltán (Mi Hazánk Mozgalom) 
– Milyennek ítéli a mostani 

választási kampányt?
– A kampányban a Mi Ha-

zánk Mozgalom képviselő-
jeként és polgármesterjelölt-
jeként igyekeztem felhívni a 
figyelmet a város „lyukósodá-
sára”, ami véleményem szerint 
az egyik stratégiai problémája 
lesz a városnak az elkövetkező 
évtizedben. Radikális válto-
zásra van szükség ebben a kér-
désben, polgármesterként és 
képviselőként is ezt szeretném 
napirenden tartani. Mert az jól 
látszik, hogy a lakcímkártyák 
kiadásának kérdésével csak én 
foglalkozom. Meg kell akadá-
lyozni, hogy újabb telepek jöj-
jenek létre és ennek érdekében 
minimum lakhatási feltételek-
hez (pl.: szabványos szennyví-

zelhelyezés, áramvételezés) kell 
kötni a lakcímkártyák kiadá-
sát. Ahova már kiadták, ott a 
hatóságoknak a jelenlegi ket-
tős mérce helyett mindenki-
vel be kell tartatni a jogszabá-
lyokat. A gyermekvédelemben 
pedig sokkal nagyobb szigorí-
tásra van szükség azon szülők-
kel szemben, akik nem nevelik 
megfelelő körülmények között 
gyermekeiket.

 – A választókkal beszélgetve 
hogyan látja, jobbikos szavaz-
hat Gyurcsány Ferenc jelöltje-
ire?

– Minden választónak ma-
gának kell eldöntenie, hogy 
kire szavaz. A Mi Hazánk 
Mozgalom nemcsak a Jobbik, 
hanem minden olyan szava-
zónak alternatívát kíván nyúj-

tani, akik sem a jelenlegi vá-
rosvezetést, sem a 2002-2010. 
után visszatérni készülő politi-
kusait nem szeretnék. Ezeknek 
az embereknek kívánunk egy 
harmadik utat nyújtani, és ami 
fontosabb: 9 évnyi tisztességes, 
korrupciómentes önkormány-
zati képviselői munkát ajánla-
ni referenciaként.

Veres Pál (Függetlenek Szive Egyesület) 
– Milyen volt a választási 

kampány?
– Már csak 9 nap van hátra 

a kampányból, de sajnos egyre 
durvul a helyzet. Sok minden-
re felkészültem, de mindennap 
megdöbbent, hogy egyesek 
mire képesek a hatalomért. A 
legelején jeleztem: „Meccs lesz, 
nem háború”. Ehhez tartom 
továbbra is magam. Az ellen-
feleim nem így gondolják. Sze-
rintem Miskolc ennél többet 
érdemel. A tárgyban született 
Facebook-posztomat tekintsék 
irányadónak.

– Melyik részét írta a prog-
ramjának Szőke Tibor? Talál-
koztak, készülhetett önökről 
közös fotó a nyáron?

– A programunk összeállí-
tásához 29 814 választ, javas-
latot dolgoztunk fel és közel 50 
szakértő dolgozott rajta. A szö-
veget magam véglegesítettem, 
minden sorát magaménak val-
lom. Szőke Tibort ismerem, de 
tudomásom szerint kettőnkről 
még sosem készült közös fotó.

– Kampányában azzal tá-
madták Alakszai Zoltánt, hogy 
nem miskolci – ezt mivel tudja 
indokolni, mi erről a vélemé-
nye?

– Az ellenfeleim tisztelem, 
ugyan nem kölcsönös, de az 
elveimhez tartom magam. A 
Velünk A Város újságjában 
azt tényként közölték, hogy 
Alakszai Zoltán családja Bu-
dapesten él, ami nem vád, 
hanem tényközlés. Nem gon-
dolom, hogy szégyen, ha va-
lakinek a családja Budapesten 
él, ez egy helyzet. Nem lehet 
könnyű.

– Miből vagy kik finanszíroz-
zák a kampányát?

– Ahogy az Önök lapja már 
élcelődött rajta, közösségi fi-
nanszírozásból folytatjuk a 
kampányt. Örömmel tölt el, 
hogy a miskolciak milyen nagy 
számban támogattak, amit ez-
úton is hálásan köszönök.

 – A Hír TV-nek azt nyilat-
kozta, hogy egyes képviselője-
löltek esetében nem volt őszinte 

a mosolya – kikre gondolt és mi-
ért nem volt őszinte a mosoly?

– A Velünk a Város jelölt-
jei a csapatom. Szövetséget 
kötöttünk együtt indultunk 
és együtt is érünk majd cél-
ba. Azt gondolom, fontosabb, 
hová tartunk, mint, hogy hon-
nan jövünk. Az egyesület és a 
támogatásomról szóló megál-
lapodás egy hosszú folyamat 
végén, kompromisszumokon 
keresztül jött létre. Egy sikeres 
filmsorozatban így fogalma-
zott ez egyik szereplő: „Senki 
sem mosolyog, úgy látom, jó 
kompromisszum született.”

Miről tárgyalt Veres Pál a csalással vádolt Szőke Tiborral?
Szőke Tibor és tár-

sai ellen költségvetési 
csalás bűntette miatt 
emelt vádat a B-A-Z 
Megyei Főügyészség 
2019. július 19-én. 
Szőke a miskolci szo-
cialisták Science Mú-

zeum projektjének 
vezetője és a szoci-
alista városvezetés, 
Káli Sándor, Fedor 
Vilmos és Mokrai 
Mihály főtanács-
adója volt. A Sience 
Múzeum (Erőmű) 

projekttel kapcsolatban Kri-
za Ákos, Miskolc polgármes-
tere tett feljelentést. Veres Pál 
a balliberális ellenzék miskolci 
jelöltje többször is találkozott 
Szőke Tiborral azután, hogy az 
ügyészség július 19-én, vádat 
emelt ellene. 

Fülöp József Istvánné (Munkáspárt)
 – Milyennek látja a kam-

pányt?
– Borzasztóan zavar, elke-

serítő, hogy lejárató kampá-
nyokat folytatnak Miskolcon 
és nincs – amit pedig mi sze-
retnénk – érdemi vita a prog-
ramok mentén. Pedig mi is 
– egyedüli valódi baloldali 
pártként a politikai palettán 
– Miskolcért akarunk tenni. 
Konstruktív ellenzék kívá-
nunk lenni a közgyűlésben és 
végre békességet szeretnénk a 
városban.

 – Tartják tehát, hogy egyedül 
önök képviselik a baloldali érté-
keket? Mit gondol, valódi balol-
dali érzelmű választó szavaz-
hat az ellenzéki összefogásra?

– Továbbra is azt mondom, 
hogy aki igazi baloldali érzel-
mű, az álbaloldali, illetve a ka-
pitalizmust, a tőkét támogató 
pártokra nem szavaz. Márpedig 
ilyenek finanszírozzák a kam-
pányát, támogatják Veres Pált.

 – Azt állítja, hogy nem füg-
getlen Veres Pál?

– Nem, nem mondhatja ma-
gát független jelöltnek. Hiszen 
honnan lenne pénz a plaká-
tokra például? A jelölő egye-
sület nemrégiben alakult, pá-
lyázni sem tudtak forrásokra. 
Úgy gondolom, hogy megvá-
lasztása esetén az őt támogató 
pártok benyújtanák a számlát 
a polgármesternél, előnyök-
höz próbálnának jutni, ami 

az adófizetőkön csattanna. A 
Munkáspárt Miskolcon há-
rom egyéni választókerületben 
indul, én pedig megküzdök 
a polgármesteri székért. Aki 
igazi baloldali, azt arra kérjük, 
hogy ránk szavazzon! Ne pe-
dig azokra, akik folytatnák az 
ellenségeskedést.

Több tízmilliós kampánypén-
zeket költ Veres Pál és Gyur-
csányistákból, bukott MSZP-s 
politikusokból álló csapata 
arra, hogy megpróbálják elhi-
tetni az emberekkel azt, hogy 
Miskolc nem fejlődik. 

Azt állítják, Veres Pál számá-
ra fontosak a miskolci vállalko-
zók, a miskolci cégek. Közben 
Mokrai Mihály, bukott szocia-
lista alpolgármester egyes cégeit 
Egerben és Egerből működteti. 
Miért tűri Veres Pál, hogy em-
berei „tesznek arra” amit mond. 
Hogy fog „virágozni nagy Mis-
kolc” ha a balliberálisok saját 
jelöltjei sem itt fizetnek adót –
tette fel a kérdést Soós Attila a 
Fidesz frakcióvezetője.

– Veres Pál, a Gyurcsányék 
és egyéb, bukott MSZP-s po-
litikusok által támogatott pol-
gármesterjelölt, sok-sok millió 
forintot költ reklámokra. Veres 
Pál szóban és írásban, képen és 
hangban azt terjeszti, hogy szá-

mára mindenek előtt fontosak 
a miskolci vállalkozók, minde-
nek előtt fontosak a miskolci 
cégek – kezdte sajtótájékozta-
tóját Soós Attila, a miskolci ön-
kormányzat Fidesz-frakciójá-
nak vezetője. – Miközben Veres 
Pál komoly pénzek segítségével 
akarja mindezt elhitetni a mis-
kolciakkal, csapatának oszlopa, 
Mokrai Mihály, bukott MSZP-s 
alpolgármester, egyes cégeit 
Egerben, illetve Egerből mű-
ködteti – hangsúlyozta.

Ezután Soós Attila a követke-
ző kérdéseket tette fel:  Veres Pál 
miért tűri, miért nyugszik bele 
abba, hogy legközvetlenebb 
emberei is nagy ívben tesznek 
arra, amit mond? Veres Pál sze-
rint rendben van az, hogy Mok-
rai Mihály ezen cégei Egerben 
és nem Miskolcon fizetnek 
adót? Veres Pál szerint, ha a sa-
ját miskolci emberei is igyekez-
nek elkerülni a miskolci adó-
zást, hogy fog „virágozni nagy 
Miskolc”?

Soós Attila: „Veres Pál mondja, 
Mokrai meg nagy ívben tesz rá”



Veres Pál a magát függetlennek valló, valójában az egyesület ál-
cája mögé bújó balliberálisok jelöltje most azt füllentette a legna-
gyobb közösségi oldalon, hogy megszűnik a miskolci légimentő 
bázis, költözni kell a helikoptereknek. A poszttal csak az a baj, 
hogy hazugság, és az ellenkezője az igaz. A légimentő bázis a je-
lenlegi területen épül meg, köszönhetően a jelenlegi önkormány-
zat vezetésének – cáfolta meg Veres Pál posztját Felházi István a 
Magyar Légimentő Nonprofit Kft. részéről. Hozzátette, 

„Az előző városvezetés sze-
rint a mentőhelikoptereknek 
október után menniük kell in-
nen. Szerintünk a miskolciak 
megérdemlik, hogy baj esetén 
itt legyen a segítség egy kar-
nyújtásnyira!” Ezzel a Face-
bookon csütörtök délután köz-
zétett poszttal hergeli Veres Pál 
a Gyurcsány-párt és az MSZP 
polgármesterjelöltje a mis-
kolciakat. Azt akarja elhitetni, 

hogy novembertől megszűnik 
a légimentés és a mentőheli-
koptereknek költözniük kell a 
repülőtérről. 

A poszttal csak az a baj, hogy 
úgy, ahogy van hazugság. A vá-
rosvezetés ugyanis már 2018 
októberében megállapodott ar-
ról, hogy a légi mentők a helyü-
kön maradnak. Ezt - ahogy azt 
a Miskolci Napló 2018. október 
13. számában megírta - a Ma-

gyarországi Légimentésért Ala-
pítvány képviselői és Pfliegler 
Péter, alpolgármester közös saj-
tótájékoztatóján jelentette be.

– Miskolc önkormányzata 
az elmúlt időszakban inten-
zív tárgyalásokat folytatott a 
miskolci légimentés jövőjé-
nek biztosítása érdekében a 
Magyarországi Légimentésért 
Alapítvány és a Magyar Légi-
mentő Nonprofit Kft. vezetői-
vel. A légimentő bázis a jövő-
ben is az eddigi repülőtéren 
működik majd. Emellett meg-
teremtik annak a lehetőségét, 
hogy a légimentés helikopte-
rei mellett más civil helikop-
terek is használhassák a bő-
vített funkcióval rendelkező, 
úgynevezett 4-es kategóriájú, 

csökkentett területű repteret - 
mondta akkor Miskolc alpol-
gármestere. Veres Pál posztját 
Felházi István is cáfolta a Ma-
gyar Légimentő Nonprofit Kft. 
részéről.

Tehát az, hogy “az előző vá-
rosvezetés” - ahogy az Veres 
Pál posztjában szerepel - meg-
szüntetné a légi mentőbázist és 
a “mentőhelikoptereknek ok-
tóber után menniük kell” nem 
más, mint hazugság. Sőt, meg 
nem erősített információink 
szerint a kormány 10 milliárd 
forintot szán a légi mentőbá-
zisok fejlesztésére. A pénzből 
1 milliárd forint jut a miskol-
ci bázisnak. Veres Pál csütör-
tök éjjel eltávolította a posztot 
a Facebookról.
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„Hazugságokat terjeszt a 
magát függetlennek mon-
dó Veres Pál, sokmillió 
forintból készülő kam-
pánykiadványaiban, drága 
pénzen fizetett bértollno-
kain keresztül” – olvasható 
Deák-Bárdos Mihály, Fi-
desz-KDNP-s önkormány-
zati képviselő közleményé-
ben.

– A „Velünk a város” című 
kampánylapban, a borsod24.
com oldalon, és a Facebookon 

tényként állítják, hogy sikerte-
len lomtalanítási akciót szer-
veztem Diósgyőrben és ehhez 
egy fotót is mellékelnek. Való-
színűleg ez a régi kommunis-
ta trükk: vádold ellenfeledet 
azzal, amit te követtél el – írja 
Deák-Bárdos Mihály. 

– Az igazság azonban az, 
hogy mivel tisztában vagyok 
a miskolci hulladékszállítás 
rendszerével, ezért nem ren-
deltem meg lomtalanítást, 
különösen nem a bemutatott 
területre, hiszen az nem is a 

körzetem. Éppen a fideszes 
önkormányzat szüntette meg 
az előre meghirdetett akció-
kat, mivel az évi kétszeri lom-
talanítás idején háborús álla-
potok uralkodtak a városban. 
A bútorok, a feleslegessé vált 
kacatok az utcán hevertek és 
hiába volt tilos, a guberálók 
széttúrták a halmokat. 

Miskolcon házhoz menő 
lomtalanítás működik. Nem 
előre meghirdetett napokon, 
hanem a lakosság igénybeje-
lentése alapján, előre egyez-

tetett időpontban, és persze 
azok vehetik igénybe, akik 
a közszolgáltatást is fizetik. 
Ezért felszólítom Veres Pált és 
álhírterjesztő kampány stábját, 
kiadványaikban, online kam-
pányfelületeiken kérjenek 
bocsánatot a hazugságért és 
tegyék közzé, hogy valótlan-
ságot terjesztettek rólam. 

Amennyiben a helyreigazí-
tás nem történik meg 48 órán 
belül, jogi lépéseket teszek – 
zárja közleményét Deák-Bár-
dos Mihály. 

„Figyelve a választások előtti miskolci közéletet, már vár-
tam, hogy Ön és csapata mikor húzza elő az izgalmas-
nak tűnő és sok embert megérintő légimentős kártyát. Azt 
gondoltam, hamarabb. Megnyugtatom Önt azonban arról, 
hogy mentőhelikopterünk október végét követő elhelyezé-
sével kapcsolatban Önnek most – és nagyon remélem, hogy 
a választások után – sem kell foglalkoznia, mivel az, hála 
Istennek, majd 20 év után végre megoldódott. Ha valóban 
nem tudná, akkor tájékoztatom Önt arról, hogy a miskolci 
mentőhelikopter és a légimentő bázis továbbra is szeretett 
városunkban, a miskolci légimentőknek jelenleg is helyt 
adó területen fog megépülni, köszönhetően elsősorban a 
miskolci önkormányzat – nem régi, hanem jelenlegi – ve-
zetésének” – olvasható Felházi István (Magyar Légimentő 
Nonprofit Kft.) Veres Pál bejegyzésére írt reagálásában.  
 „Kérem Önt, hogy a miskolci légimentőket ne használja fel 
kampánycéljaira és törölje kampány oldaláról ezt az utol-
só bekezdésig hazug bejegyzést!!! Mi, légimentők (pilóták, 
orvosok, paramedikusok, műszakiak) tisztességes, hivatá-
sunkat megszállottan szerető emberek vagyunk, és sem mi, 
sem pedig általunk óvott és szeretett helikopterünk nem 
érdemeljük meg, hogy gusztustalan, becstelen csatározások 
és taktikák eszközei legyünk. Amennyiben azonban min-
denképpen azt gondolja, hogy valamit nyilatkoznia kell az 
ügyben, azt, kérem, ne hazug érdekek és erkölcstelen pártel-
várások mentén tegye, és ne hagyja magát félrevezetni a te-
rületet jelenleg használó, öncélúan a maguk örömére repke-
dő, a repülőtéri vagyont és a Repülő Klubot szétrohasztó és 
a legvégső határidőbe nem belenyugvó emberek által, akik 
csak azért adták szájába a szavakat, hogy a légimentők há-
tán kapaszkodva érhessék el céljaikat, illetve folytathassák 
önös tevékenységüket.
Amennyiben valós információra lenne szüksége, és valóban 
érdekli is Önt a miskolci légimentők mindennapjai, hoz-
zánk bármikor bejöhet beszélgetni jelenlegi helyzetünkről 
és a várható jövőnkről is, és szívesen bemutatjuk Önnek, 
milyen körülmények között végezzük munkánkat nap mint 
nap... Sőt! Még a helikopterbe is beülhet! Illő tisztelettel: 
Felházi István”

DEÁK-BÁRDOS: VERES PÁL ÉS KAMPÁNYSTÁBJA HAZUDIK

VERES PÁL ISMÉT HAZUDOTT –  
A légimentés marad a reptéren,  
nem kell költöznie a mentőhelikoptereknek



Európa-szerte egyedülálló 
terméket fejlesztettek ki Al-
sózsolcán. 

– A magyar Willkommens-
kultur eltér a Nyugat-európai-
tól – jegyezte meg Gulyás Ger-
gely, arra a tendenciára utalva, 
hogy külföldi nagyvállalatok 
érkeznek hozzánk, melyek 
munkahelyeket teremtenek, és 
főleg: hosszú távon is Magyar-
országon maradnak. – Sok 
cég jön hozzánk ezzel a szel-
lemiséggel. Így tett az Umwelt-
technik is. A magyar-osztrák 
kapcsolatok szorosak, öröm, 
hogy a beruházóik lehetősé-
get látnak hazánkban. Az ilyen 
együttműködések a barátság 
elmélyítésére adnak okot. A 
miniszter amiatt is örömének 
adott hangot, hogy az Észak-
kelet-magyarországi régióba 
egyre több beruházás érkezik. 
– Szintén pozitív fejlemény, 
hogy ma 830 ezerrel többen 
dolgoznak, mint 2010-ben. 

Úgy, hogy közben jelentősen 
nőnek a bérek – hangsúlyoz-
ta. A céget méltatva végül el-
mondta, magas hozzáadott 
értéket képvisel, és a vállalat-
vezetés bátorságát mutatja, 
hogy egyedülálló technológi-
át honosított meg Alsózsolcán.

Az új termékcsoport gyár-
tása új piacokat nyit meg az 
osztrák tulajdonú cég előtt. A 
fejlesztés éves szinten kétmilli-
árd forintos árbevételt hozhat, 
tudatta Galló Ferenc. Az SW 
Umwelttechnik Magyaror-
szág Kft. ügyvezető igazgatója 
elmondta, új termékük ráné-
zésre egy átlagos térkő, még-
is több annál: ebbe ugyanis 
bármilyen elektronikai eszköz 
vagy egyéb információtechno-
lógiai alkatrész beépíthető. Az 
alkalmazásnak csak a fantázia 
szabhat határt.

A gyár egy év alatt nőtt ki 
a földből, a kutatás és fejlesz-
tés viszont már négy éve el-
kezdődött. A beruházás há-

rommilliárd forintos uniós és 
állami támogatással valósult 
meg. – Huszonöt családnak 
nyújt biztos megélhetést a be-
ruházás – mondta el Csöbör 
Katalin országgyűlési képvi-
selő. Hozzátette: hazánk évek 
óta kiemelkedő gazdasági nö-
vekedést ér el, a munkanélkü-
liségi ráta soha ilyen alacsony 
nem volt, mint most.

Váczi János, az anyacég 
SW Umwelttechnik Stoiser 
& Wolschner AG igazga-
tósági tagja szerint a hazai 
infrastrukturális fejleszté-
sek nagyban hozzájárultak 

ahhoz, hogy Magyarország 
még inkább bekapcsolód-
hasson a tágabb régió gaz-
dasági vérkeringésébe. A 
most átadott modern gyár 
nemcsak a cégnek, de a tér-
ségnek is nagy lépés, tette 
hozzá. A szintén igazgatósá-
gi tag Klaus Einfalt úgy fogal-
mazott: évekkel ezelőtt, a le-
telepedésükkor azért jöttek, 
hogy maradjanak. „Tartjuk 
magunkat ehhez a stratégi-
ához”, tette hozzá, büszkesé-
gének is hangot adva egyút-
tal a magyar munkavállalók 
felé.

Országszerte is egyedül-
álló elektronikai hulladék 
feldolgozó üzemcsarnokot 
adtak át Miskolcon. 

A beruházást önerőből, 
mintegy 1,6 milliárd forint-
ból valósította meg a Sere-
nity Solution Kft. A két új 
gépsoron háztartási elektro-
nikai eszközöket tudnak új-
rahasznosítani, emellett 50 
új munkahelyet is teremte-
nek. Az egyik 5000, a másik 
gépsor 2500 tonna hulladé-
kot dolgoznak fel évente. 

Hevér Kristóf, a ügyveze-
tője úgy fogalmazott, cégük 
erre a kihívásra kíván választ 
adni – a szemétből, a hulla-
dékból értékeset teremteni, 
visszavezetni mint értékes 
alapanyag a piaci körforgás-
ba.

A cég másféléves mun-
kája van abban, hogy két új 
gépsort állítottak munkába 
a Sajósziget úti üzemcsarno-
kukban – ami Miskolc zöld 

szemléletéhez is illik. – Zöld 
várost építünk – nyilatkozta 
Pfliegler Péter alpolgármes-
ter. – Aki körbe néz a vá-
rosban, az láthatja, hogy sok 
projekt valósult meg ezen 
szemlélettel. Ez a magán tő-
kével rendelkező cég tényleg 
unikális a maga nemében: 
először is egy nagyon jó cél 
érdekében tevékenykedik, 
elektronikai hulladékot dol-
goz föl. Ezzel is hozzájárul-
va ahhoz, hogy az unoká-
inknak egy tisztább bolygót 
tudjunk hátrahagyni.

Csöbör Katalin szerint ez 
az önerőből történt fejlesz-
tés is a magyar gazdaság ere-
jét mutatja. – A magyar gaz-
daság most már szárnyal, a 
nemzeti össztermék öt szá-
zalékos és így lesz, úgy tű-
nik az idén is, hiszen az el-
múlt negyedév kiemelkedő 
növekedése ezt vetíti előre. 
Ennek köszönhetően egyre 
több vállalat jön létre – han-
goztatta.

Elkészült az elektromos au-
tókhoz lítiumionos akkumu-
látorokat gyártó, high-tech 
japán cég, a GS Yuasa mis-
kolci üzemcsarnoka a város 
déli ipari parkjában. 

A 60 ezer négyzetméter alap-
területű üzemet kedden adták 
át. A közel 9 milliárd forintos, a 
smart & green elveket messze-
menőkig teljesítő beruházással 
Miskolc újra a TOP 5 város közé 
került, fogalmazott Alakszai 
Zoltán jegyző. Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminisz-
ter pedig arról szólt, hogy Mis-
kolcon újabb fejlesztések várha-
tók: bővülnek az ipari területek, 
és megépül az Y-híd például.

A GS Yuasa 17 országban, 
37 gyárral van jelen, az ak-
kumulátor-piacon a második 
legnagyobb cégnek számít. A 
vállalat az első Japánon kívü-
li lítiumionos akkumulátoro-
kat gyártó üzemét hozta létre 
Miskolcon. Számos érv szólt 
Miskolc mellett: a nagyon jól 
kiépített infrastruktúra, a jól 
képzett szakemberek, a környe-
zetbarát megoldások. Toshiyuki 
 Nakagawa, a cég pénzügyi igaz-
gatója kiemelte, a környezetvé-
delem és a széndioxid-kibocsá-
tás csökkentése mellett fontos 
számukra a telephelyeiken élők 
életminőségének javítása is. A 
miskolci gyárból az európai és 
a világpiacra termelnek, és 3 év 
alatt mintegy 500 millió dollárt 

kívánnak befektetni a lítiumio-
nos akkumulátorok gyártásába.

A magyar-japán gazdasá-
gi kapcsolatok erősödéséhez 
is hozzájárulhat a GS Yuasa és 
Miskolc kapcsolata  Takamizu 
Hidero, a Japán Nagykövet-

ség első beosztott diplomatája 
szerint. Kiemelte: a beruházás-
hoz elengedhetetlen volt a kor-
mány és a város segítsége. 

Miskolc újra a TOP 5-ben
A letelepedésről hozott dön-

tést követően alig másfél évvel 
hivatalosan is elindíthatják a 
miskolci gyár üzemszerű mű-
ködését. – A beruházás olyan 
ütemben zajlott, ami Miskolc 
gazdasági fejlődéséhez hason-
lítható – fogalmazott a város 
jegyzője. Alakszai Zoltán ki-
emelte, beérett a 2010-ben 

megfogalmazott gazdaságfilo-
zófia: ugrásszerű változást csak 
akkor érhetünk el, ha a 21. szá-
zad legmodernebb technikai 
vívmányait képviselő vállala-
tokat telepítünk le Miskolcon.

A fejlődés a kormánnyal és 

a vállalkozásokkal együttmű-
ködésben valósult meg, mára 
Miskolc újra a TOP 5 hazai vá-
ros között szerepel. – Ez a di-
namika fennmarad, hiszen a 
nemzetközi nagyvállalatok és a 
hazai cégek folyamatosan nö-
velik termelési kapacitásukat – 
hangoztatta. – Helyet találhat 
itt magának egy új szakember-
gárda, és akik a már elindított, 
21. századi szakképző iskolák-
ból kerülnek ki. Stabil munka-
hely és jó fizetés várja őket.

Rámutatott: senki nem sze-
retné, hogy a város olyan vál-

sághelyzetbe kerüljön, mint 
2010 előtt, amikor 13 ezer volt 
a munkanélküliek száma, a 
helyi vállalkozások pedig az 
életben maradásért küzdöt-
tek. – A miskolciak sok évtize-
det vártak arra, hogy szeretett 
városuk példaértékű eredmé-
nyekkel jelenhessen meg az or-
szág közvéleménye előtt. Ilyen 
eredmény ezen gyár felépítése. 
Miskolc ezzel is tovább lép a 
célja felé, és erős, biztos város-
ként hátországa lesz a régiónak 
és az országnak – zárta beszé-
dét Alakszai Zoltán.

„Jól döntöttek”
– Gratulálok a miskolciaknak, 

hiszen nem először jelenthetünk 
be nagy jelentőségű, modern be-
ruházást a városban – méltatta 
az elmúlt évek gazdaságfejlesz-
tési munkáját a külgazdasági és 
külügyminiszter. Szijjártó Péter 
kiemelte: Miskolcon vonzó be-
ruházási feltételeket teremtettek 
a befektetők számára, fejlesz-
tették az ipari területek infra-
struktúráját és a közösségi köz-
lekedést, így vált számos nagy 
nemzetközi vállalat otthonává a 
borsodi megyeszékhely.

Hangsúlyozta: ahhoz, hogy ez 
a lendület fennmaradjon, szük-
séges a Miskolcot Kassával ösz-
szekötő autópálya megépítése, 
ami 2021-re teljesül is. Az ipari 
területeket is tovább fejlesztik, 
megépül az Y-híd, és tovább fej-
lődik a város közösségi közle-
kedési rendszere. Hazánk kül-
gazdasági és külügyminisztere 
beszédében egy teljesen új autó-
ipari korszakról beszélt, amiben 
Magyarország is komoly szere-
pet játszik: a világon a 18. helyet 

foglaljuk el a legnagyobb autó-
ipari exportot lebonyolító álla-
mok rangsorában. – Az egész vi-
lágon versenyképesek vagyunk, 
az új korszak magyarországi be-
ruházásainak lendülete egyér-
telművé teszi, hogy hazánk az új 
világgazdasági korszak nyertesei 
közé tartozik – hangoztatta Szij-
jártó Péter, kiemelve azt is, hogy 
az autóipar a magyar gazdaság 
„gerincoszlopa”, több mint 175 
ezren dolgoznak az iparágban.

– Egy újabb, csúcstechnoló-
giát megtestesítő, nagy keleti 
vállalat döntött a magyarorszá-
gi termelés mellett. 8,8 milliár-
dos beruházást hajtanak végre, 
első körben 51 új, kifejezetten 
magas hozzáadott értékű mun-
kahelyet hoznak létre. A kor-
mány 456 millió forintos, visz-
sza nem térítendő támogatást 
biztosított a beruházás végre-
hajtásához – tudatta a minisz-
ter. – Köszönjük a GS Yuasa ve-
zetőinek, hogy Magyarországra 
jöttek. Jól döntöttek, amikor 
Miskolcot választották – zárta 
beszédét Szijjártó Péter.

Hídrekonstrukcióval megkez-
dődött Miskolcon a Bogáncs 
utca felújítása. A beruházás 
része a déli ipari park megkö-
zelítését szolgáló projektnek.

A Bogáncs utca felújítása a 
Pesti út felől a Galamb József 
utca előtt lévő közúti híd re-
konstrukciójával kezdődött meg 
október 2-án. A felújítás követ-
kező szakaszában - várhatóan 
október végétől - a hídtól a Pes-
ti út irányában, a padka jobb ol-
dali részén ivóvízvezeték cserét 

végeznek. A projekt részeként 
kiépítik a csapadékvíz-elveze-
tést és a közvilágítást, valamint 
kialakítanak kerékpáros nyom-
vonalat és járdát is építenek. A 
beruházás várhatóan 2020 őszé-

ig tart, járdaépítésre és az út asz-
faltburkolatának cseréjére csak a 
jövő évben kerül sor.

A beruházás célja, hogy Mis-
kolc gazdasági területei jól meg-
közelíthetők legyenek az elmúlt 

években betelepült vállalkozások 
és munkavállalóik számára. A fej-
lesztés közvetve vagy közvetlenül 
hozzájárul a foglalkoztatás-nö-
veléshez és a foglalkoztatottság 
megtartásához, és összességében 
további gazdasági fejlődést hoz-
hat a város számára.

A projekt 100%-os támo-
gatással, az Európai Unió és a 
Magyar Állam hozzájárulásá-
val, az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinanszírozá-
sával valósul meg. A támogatás 
összege bruttó 306 171 677 Ft.

Miskolc a TOP 5 város között 
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Az elektronikai 
hulladék új élete

Ilyen térkövet még nem látott Európa 

Elkezdődött a Bogáncs utca felújítása



Miskolc mára régióközponttá 
és Magyarország egyik legke-
resettebb befektetési hely-
színévé vált – hangoztatta 
Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter kedden, 
országjárásának miskolci 
állomásán. Alakszai Zoltán, 
a Fidesz-KDNP polgármes-
terjelöltje szerint pedig a 21. 
században Miskolcon fiatalos 
lendületre, világos városfej-
lesztési koncepcióra és jó kor-
mányzati kapcsolatokra van 
szükség a sikerhez.

Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter az önkormány-
zati választás előtti országjárásá-
nak miskolci fórumán, Alakszai 
Zoltán, a Fidesz-KDNP polgár-
mesterjelöltjének kampánya ke-
retében, tartott előadást az Avasi 
Gimnázium Színháztermében. 
Az eseményen részt vett Hubay 
György is. Az országgyűlési kép-
viselő köszöntőjében a helyható-
sági választás tétjét ecsetelte, de 
egyebek mellett szólt a migrációs 
helyzetről is.

– Miskolcon korábban a „fé-
szekrakók” okoztak problémát, 
és ez sem szólt másról, csak a 
pénzszerzésről. A szocialista 
városvezetés annak idején nem 
tett semmit a helyzet megoldá-
sáért, a nyomortelepek kiala-
kulása ellen – emlékeztetett.

Alakszai Zoltán polgármes-
terjelölt azt hangsúlyozta, hogy 
a most átadott beruházások – a 

DVTK sportegészségügyi köz-
pontja és új birkózóterme, vala-
mint a GS Yuasa gyáravatója – a 
kormány, a város és a gazdasági 
szereplők együttműködésének 
eredménye. – Mi abban hiszünk, 
hogy akkor lehet egy város, egy 
közösség sikeres, ha szövetsé-
geseket talál. Miskolcnak pedig 
az elmúlt 9 évben kiemelkedő 
szövetségese volt Magyarország 
kormánya – emelte ki. 

Hozzátette: a gazdaság fej-
lesztése kiemelt feladat volt 
már 2010 óta, hiszen Kriza 
Ákos polgármester a szocialis-
táktól 36 milliárdos adósság-
állománnyal vette át a várost, 
ahol a munkanélküliek száma 
meghaladta a 13 ezret és ahol 
rossz volt a közbiztonság. Eh-
hez képest ma elmondhatjuk, 
hogy harmadára csökkent a 
munkanélküliség, számos be-
ruházó érkezett a városba.

– Ezen az úton kell haladni, 
hogy Miskolc a nyerő oldalon 
maradhasson és ne kerüljön el-
lenzékbe. A 21. században fiatalos 
lendületre, világos városfejlesz-
tési koncepcióra és jó kormány-
zati kapcsolatokra van szükség – 
hangoztatta Alakszai Zoltán.

„Az elmúlt években Miskolc 
páratlan fejlődésen ment keresz-
tül” – ezt már hazánk külgazda-
sági és külügyminisztere mond-
ta. Szijjártó Péter az elmúlt évek 
munkáját méltatva leszögezte, 
hogy a városvezetés meghozta a 
megfelelő infrastrukturális, köz-
lekedési és városfejlesztési dön-
téseket, amik szükségesek voltak 
ahhoz, hogy ma régióközpont és 
Magyarország egyik legkereset-
tebb befektetési helyszíne legyen.

– Több olyan vállalattal is tár-
gyalunk jelenleg, akik újabb be-
ruházásokat hoznának ide. Az 
ehhez szükséges fejlesztésekről 

is tárgyaltunk Alakszai Zoltán-
nal – tudatta a miniszter. – Azt 
kértem tőle, hogy a választást 
követően haladéktalanul kezdje-
nek hozzá a második ipari terü-
let kialakításához, az infrastruk-
turális és közműfejlesztésekhez. 
A közösségi közlekedés fejlesz-
téséről, újabb gázüzemű buszok 
szolgálatba állításáról szintén 
beszéltünk. Megállapodtunk, 
hogy az Y-híd megépítésének 
előkészítését is megkezdjük a 
választás után. Jelentősége van 
a Miskolcot Kassával összekö-
tő autópálya megépítésének is. 
2021-re átadjuk. Folyamatosan 
fejleszteni kell, mert éles a ver-
seny a beruházásokért. – Mind-
ezekhez arra van szükség, hogy 
a továbbiakban is együtt tud-
junk működni a miskolci vá-
rosvezetéssel. A felsorolt fejlesz-
tésekben mind segíteni fogom 
Alakszai Zoltánt – mondta.

Miskolc 2014-ben csat-
lakozott a nemzetközi 
polgármesterek szövetsé-
géhez, ezzel arra kötelezte 
magát, hogy az országos 
vállalásoknál is szigorúbb 
károsanyag-kibocsátási 
normáknak felel meg. 

A város jelentős fejlesz-
tésekbe kezdett az energia-
hatékonyság és a megújuló 
energia arányának növelése 
érdekében. 2008 óta Miskolc 
37,29 %-os CO2 kibocsátás 
csökkenést ért el, ami világvi-
szonylatban is jelentős. Mind-
ezt úgy, hogy a város gazdasá-
ga teljesen átalakult és a CO2 
csökkenés mellett éves szin-
ten átlag 5,4 % -os gazdasági 
növekedést produkált az el-
múlt 10 évben, ami az 2008-as 
bázisévhez viszonyítva közel 
50 %-os gazdasági növekedést 
mutat 2017-ig.

Ehhez olyan fejlesztések 
járultak hozzá, mint a geo-

termikus energia távhő célú 
felhasználása, a Bogáncs ut-
cai naperőmű megépítése 
vagy a közintézmények és 
panelszerkezetes társashá-
zak épületenergetikai felújí-
tása. Miskolc 2030-ig 44%-os 
CO2 kibocsátás csökkentést 
kíván elérni a 2008-as szint-
hez képest. Ehhez a város to-
vábbi jelentős fejlesztéseket 
tervez, ezek közül is kiemel-
kedik a távhőszolgáltatás 
további zöldítése, a közös-
ségi közlekedésben újabb 
gázüzemű „zöld” autóbu-
szok beszerzése, amelyeket 
a miskolci biogáz üzemben 
termelt energia működtet, 
további naperőművek épí-
tése és a városi zöldfelületek 
növelése, fejlesztése. A Fenn-
tartható Energia és Klíma 
Akcióterv elérhető a város 
honlapján (aktuális/közér-
dekű), annak véleményezé-
sére 2019. október 20-ig van 
lehetőség.

Erős, fiatal középosztály megteremtése a cél Miskolcon. 
Ebben segít a város új ifjúsági programja, amely a jól ta-
nuló, jól sportoló diákok szabadidejét támogatja 30-50 
ezer forinttal. A kormányzat pedig 90 milliárd forintot 
szán a diákok külföldi nyelvtanulására – erről beszélt Kás-
ler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Alakszai 
Zoltán, a Fidesz-KDNP miskolci polgármesterjelöltje, a 
Miskolci Fidelitas hétfői kerekasztal-beszélgetésén.

Az emberi erőforrások mi-
nisztere az új egészségkul-
túráról szólva kifejtette: az 
egészségben eltöltött évek 
száma, az átlagéletkor növe-
kedése attól is függ, hogy ki 
tudjuk-e iktatni a környeze-
tünkből azokat a körülmé-
nyeket, tényezőket, amik a 
betegségeket okozzák.

– Ezt a szemléletet nemze-
ti programok köré csoporto-
sítottuk és az egészségügyi 
mellett az oktatási rendszeren 
is „átvezettük” – mutatott rá 
Kásler Miklós. – Már az óvo-
dákban megkezdődik például 

az egészséges életmódra ne-
velés, de a program egészen a 
szépkorúakig kitart.

Az oktatás terén szintén 
innovatív ötlettel álltak elő: 
a kormány mintegy 90 milli-
árd forinttal támogatja, hogy 
a 9-11. évfolyamos diákok 
eljussanak külföldre nyelvet 
tanulni. Anglia vagy Mál-
ta ugyanúgy célország, mint 
Franciaország, Németország, 
vagy éppen Kína.

– Egy diákra körülbelül 
2 ezer euró jut. Ebben ben-
ne van egy nyelvi kurzus, az 
utazási költség stb. A lényeg: 

idegennyelvi környezetben 
sajátítsák el a nyelvet – han-
goztatta a miniszter.

A fiatalok felkarolása, tá-
mogatása Miskolc jövőjének 
egyik kulcsa – nyomatékosí-
totta újra Alakszai Zoltán. A 
város jegyzője egy erős, fiatal 
középosztályban látja a város 
fejlődésének zálogát.

– Hiszek abban, hogy Mis-
kolcnak most egy 21. századi, 
fiatalos lendületre van szük-
sége. Ezért is hirdettem meg 
nemrégiben a város új ifjúság-
politikai programját, ami ter-
veink szerint hozzá fog járulni 

ahhoz, hogy minél többen itt 
képzeljék el a jövőjüket – ma-
radjanak Miskolcon vagy tér-
jenek ide haza – mondta el.

Mint ismert, a program 
egyik fontos eleme, hogy évi 
30-50 ezer forint támogatást 
kaphatnak azok a jól tanuló, 
jól sportoló, Miskolcon élő 
diákok, akik valamelyik, a vá-
rosban bejegyzett sportegye-
sület tagjai. A pénzt a vakáció 
hasznos és egészséges eltölté-
sére fordíthatják a diákok. Az 
Ifjúsági Sportmecénás prog-
ramra évi 30 millió forintot 
szán a város.

Az elmúlt 3 év során évente 
16-18 gyermek életét men-
tette meg a kardiológiai 
szűrővizsgálat.

Az idei már a negyedik 
tanév, amelyben a miskol-
ci általános és középiskolás 
diákok iskolaegészségügyi 
szűrővizsgálata az országban 
egyedülálló módon történik. 
A Szűrőcentrumban a tanu-

lók a kötelező szűréseken kí-
vül átfogó egészségmegőrző 
és felvilágosító programban 
is részt vesznek. A szűrővizs-
gálatok során a kötelező is-
kolaegészségügyi vizsgálatok 
– látás, hallás, fizikális vizs-
gálat, vérnyomás, testsúly- és 
magasságmérés – mellett az 
önkormányzat által finanszí-
rozott kardiológiai állapot-
felmérésben is részesülnek 

a diákok. Újdonság az elő-
ző évekhez képest a helyben 
eredményt adó EKG vizsgá-
lat, amelyet azonnal kiérté-
kelnek, amennyiben szük-
séges, a leleteket gyermek 
kardiológus szakorvoshoz is 
megküldik egy zárt elektro-
nikus hálózaton keresztül és 
adott esetben a vélemény már 
előjegyzési időponttal érkezik 
vissza.

A vizsgálatokat követően 
a tanulók részt vesznek egy 
felvilágosító programon is 
személyi higiéne, egészsé-
ges életmód, családtervezés, 
fogamzásgátlás, szülői sze-
rep, szenvedélybetegségek 
megelőzése témában. Drog-
prevenció témában pedig 
pszichológus és egészség-
nevelő tanár tart előadáso-
kat. 
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TOVÁBB CSÖKKEN  
A SZÉNDIOXID  
KIBOCSÁTÁS

Életeket ment a szűrővizsgálat

Alakszai: Miskolc maradjon  
a nyerő oldalon

Alsózsolca megtartó erejé-
nek növelése, a fiatalok szá-
mára kedvező lehetőségek 
- többek között ezekkel fog-
lalkozna Fenyő Márk füg-
getlen polgármesterjelölt 
Alsózsolcán. A fórumon a 
családok otthonteremtési 
kedvezményeiről is kaphat-
tak tájékoztatást a helyiek.

Ha Alsózsolca nem lenne, 
én sem lennék – mondta Fe-
nyő Márk független polgár-
mesterjelölt lakossági fóru-
mán. Nagyszülei és szülei is 
Alsózsolcát választották ott-
honuknak. Számára a leg-
fontosabb, hogy felvirágoz-
tassa szeretett városát.

- Szeretném többek között 
a közbiztonságot fejleszteni, 
a városfejlesztés, illetve a vál-
lalkozásfejlesztés szintén ki-
emelt szerepet kap a program-
ban – nyilatkozta Fenyő Márk, 
független polgármesterjelölt. 
- Szeretnék nagyvállalatokat 
idehozni az ipari parkba, il-
letve a megszerzett tízéves ta-

pasztalatomat az alsózsolcai 
lakosság szolgálatába állítani.

Az elmúlt években Alsó-
zsolcára – Csöbör Katalin 
országgyűlési képviselőnek 
köszönhetően - három milli-
árd forintnyi kormányzati tá-
mogatás érkezett. A fórumon 
sokakat érdekelt az otthon-
teremtést segítő, kormányza-
ti családvédelmi akcióterv is.

A kormány intézkedései-
nek sora szorosan összefügg a 
népesedéspolitikával – emelte 
ki Görög Norbert, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériu-
mának főosztályvezetője. - A 
kormány kiemelt célja, hogy 
népesedési fordulatot indít-
son be. Ennek nagyon fontos 
eleme az, hogy segítsük a fia-
tal családokat saját tulajdonú, 
megfelelő méretű otthonhoz 
jutni. Ez a gyermekvállalási 
tervek szempontjából is kulcs-
kérdés. Többek között a baba-
váró programról, a 2020-ban 
induló nagyszülői GYED-ről 
is tájékoztatták a résztvevőket 
a fórumon.

Fórum Alsózsolcán

50 ezer forintra pályázhatnak  
a miskolci jó tanuló, jó sportolók 



Az Agrárminisztérium tá-
mogatásával országosan 450 
millió facsemetét ültetnek 
el a közeljövőben. Ezzel a 
klímaváltozás és a környe-
zetszennyezés hatásait sze-
retnék enyhíteni. A prog-
ramhoz Miskolc, mint zöld 
város is csatlakozott. 

Fát ültetett Nagy Ákos önkor-
mányzati képviselő,  Alakszai 
Zoltán jegyző és Szinay  Attila 
államtitkár a Gálffy Ignác és a 
Géza utca közötti játszótéren. 
A város vezetése évente 366 
millió forintot fordít a zöld te-
rületek karbantartására, és azt 
az elvet követik, hogy ha ki-
vágnak egy fát, kettőt ültetnek 
a helyébe. – 2018 szeptemberé-
ben döntöttünk úgy, hogy a jel-
mondatunk a Győri kapu kap-
csán az lesz, hogy ha kivágnak 
egy fát, akkor kettőt ültetünk 
a helyére. Tavaly szeptember 
óta negyven fát ültettünk el 
Hollósy András képviselőtár-
sammal közösen – nyilatkozta 
Nagy Ákos.

Miskolc a második legzöl-
debb magyar város. A KSH 
adatai szerint 2017-ben 3,4 
millió négyzetméter zöld terü-
lete volt, ez az elmúlt két évben 
tovább növekedett, így már 4,8 
millió négyzetméter zöld fe-

lület van a városban. Alakszai 
Zoltán kiemelte: Pécs mellett 
Miskolcnak van a legnagyobb 
zöld felülete a megyei jogú vá-
rosok között, ez magáért be-
szél. – Magukért beszélnek 
azok a fejlesztések is, melyeket 
az elmúlt években a green city 
alapelveknek megfelelően ala-
kítottunk ki – fogalmazott a 
jegyző.

Miskolc az első vidéki akk-
reditált green city város. Va-
lamennyi fejlesztésben, vagy 

fejlesztés során a fenntartható-
ságot, a zöld területek megóvá-
sát, és lehetőleg növelését tűzte 
ki célul. Az Agrárminisztérium 
támogatásában elindul egy or-
szágos program, amely Mis-
kolcon faültetéssel kezdődött. 
Szinay Attila közigazgatási ál-
lamtitkár kifejtette, a vidékfej-
lesztési pályázatokon belül le-
hetőség nyílt arra, hogy még 
nagyobb támogatást, esetenként 
130 százalékos növekedést esz-
közöljenek bizonyos beruházá-

sokon. Ilyen például az erdőte-
lepítés és fásítás. – Szeretnénk 
minél több ember figyelmét 
felhívni arra, hogy beindul egy 
olyan országos program, ami-
nek eredményeként 450 mil-
lió facsemetét ültetnek majd el. 
Az államtitkár hozzátette, hogy 
Magyarországon az erdők 4-5 
millió tonna szenet kötnek meg 
évente és azt szeretnék, hogyha 
a klímaváltozás és a környezet-
szennyezés hatásait erdőtelepí-
téssel enyhítenék.

Négy biztonsági kamerát 
szereltek fel a Győri kapui 
Ifipálya kiszolgáló épületei-
re és lámpaoszlopaira. 

Bruttó félmillió forintból 
kapott négy biztonsági ka-
merát a Győri kapuban ta-
lálható ifjúsági pálya, ahol 
számos rendezvényt tartot-
tak már a városrészben élők-
nek. Hollósy András, a terület 
önkormányzati képviselő-
je elmondta, négyen kezde-
ményezték a beruházást. – 
Kovácsné Budai Mária, Nagy 
Ákos és Deák Bárdos Mihály 
képviselőtársammal jártuk ki 
azt az utat, hogy biztonságo-
sabbá tegyük a sportpályát. 
A négy kamera egészében fi-
gyeli a pályát a nap huszon-
négy órájában. 

Most még teszt módban 
üzemel, de a Miskolci Önkor-
mányzati Rendészethez lesz 
bekötve ez is, mint a város 

többi kamerája – mondta el 
a politikus. A képviselők na-
gyon fontosnak tartják, hogy 
a sportolók biztonságérze-
tét növeljék, hiszen több szá-
zan is megfordulhatnak ezen 
a pályán, akik a környékről 
jönnek ide például futni, de 
iskolák is használják a létesít-
ményt. Hollósy András úgy 
nyilatkozott, a fejlesztéseket 

folytatják a helyszínen, hi-
szen terveznek egy illemhe-
lyiséget és egy kutat is. – Az 
engedély már megvan, így 
napokon belül megoldják a 
pálya vízellátottságát. 

A kamerák kihelyezését a 
Miskolc Holding Önkormány-
zati Vagyonkezelő Zrt. végez-
te és a Miskolci Sportcentrum 
Kft. finanszírozta.

Új megállóhelyet jelöltek ki a 21 és 21B-s já-
ratok esetében a Kandó Kámán utca felé, vala-
mint a 9-es autóbuszvonalon a Tokaji Ferenc 

utca irányába október 1-től. Az új  megálló 
neve Üllő utca, és a Tatárdomb megállóhely 
után alakították ki az utasok kérésére.

Másodszorra kellett felújíta-
ni a Pattantyús Általános Is-
kola műfüves pályáját, mert 
a környéken élők folyama-
tosan bemásztak az udvarra 
és tönkretették a gyepet, a 
kapukat és a kerítést is. 

Fodor Zoltán, a körzet ön-
kormányzati képviselője az 
iskola és a szülők segítsé-
gével most újra felújíttatta 
a pályát, hogy az általános 
iskolások ismét birtokba 
vehessék azt. Az átadón a 
DVTK nagy öregei is részt 
vettek, akik kiemelten fon-
tosnak tartják a gyerekek 
sportra nevelését. 

Fodor Zoltán elmondta, tíz 
évvel ezelőtt négy műfüves 
pálya épült Miskolcon, amely-

ből az egyik a Pattantyús is-
kola pályája. Amikor nincs 
tanítás, és be van zárva az 
iskola, a kerítésen átmászva 
használják a környéken élők. 
Ezzel nem lenne olyan nagy 
gond, ha rendeltetésszerűen 
használnák a pályát, de sajnos 

rongálták és balesetveszélyes-
sé tették.  

– Szükség van erre a pá-
lyára, hogy egészséges fiata-
lok nőjenek fel. Ép testben, 
ép lélek – ezért mindent 
meg kell tenni. Így, amíg én 
képviselő leszek, mindent 

meg fogok tenni azért, hogy 
megfelelő minőségben áll-
jon a gyerekek rendelkezé-
sére ez a pálya – emelte ki a 
képviselő.

Teljesen új hálót, új korlá-
tokat, új kapukat kellett be-
szerelni, egyetlen oldalpa-
lánk deszkája sem volt ép. 
– A műfű több helyen fel volt 
szaggatva, és sajnos nagyon 
nehezen tudtam hozzá sze-
rezni más területen meglé-
vő műfüves maradványokat. 
Ez tehát nagyon drága mu-
latság, de akkor is azt gon-
dolom, hogy elérhetővé kell 
tenni a tanuló ifjúságnak, a 
jövő nemzedékének – han-
goztatta a képviselő. A pálya 
felújítása több mint 3 millió 
forintba került.
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FAÜLTETÉS A GYŐRI KAPUBAN
Már két okos zebra vigyáz-
za a gyalogosok bizton-
ságát Miskolcon. Az elsőt 
egy évvel ezelőtt Diós-
győrben adták át, múlt 
héttől pedig már a Mar-
tin-kertváros központjá-
ban is figyelnek a világító 
LED-prizmák a forgalmas 
úton átkelőkre.

A rendszer akkor aktiváló-
dik, amikor a gyalogos az érzé-
kelő berendezéshez ér. Ekkor 
működésbe lépnek a zebrába 
épített villogó prizmák, me-
lyek az autósokat lassításra, 
vagy megállásra késztetik. A 
beruházás 2,4 millió forint-
ba került, melyet  Szécsényi 
Marianna, a városrész ön-
kormányzati képviselője saját 

alapjából és az egyik biztosító 
társaság fele-fele arányban fi-
nanszírozott. 

Az átadón Alakszai Zol-
tán, a város jegyzője azt 
hangsúlyozta: a közleke-
désbiztonsági szakembe-
rek véleménye is az, hogy 
a legfontosabb a látható-
ság biztosítása. – Ez az okos 
 zebra valójában szimbolizál-
ja a város törekvését abban 
a vonatkozásban, hogy Mis-
kolc egy élhető város legyen. 
Számunkra az okos város 
koncepció, tehát a smart city 
valójában, nemcsak a wifi-
ről szól, hanem arról, hogy 
a miskolciak minél jobban, 
minél inkább biztonságban 
érezzék magukat a lakóhe-
lyükön – mondta a jegyző.

Új parkolóhelyeket adtak át a vasárnapi istentisztelet 
után a vasgyári református templom előtt.

Most már csaknem 12 
autó fér el a Kiss Ernő út és a 
Vasgyári út elágazásánál. Itt 
korábban füves, földes terü-
let volt, a templom előtt au-
tóval szinte képtelenség volt 

megállni. A parkoló kiala-
kítását a lakosság kérte. A 
munka két hétig tartott és 
Gazdusné Pankucsi Katalin 
képviselő alapjából, kétmil-
lió forinttal támogatta.

A Kabar utcában folytató-
dott a nyomortelep felszá-
molási program.  

A Kabar utca 42. szám alatt 
egy háromlakásos épületet 
kellett elbontani. Az ajtókat, 
ablakokat korábban kiszedték, 
csak az épület falát és a tetőze-
tet kellett elbontani. A Kabar 
utcai telepen korábban öt-
vennégy lakás volt, mára csak 
tizennyolc lakásban laknak. 
Ezek a házak alap és szigete-
lés nélkül épültek meg, ezért 
szinte folyamatosan nedvesek 
voltak a falak. 

– Egy uniós pályázat ke-
retében a Vasgyárban több 
szociális bérlakás újul meg, 
ahova az itt lakókat fogjuk 
majd beköltöztetni. Az egy 
komfortosabb lakás lesz már 
a számukra. Problémát je-
lentett az itt és a környéken 
lakóknak a rengeteg szemét 

is – tájékoztatott Gazdus-
né Pankucsi Katalin. A Fi-
desz-KDNP önkormányzati 
képviselője hozzátette, hogy 
a városvezetés elkötelezett a 
nyomortelepek felszámolásá-
ra, így hamarosan újabb ro-
mos ház tűnik el majd a Ka-
bar utcából. 

Led-prizmák 
figyelnek a zebrán

Átadták  
a parkolóhelyeket

A Kabar utcában is bontanak 

Új megállóhely: Üllő utca

MEGÚJULT A MŰFÜVES PÁLYA

BEKAMERÁZTÁK AZ IFIPÁLYÁT



Tizenegy évvel ezelőtt kez-
dődött minden – már, ami 
a Pisztráng Ötös Napokat 
illeti. De nevezhetjük ezt a 
mini pisztráng fesztivált az 
Erdei Halsütöde szezonzárá-
sának is.

A Pisztráng Ötös Napokat 
ugyanis hagyományosan októ-
ber első hetében rendezi meg a 
Lillafüredi Pisztrángtelep. Kul-
turális programokkal készül-
nek kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt, így kiállítások, zenei 
műsorok, látványhalászat, te-
leplátogatás és halsimogatás is 
tarkítják az amúgy sem min-
dennapi menükínálatot.

– Tizenegy évvel ezelőtt 
kezdtük el ez a Pisztráng Ötös 
Napokat. Ekkor már az Erdei 
Halsütödénk működött, de 
szerettük volna az idegenfor-
galmi szezont kitolni – em-
lékszik vissza Hoitsy György a 
kezdetekre. A szezon ugyanis 
szeptember 30-ával véget ért, 
így a sütödének is zárnia kel-
lett, de úgy gondolták október 
elején még mindig szép szo-

kott lenni az idő, így megtold-
ják még öt nappal a nyarat. 

Volt már itt a tizenegy év 
alatt archívfotó-kiállítás a te-
lepről, a Hámori-tóról, képes-
lap-kiállítás, szalvéta-kiállítás, 
most pedig egy halas plakát-
kiállítás van éppen. A hétvé-
gén pedig szolid kis jazz-blues 
zene szól majd a finom fala-
tok mellé, de volt már olyan 
is, hogy a Miskolc Big Band 
adott itt koncertet – sorolta. 
– Tavaly volt a tizedik Piszt-
ráng Ötös Napok. Azt gon-
doltam, ennyi elég volt, mert 
nagyon sok a munka vele, és 
már ekkorra kevés a munka-
erő. De, ahogy megnyitottuk 
a Vendéglő a Pisztrángoshoz 
éttermet, azt mondták a fiúk, 

segítenek, és feljönnek, kipró-
bálnak itt egy-két ételt a ven-
dégeken, ami ha ízlik nekik, 
akkor felkerül az étlapra – 
hangsúlyozta. 

– Amikor tizenegy évvel ez-
előtt elkezdtük az ötös napo-
kat, először itt próbáltuk ki a 
grillt. Annyira ízlett a vendé-
geknek, hogy kérésükre felke-
rült az étlapra: így alakult ki, 
hogy nyáron minden csütör-
tök, grill csütörtök. A rákö-
vetkező évben cserépedény-
ben sütöttem pisztráng filét 
sütőtökkel, szál zellerrel, és 
az is annyira ízlett mindenki-
nek, hogy végül minden pén-
tek, kemencés péntek lett. Így 
alakulgatott a kínálatunk – 
emelte ki. Mint mondta, évek 

óta azt tapasztalják, hogy a va-
sárnap a legforgalmasabb nap, 
az öt közül. Ilyenkor 600-800 
halat is eladnak. – Vasárnap 
íz kavalkáddal készülünk: 5-8 
féle pisztrángból készült „fa-
latkákat” kínálunk egy tálon, 
van közte leveles tésztában 
sült, burgonyával tálalt, töltött, 
de halpástétom és saláta is. 

Október hatodikával az Er-
dei Sütöde bezár egészen 
nagypéntekig. De, aki szeretné 
élvezni a Lillafüredi Pisztráng-
telep ízet, egész évben elláto-
gathat a Vendéglő a Pisztrán-
goshoz étterembe. Főleg most, 
hogy már elkészült a terasz is, 
ami fűthető, és tájba illő faszer-
kezetes, Puskás Péter építész 
tervei alapján.
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A Vörösmarty utca és a Király 
utca kereszteződésében talál-
ható zöld területen hatodik 
alkalommal rendezték meg a 
lakótelep családi napját.

Az itt élőket Molnár Péter 
önkormányzati képviselő 
köszöntötte. – Először 2014-
ben gondoltuk úgy Eperjesi 
Erika képviselőtársammal, 
hogy a belvárosi panelren-
getegben jó lenne egy gene-
rációkat összefogó családi 
napot tartani. 

Most is úgy állítottuk ösz-
sze a programot a Miskol-
ci Kulturális Központ szer-
vezésében és segítségével, 

hogy fiatalok és idősek is 
megtalálják a megfelelő szó-
rakozási lehetőséget ma-
guknak itt. 

A mazsorettek fellépése és 
a gyerekműsorok után min-
dig színpadra áll egy népsze-
rű sztár is. Volt már itt Sol-
tész Rezső, Aradszky László 
és Koós János, idén Szűcs Ju-
ditot hívtuk meg.

Alakszai Zoltán jegyző úgy 
nyilatkozott, tapasztalatai 

alapján most is úgy látja, 
hogy Miskolc valódi erejét a 
közösségek jelentik. – Min-
den közösségnek szüksége 
van egy motorra, ami moz-
gatja, szervezi az életüket. 
Ma azt láttam, hogy azok a 
képviselők és képviselőjelöl-
tek, akik ezeket a programo-
kat szervezték, alkalmasak 
erre a feladatra. Bízom ben-
ne, hogy bizalmat kapnak 
október 13-án.

Pisztráng  
minden  
mennyiségben  
és formában 

Megtartották hagyomá-
nyos őszi családi napjukat 
a görömbölyiek. A helyi 
közösség tagjai jól ismerik 
egymást, és évente többször 
is szívesen együtt töltik a 
hétvégéjüket, miközben 
vendégeiknek megmutatják 
értékeiket.

Nehéz Károly visszatekin-
tett az elmúlt kilenc évre, 
amikor is a legtöbb utat 
Görömbölyön és Miskolc-
tapolcán sikerült felújítani 
ebben az időszakban. – Elég 
sok eredményt sikerült fel-
mutatni. Több száz millió fo-
rintot költöttünk az utak fel-
újítására, és emellett is látom, 
hogy van még mit folytat-

ni – mondta a politikus, aki 
bemutatta a Fidesz-KDNP 
képviselő-jelöltjét, Hegyi-Ké-
ri Ágnest.

– Abban hiszek, hogy az a 
hely, ahol lakunk, attól válik 
igazi otthonná, hogy tudunk 
leülni, beszélgetni, családia-
san együtt lenni. Ez a nap is 
arról szól, hogy az értékein-
ket megmutassuk itt, Göröm-

bölyön – mondta Hegyi-Kéri 
Ágnes, aki jelenleg dédszü-
lei házában él. – Itt jó élni, ez 
olyan, mint egy szeretetteljes 
falu, ismerik egymást az em-
berek, sok közösségi prog-
ram van, és folyamatosan fej-
lődik a településrész. Voltak 
mazsorettek, felléptek óvodá-
sok, iskolások, és bárki beáll-
hatott az Esztenás táncházba.

Az évente megrendezett 
családi nap idén szüre-
ti mulatsággá bővült az 
Avason. Most is családok 
jöttek el rá, de fontos volt a 
szőlőszüret hagyománya is. 
A felvonulás közben szőlőt 
osztogattak a járókelőknek, 
majd volt szőlőpréselés, így 
meg lehetett kóstolni az el-
készült mustot.  

Glatz Katalin önkormány-
zati képviselő elmondta, 
2015-től minden évben meg-
rendezik az avasi családi na-
pot. – Köztudott, hogy vala-
mikor régen az Avas keleti és 
déli lejtőjén szőlőültetvények 
és gyümölcsös kertek voltak. 
Annak idején tehát itt is volt 
szüreti felvonulás és mulat-
ság. Ennek kapcsán gondol-

tam, hogy egy kicsit eleve-
nítsük fel a hagyományokat, 
ezért idén először szüre-
ti fesztivál jelleget adtunk a 
családi napnak – mondta a 
képviselő, aki örömét fejezte 
ki, hogy az emberek ezeken a 
rendezvényeken felszabadul-
tan beszélgetnek egymással, 
szívesen ismerkednek.

Kozma Istvánné és Kiss 
Ákosné Gonda Erika Fi-
desz-KDNP-s képviselőjelöl-
tek segítettek létrehozni ezt 
a táncos-zenés programot. 
A szervezők készültek külön 
minden generációnak: a gye-
rekek és a felnőttek különbö-
ző korosztálya megtalálta a 
kedvére való szórakozást.

Száz darab ‚I love Jókai lakó-
telep’ feliratú, környezetba-
rát, vászon bevásárló táska 
került a lakók kezeibe a Jó-
kai Szombat rendezvényen.

A Jókai Szombat szüreti han-
gulatban és a környezetvéde-
lem jegyében telt. A gyerekeket 
vonzották a miskolci állatkert-
ből érkező állatok, a kutyabe-

mutató, az ügyességi játékok. 
Óriási sikere volt a frissen pré-
selt mustnak is. Hogy hogyan 
lehet a mindennapjainkban 
odafigyelni a környezetünkre? 
– erről Görög László és Papp 
Endre színművészek beszélget-
tek az érdeklődőkkel.

– Nagy öröm, hogy iga-
zi sztárok is vállalták, hogy 
leülnek a lakótelepi gyere-
kek közé és a környezetvéde-
lem fontosságáról mesélnek 
nekik. Külön köszöntöttük 
Görög Lászlót, aki az ország 
legjobb férfiszereplője címet 
nyerte le a közelmúltban a 
magyar színházak országos 
versenyében – nyilatkozta 
Kiss János alpolgármester.

Zalatnay Sarolta, Balázs Pali és Szűcs Judit is fellépett a 
Salkaházi Sára Program kétnapos szüreti mulatságán. 

A Salkaházi Sára Progra-
mot folyamatosan bővítik, 
mind a programlehetősége-
ket, mind pedig a létszámot. 
Legyen szó régi filmek vetí-
téséről vagy nagy sikerű szín-
házi darabokról, a telt ház ga-
rantált. A Salkaházi nyugdíjas 
program idén ünnepli ötödik 
születésnapját. A kezdemé-
nyezés több ezer szépkorúnak 
nyújtott kikapcsolódási lehe-
tőséget. Visszatérő és népsze-
rű eleme a szüreti mulatság, 
amit múlt hétvégén tartottak 
a Generali Arénában.

Hubay György ország-
gyűlési képviselő biztosította 
a szépkorúakat arról, hogy a 
Salkaházi Sára Programot a jö-
vőben is folytatják. – Nem csa-
lódtam most sem, hiszen min-
den alkalommal telt házzal 
megyünk. Kriza Ákos ötlete és 
támogatása nyomán folyama-
tosan bővítjük a programsoro-
zatot, és ez így lesz a jövőben is.

Alakszai Zoltán jegyző ün-
nepi beszédében méltatta a 
rendezvény mögötti szerve-
zést. – Abban, hogy ilyen so-
kan itt lehetünk, nagyon nagy 
munka van. Az országban 
egyedülálló közösséget te-
remtettünk. Harmincötezren 
vesznek részt ebben a prog-
ramban, immár öt éve. An-
nak idején voltak olyanok, 
akik ezt a programot üres 
kampány ígéretnek nevezték. 
Idén azonban születésnapot 
ünneplünk, amiért ajándék 
jár Önöknek, hogy kitartottak 
mellettünk az elmúlt öt évben. 
Az ötéves jubileumra ígérem, 
ötezer forint prémium kifize-
tését garantálja a városveze-
tés, vagyis összesen tizenöt-
ezer forintot kapnak Miskolc 
nyugdíjasai. A Salkaházi Sára 
Programokat a kezdetektől 
fogva a benne résztvevők ha-
tározzák meg, például a kisva-
sutazás az idősek ötlete volt.

Együtt szórakozott  
a görömbölyi közösség

Szüreti hangulat az Avason

Jó kezekben a Jókai lakótelep

Kétnapos Salkaházi 
szüreti mulatság

Családi nap  
a Vörösmartyn



Ha lenyűgözte a királynék 
vára, akkor ne habozzon, 
ragadja meg a billentyűzetet 
és szavazzon, hogy Diósgyőr 
vára legyen az év turisztikai 
attrakciója a szállás.hu játé-
kán! A szavazók között 16 
wellness hétvégét sorsolnak 
majd ki.

A Diósgyőri vár a Bükk 
hegység csodálatos természeti 
környezetének köszönhetően 
már a középkorban is kedvelt 
úti cél volt. Napjainkban már 
nem a királyi család és népes 
udvartartása, hanem látoga-
tók tömege érkezik, hogy be-
tekintést nyerjenek a középkor 
világába és gyönyörködjenek a 
hegyoldal lábánál fekvő palota 
magával ragadó látványában.

Az ide érkező vendége-
ket elbűvölik a berendezett 

enteriőrök. Közép-Európa 
legnagyobb lovagterme, a 
korabeli várépítészetben is 
ritkaságnak számító kétszin-
tes várkápolna, a királynék 
luxus lakosztálya, a fűszerek 
terme vagy a fémműves mű-
hely. A vár termeit udvarhöl-
gyek és lovagok kíséretében 
fedezhetik fel az érdeklődők, 
akik izgalmas és szórakoz-
tató módon mesélnek a fa-
lak között zajló diplomáciai 
eseményekről, szövődő sze-
relmekről, intrikákról, csel-
szövésekről, a középkori 
mindennapokról. A „király-
nék jegyruhája” most szava-
zatokat vár, hogy elfoglalja 
méltó helyét Magyarország 
turisztikai attrakciói között. 
Szavazni október 31-ig lehet 
a https://szallas.hu/evszallasa 
oldalon. 
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MIHŐ – 50 éve a lakosság szolgálatában

1. Mi a MIHŐ Kft. szlogenje?
a.  „Környezetbarát,  

biztonságos távfűtés”
b.  „Környezetbarát energia  

a JÖVŐNKÉRT!”
c.  „Környezetvédelem  

a távhővel”

2. Melyik utcában volt az első távfű-
tött lakóépület, melyet az 1969. októ-
berében üzembe helyezett Mester úti 
kazánházból láttak el fűtéssel és me-
legvízzel? 

a. az Árpád utcában
b. a Vörösmarty utcában
c. a Testvérvárosok utcában

3. Melyik évben alakult meg a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Távhőszol-
gáltató Vállalat, ismertebb nevén a 
BORSODTÁVHŐ?

a. 1979. január 1-jén
b. 1999. január 1-jén
c. 2001. december 1-jén

4. Melyik volt az első megújuló ener-
gia, melyet – pályázat útján elnyert tá-
mogatással – 1996-ban a Futó utcai 
kazánházban alkalmaztak használati 
melegvíz ellőállítására?

a. napkollektorrendszer
b. biomassza
c. szélenergia

5. Miskolcon 2008-ra mennyi panel-
lakás fűtése vált gazdaságosabbá a Pa-
nelprogram lévén?

a. 5 ezer
b. 13 ezer
c. 30 ezer

6. Mi látható az alábbi képen?

a. gázmotor
b. gázkazán
c. szivattyú

7. Mely városrészekben biztosít geo-
termikus forrásból származó hőenergi-
ával távhőszolgáltatást a MIHŐ Kft.? 

a. Avas és Belváros
b. Diósgyőr és Bulgárföld
c. Kilián és Komlóstető

8. Melyik programjával nyerte el Mis-
kolc a GeoPower Market „2013. legjobb 
fűtési projektje” nemzetközi díjat?

a.  a Miskolci Geotermikus Projekt  
beruházással 

b.  a Panelprogrammal
c.  a Kilián lakótelepen működő  

biomassza beruházással

KVÍZJÁTÉK
A MIHŐ Kft. működésének 50. 
évfordulója alkalmából 2019. 
augusztus 31-ével cikksoro-
zatot indított, amely tízéves 
szakaszokban mutatta be a 
miskolci távhőszolgáltatást. 
Bízunk benne, hogy a megje-
lenő írásokat Ön is figyelem-
mel kísérte, így lehetősége 
nyílik a játékra, mellyel 4 sze-
mélyes vacsorameghívást 
nyerhet, ha pontosan vála-
szol az alábbi kérdésekre.

Kérjük, küldje be a KVÍZ KÉRDÉSEKRE adott válaszokat 2019. október 15-én 24:00 órá-
ig a kvizjatek@miho.hu e-mail címre, vagy postai úton a 3534 Miskolc, Gagarin u. 52. 
sz. levelezési címre, „Kvízjáték” felirattal. 
A kézbesítés tényét, vita esetén a játékos tartozik igazolni. 
A sorsolás megtekinthető a Miskolc Televízió 2019. október 21-én, 18:30 órakor kez-
dődő Miskolci Napló magazinműsorában. A nyerteseket a sorsolást követő 5 munka-
napon belül értesítjük. Játékszabályzat és további információ játékunkról elérhető a 
www.miho.hu oldalon.

Legyen a Diósgyőri vár az 
év turisztikai attrakciója!

AZ ÖNZETLEN SZERETET MESÉJE 
A legkisebb boszorkány tör-
ténete kel életre a gyerekkö-
zönség előtt a Kamaraszín-
házban. 

Lázár Ervin sosem akarja 
elhitetni a gyerekekkel, hogy 
a világ fekete-fehér, hogy a jó 
mindig elnyeri méltó jutalmát, 
a gonosz méltó büntetését. Eb-
ben a mesében is, amelyben 
láncra vert sárkány, seprűn lo-
vagoló boszorkányok, táltos lo-
vak elevenednek meg, a renge-
teg kaland, csoda és átváltozás 
mellett leginkább a szerelemről 
és az önfeláldozásról mesél úgy, 
hogy a gyerekekre gondolkodó 
emberekként tekint.

A legjobb, amit tehetünk egy 
mesével, ha elhozzuk a jelenbe, 
és nem egy vitrinben őrizzük, 
mint egy múzeumban – mond-
ja Szabó Attila, aki nem csak 
rendezője az előadásnak, de az 
átiratot is ő készítette. – A szín-
házban a jelen eszközeit hasz-
náljuk, a jelenhez szólunk vele. 
Ebből indultam ki az átirat ké-
szítésénél is. Az eredeti Ámi La-
jos mese, Lázár Ervin szövege 
és néhány saját részlet alkotja a 
színpadi adaptációt, ami a fil-
mes világból építkező zenével és 
látvánnyal kerül majd a gyere-
kek elé, hogy egy varázslatos vi-
lágba repítse őket. Elrugaszkod-
va a „jó elnyeri jutalmát, a rossz 
pedig büntetését” mesei sab-
lontól ez a történet sokkal szí-
nesebb dimenziókat nyit meg 
a kicsik előtt. Fontos, hogy egy 
olyan világot mutassunk meg 

a gyerekeknek, ami már a fel-
nőtt kor felé halad, amiben már 
nem minden fekete-fehér, ahol 
nem egyértelmű út vezet a hap-
py endhez, hanem kacskarin-
gókon keresztül jutunk el egy 
erkölcsi tanulsághoz – hangsú-
lyozza Szabó Attila. – Egyszerre 
készítettem A legkisebb boszor-
kány és A kis hableány átiratát, 
és rájöttem, szinte ugyanaz a két 
történet mondanivalója: ahhoz, 
hogy változz, ki kell lépned ab-
ból a közegből, amit nem érzel 
a sajátodnak, de beleragadtál. 
A változás motivációja pedig az 
önzetlen szeretet. A legkisebb 
boszorkány bár a boldogság le-
hetőségét elveszíti, hőssé válik 
önfeláldozása miatt. A gonosz-
ság helyett a segítséget választja, 
nem akar már ártani senkinek 
– mondja a történet tanulsága 
kapcsán a rendező.

Az Amarillát megformáló 
Rusznák Adrienn szerint is az 

a legfontosabb gondolat ebben 
a mesében, hogy vállaljuk ön-
magunkat és merjünk a szí-
vünkre hallgatni. – Ha sokszor 
nem is lesz így boldog a végki-
fejlet, közben olyan őszinte sza-
badságot élhetünk meg, ami 
kárpótol mindenért. Amarilla 
boszorkányként nem érzi jól 
magát a bőrében, a gonoszsá-
got, gonoszkodást nem ismeri, 
nem érti. És bár én az előadás 
végén már csak a takarásból 
hallgatom, hogy büntetésként 
milyen széllé is változott, de 
mindig mosolygok a függöny 
mögött – árulja el a színésznő. 
Hozzátette azt is, a legkisebb 
boszorkány karakterének ket-
tősségét volt a legnehezebb, de 
legélvezetesebb megtalálni. – 
Azt a valakit, akit magam mel-
lett szeretnék tudni, úgy segí-
tem, hogy azzal egyre távolabb 
kerül tőlem. Sokszor össze is 
zavarodtam a próbák alatt: ne-

kem ennek most örülnöm kell, 
vagy sem? Sok izgalmas fejte-
getést hoztak ezek a kérdések.

A színház társulatának egyik 
új tagja, Koller Krisztián ezzel 
az előadással mutatkozik be a 
miskolci közönségnek. – Úgy 
látom, hogy jó helyre kerül-
tem. Ez egy nagyon jó színház, 
nagyon erős társulattal. Öt be-
mutatóm is lesz idén, tehát sok 
lehetőséget is kaptam. Nem 
egyszerű persze pályakezdő-
ként az egyetem védett közege 
után. Van bennem bizonyítási 
vágy is, igyekszem megmutat-
ni, hogy nem véletlenül kerül-
tem ide – vallja be a színművész. 
Az előadással kapcsolatban el-
mondta, szerinte tévedés, hogy 
a mesék csak gyerekeknek szól-
nak. A legkisebb boszorkány 
történetének is minden korosz-
tály számára érvényes monda-
nivalója van a beteljesült és be-
teljesületlen szerelemről.
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 2019. október 11-én első alka-
lommal szervezi meg az Erőművek Éjszakáját, melyhez Miskolc városa is csatlakozott. 
A MIHŐ Kft. és a Közreműködő Partnerek tisztelettel meghívnak minden érdeklődőt az alábbi 
programokra:

Bioenergy-Miskolc Kft. (BIOMI) – faapríték tüzelés megtekintése
Helyszín: 3534 Miskolc, Muhi utca (Shinwa-gyár és Szinva-patak közötti terület)
Program: Biomassza fűtés, a zöldenergia bemutatása
Időpontok: 14:00–15:00, 16:00–17:00, 18:00–19:00 óra
Meghökkentő fizikai kísérletek: Dr. Póliska Csaba, Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudomá-
nyi Kar, egyetemi docens

PannErgy Nyrt. Tatár úti hőközpontja – a Miskolci Geotermikus Projekt megtekintése
Helyszín: 3531 Miskolc, Tatár u. 29/B sz.
Program: Magyarország legnagyobb távfűtési célú geotermikus projektjének bemutatása
Időpontok: 15:00–16:00, 17:00–18:00, 19:00–20:00 óra

MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. megtekintése
Helyszín: 3531 Miskolc, Tatár u. 29/B sz.
Program: Kombinált Ciklusú Erőmű, Gázmotoros kiserőmű és Fűtőmű bemutatása
Időpontok: 14:00–15:00, 16:00–17:00, 18:00 – 19:00  óra

Az érdeklődőket a Bioenergy Miskolc Kft. telephelyén meglepetésajándékokkal várják.

Regisztráció: 2019. október 9-ig a www.eromuvekejszakaja.hu honlapon vagy az eromuvekej-
szakaja@miho.hu email címen. A regisztrációhoz név vagy cégnév és email cím szükséges.

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIA A JÖVŐNKÉRT!

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

Az akció érvényes: 2019. 10. 05-tól 2019. 10. 11-ig 
Tomi mosópor, 4,2 kg, 595 Ft/kg 2499 Ft
Domestos power 5, WC ill., 55 g, 7255 Ft/kg 399 Ft
Domestos fertőtlenítő, 750 ml, 532 Ft/l 399 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 1248 Ft/l 499 Ft
Denim deo, férfi, 150 ml, 4326 Ft/l 649 Ft
Adidas roll, férfi, 50 ml, 10 980 Ft/l 549 Ft
Schauma sampon, 400 ml, 1748 Ft/l 699 Ft
Schauma hajbalzsam, 250 ml, 2396 Ft/l 599 Ft
Szavó penészlemosó, 500 ml, 1998 Ft/l 999 Ft
Gillette borotvagél, 200 ml, 2995 Ft/l 599 Ft
Well Done WC-papír 64 tekercs, 2 rétegű, 31,23 Ft/tek. 1999 Ft
Fazék zománcos, 5,5 l, III. oszt. 1799 Ft
Kifutó lazúr, zomác 50% ENGEDMÉNNYEL! 
Olaj és falfestékek 50% ENGEDMÉNNYEL!

Tovább folytatja hiba nélküli 
teljesítményét a nemzetközi és 
a magyar porondon is a PAN-
NERGY Miskolci Vízilabda 
Club. 

A miskolci pólósok mindhá-
rom mérkőzésüket megnyer-
ték, így csoportelsőként zárták 
az Európa Kupa második cso-
portkörét is, továbbjutva a nem-
zetközi kupasorozat egyenes 
kieséses szakaszába. A kitűnő 
erőkből álló horvát, olasz és spa-
nyol riválisát is legyőző MVLC 
Horvátországban megrendezett 
második selejtezőkörben a Me-
diterrani ellen kezdett. De nem 
a tervezett módon, hiszen a har-
madik negyedben már négygó-
los is volt a spanyol előny, ám 
szerencsére volt egy extra pro-
dukció a mieinknél, és így vé-
gül 15-12 lett a vége. Második 
meccsét a házigazda Sibenik el-
len pólózták a mieink, ám itt szó 
szerint egy pillanatig sem forgott 
veszélyben a győzelem, 11-5 lett 

a vége. A harmadik mérkőzés 
pedig már egy szoros, nagyon 
komoly ütközet volt, de az olasz 
Ortigia Syracusa ellen is győztek 
a mieink 12-11-re. 

Ám nem volt idő igazán sem 
ünneplésre, sem pihenésre, hi-
szen ezen a héten két bajnokival 
folytatódik a tétmérkőzések sora.  
Szerdán az UVSE és az MVLC 
fővárosi ütközete zárta az E.ON 
Férfibajnokság negyedik fordu-
lóját. A találkozót a miskolciak 
kezdték jobban. Vidumanszky 
László tanítványai Nagy Ádám, 
Vadovics Viktor, Szasa Misics, 
valamint az ugyancsak monten-
egrói Dimitrije Krijestorac talá-

lataival lerohanták a vendéglátó-
kat. A túloldalon Konarik Ákos 
az első játékrész végét jelző du-
daszó előtt váltott gólra egy em-
berelőnyt, így az etap 4-1-es mis-
kolci vezetés mellett ért véget. A 
második felvonás már kiegyen-
lítettebb küzdelmeket hozott (3-
3), a csapatok 7-4-es állásnál for-
dultak. Az MVLC-nek sikerült 
a térfélcserét követően is meg-
őriznie fölényét, Vidumanszky 
László csapata 13-7-re nyert Be-
nedek Tibor ifjú legénysége el-
len. Október 5-én, szombaton 
pedig hazai rangadó követke-
zik: a Szolnok látogat majd a Ke-
mény uszodába. 

ÚJABB VÍZILABDA BRAVÚR

Az Euroliga selejtezőjének visszavágóján 
az olasz Reyer Venezia együtteséhez láto-
gatott az Aluinvent DVTK. A piros-fehé-
rek első mérkőzésen megszerzett tízpontos 
előnye a hosszabbításhoz volt elég, amelyet 
viszont jobban bírt idegekkel a hazai gárda 
és 81-68 arányú győzelme azt jelenti, hogy 
Cziczás László csapata az Európa Kupában 
folytatja nemzetközi szereplését. 

A cselgáncsozó Gercsák Szabina arany-
érmet nyert az olimpiai kvalifikációs so-
rozatba tartozó luxembourgi European 
Open-versenyen. A DVTK sportolója a 70 
kilogrammos súlycsoport 18 fős mezőnyé-
ben spanyol, lengyel, svájci és német el-
lenfelét is ipponnal győzte le és az aranyé-
remmel száz olimpiai kvalifikációs pontot 
gyűjtött.

Nagyon kevésen 
múlt a siker

ARANYÉREMMEL 
TÉRT VISSZA 



Újabb sportolók csatlakoz-
tak a Miskolci Olimpiai 
Reménységek Programhoz, 
és emelkedett a támogatás 
összege is.

A Magyar Olimpiai Bizott-
ság és Miskolc Város Sport-
jáért Közalapítvány által tá-
mogatott Miskolci Olimpiai 
Reménységek Program egy 
évvel ezelőtt indult, és akkor 
hét sportág tíz képviselője ka-
pott nemzetközi porondon 
elért sikerei okán támogatást. 
A 2019-ben három új tag-
gal bővülő program célja vál-
tozatlan, a legtehetségesebb 
miskolci sportolók városban 
tartása, felkészülésük biztosí-
tása. 

– A közösség építéséhez 
mindig kellenek vezéralakok 
és példaképek, akik követen-
dő mintát nyújtanak a több-
ségnek, és akikre büszkék 
lehetnek a miskolciak. Azt 
gondolom, az itt ülő sporto-
lók, fiatalok, büszkeségeink – 
fogalmazott Alakszai  Zoltán 
jegyző. A MORP ezeknek a 
fiatal sportolóknak nyújt se-
gítséget, akik között ott le-
het talán, Repka Attila után, 

Miskolc következő olimpiai 
érmese. Korábban a jobb fel-
tételek miatt több tehetség is 
főként a fővárosban folytat-
ta Miskolcon szárba szökke-
nő sportkarrierét, ezen a gya-
korlaton kíván változtatni, a 
mentori támogatást megtart-
va, de emelkedő támogatási 
összeggel a program.

– A Szerencsejáték Ser-
vice Nonprofit Kft. 1 mil-
lió forintos támogatásának 
köszönhetően az eddigi 45 
ezer forintos havi ösztön-
díjat 2019 szeptemberétől 
2020 augusztusáig 60 ezer fo-
rint/hóra emeltük. Tovább-
ra is számíthatnak sportoló-
ink a Decathlon Áruházak 
évi egyszeri 60 ezer forintos 
vásárlási utalványára. Men-
tori szolgáltatásunk alapján, 
az igények felmérése után 
dietetikus és sportpszicho-
lógus közreműködésével is 
segítjük a MORP-tagokat. A 
Miskolci Fürdők Kft. térítés-
mentes sportegészségügyi 
szolgáltatásokkal, a Miskol-
ci Sportcentrum Kft. pedig 
az általa üzemeltetett létesít-
mények ingyenes használa-
tával igyekszik hozzájárulni 

a sikerekhez – tájékoztatott 
 Rakaczki Zoltán sportért fele-
lős polgármesteri biztos.

A MORP új tagjai
Bacsa Fanni atléta, a Mis-

kolci Sportiskola versenyzője. 
Fanni fő száma a 100 méteres 
gátfutás, mellette rendszere-
sen versenyez távolugrásban. 
2017-ben az EYOF-on, 2018-
ban az Ifjúsági Olimpián kép-
viselte hazánkat és városun-
kat, 2018-ban ifjúsági Eb 8. 
helyen végzett, idén júniusban 
egyéni csúcsot futott a mann-
heimi Junioren Gálán.

Bodonyi András, a Diós-
győri Kajak-Kenu Sport Club 
versenyzője. András idén iga-
zolt vissza miskolci nevelő 
egyesületéhez, kenu-1500 mé-
teren felnőtt országos bajnok, 
indult az idei szegedi olimpi-
ai kvalifikációs vb-n, ahol a 
B-döntőben szerepelve össze-
sített 14. helyen végzett.

Tóth Apor cselgáncsozó, az 
MVSC sportolója. Apor idén a 
felnőtt magyar bajnokságon a 
3. helyen végzett, korosztályos 
eredményei közül kiemelke-
dik junior Eb 3., ifjúsági Eb 
3. és ifjúsági vb 7. helyezése.  

Tóth Apor nem volt jelen az 
eseményen, mert válogatott 
edzőtáborba utazott. Az ok-
levelet és ajándékokat edzője, 
Bartha Ákos vette át.

Gyurkota Józsefet is kö-
szöntötték

Az eseményre meghívást 
kapott Gyurkota József, aki-
nek Alakszai Zoltán és Ra-

kaczki Zoltán a város és a 
közalapítvány ajándékát 
nyújtotta át. A paralimpikon 
számos nemzetközi verse-
nyen képviselte hazánkat és 
Miskolcot. BC4 páros kategó-
riában Európa-bajnoki címet, 
világbajnoki ezüstérmet, vi-
lágkupa aranyérmet is nyert, 
de eredményei közül para-
limpiai szereplései emelked-

nek ki. 2004-ben, az athéni 
paralimpián a magyar boc-
cia sport először szerzett le-
hetőséget az indulásra, ahol a 
Béres Dezső, Gyurkota József 
alkotta páros szinte napra 
pontosan 15 éve bronz érmet 
nyert. 2008-ban a pekingi pa-
ralimpián egyéniben 15., Bé-
res Dezsővel párosban a he-
tedik helyen zárt. 

Az országban egyedülálló 
sportorvosi, diagnosztikai és 
rehabilitációs központ közel 
2 ezer négyzetméter alapte-
rületű, az olasz rekordbaj-
nok Juventus fociklubnak 
van hasonló egészségügyi 
komplexuma. Az itt rendel-
kezésre álló orvosi eszközök 
a DVTK és a régió sportolói 
mellett a helyi lakosságot is 
szolgálják, emellett a komp-
lexum a diósgyőri birkózók 
új otthona is egyben. 

Elkészült a diósgyőri sporte-
gyesület, az 1910-ben alapított 
DVTK sportorvosi, diagnosz-
tikai és rehabilitációs központ-
ja, a Medical Center és a klub 
új birkózóterme, a komplexu-
mot kedden adták át a stadion 
közelében.

Az átadáson Szijjártó Pé-
ter külgazdasági és külügymi-
niszter azt mondta: bármerre 
is jár a világban, két kifejezés 
mindenkinek, mindenhol eszé-
be jut a magyarokról, az egyik 
Puskás, a másik az Aranycsapat. 
A tárcavezető úgy fogalmazott: 
a sport területén gyűjtött sike-
rek, hagyományok a magyar 
nemzet legjelentősebb erő-

forrásai közé tartoznak. Mint 
mondta, a magyarokra illik a 
sportnemzet kifejezés, ugyan-
akkor egy sportoló nemzet is az 
ország. A miniszter kiemelte, a 
kormány célja az, hogy a gyer-
mekek minden nap sportolja-
nak, hogy a sportlétesítmények 
legyenek világszínvonalúak, és 
hogy minél több nagy nemzet-
közi esemény házigazdája le-
hessen az ország. „Mindhárom 
célkitűzés tekintetében komoly 
sikereket értünk el” – tette hoz-
zá, megjegyezve, a sportot a 
kormány nemzetstratégiai ága-
zatnak tekinti.

Sántha Gergely, a DVTK 
ügyvezető igazgatója elmond-

ta, a magyar klubok között el-
sőként a DVTK rendelkezik 
saját egészségügyi központtal. 
Mintegy ezer négyzetméteren 
a legmodernebb eszközökkel, 
szolgáltatásokkal segítik a ré-
gió sportolóit. Az előkészü-
letek a háttérben már 2016-
ban megkezdődtek. Ekkor járt 
Torinóban Sántha Gergely, a 
DVTK elnöke és Szabó Zsolt, 
a DVTK egészségügyi igazga-
tója, ahol tanulmányozhatták 
a Juventus hasonló egészség-
ügyi komplexumát. Az épüle-
tet – ami egyébként korábban 
vendéglátó egységként mű-
ködött – a DVTK Kosárlabda 
Kft. saját forrásból és a Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szö-
vetsége tao-forrásból vásárol-
ta meg.

A DVTK Medical Center 
kialakításához – az Emmi tá-
mogatásában – egy 2017-es 
kormányhatározat biztosított 
közel 1,5 milliárd forintos for-
rást. A tervezés és kivitelezés 
másfél év alatt lezajlott, amely-
nek köszönhetően az ország-
ban egyedülálló sportorvosi, 
diagnosztikai és rehabilitáci-
ós központ épült, közel 2 ezer 
négyzetméter alapterületen. A 

központ a legmagasabb szak-
mai követelményeket is kielé-
gítő eszközökkel (MRI, rönt-
gen, fizikoterapiás készülék, 
vizsgálók, egyéb orvosi- és 
rehabilitációs berendezések) 
rendelkezik, amik a DVTK és 
az észak-kelet magyarorszá-
gi régió felnőtt és utánpótlás 
korú sportolóit, valamint a he-
lyi lakosságot szolgálják. Ezzel 
a beruházással a DVTK lett az 
országban az első multisport 
egyesület, amely saját tulajdo-
nú komplex sportegészségügyi 
központtal is rendelkezik.

Az egészségügyi központ 
épületében kapott helyet a bir-
kózók új otthona, mintegy hat-
száz négyzetméteren két bir-
kózószőnyeget helyeztek el, 
edzői irodákat, öltözőket, és 
szaunát alakítottak ki. Németh 
Szilárd, a Magyar Birkózó Szö-
vetség elnöke szerint a diós-
győri birkózás, a szakosztály 
méltó helyet kapott a most áta-
dott létesítménybe. Emlékezte-
tett rá, hogy a DVTK már csak 
azért is kiérdemelte a korszerű 
bázist, mert kiváló birkózókat 
adott az országnak. Elmondta 
azt is: ez a komplexum a régi-
óé is lesz.
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Mindkét félidőt rosszul 
kezdte a Diósgyőr a Ka-
posvár otthonában, ami 
kétgólos hátrányt jelentett 
és hiába igyekezett fordí-
tani Feczkó Tamás edző 
együttese, miskolci találat 
nem esett a 90 perc során. 
Így pedig sajnos azonos 
pontszámmal, de rosszabb 
gólkülönbséggel, az utolsó 
helyről várhatják a folyta-
tást a diósgyőriek.

Egy bajnoki, valamint egy 
Magyar Kupa győzelmet kö-
vetően bizakodóan várhatta 
az élvonal újonca otthoná-
ban a labdarúgó NB I hete-
dik fordulójának mérkőzé-
sét a DVTK. Feczkó Tamás 
első idegenbeli bajnokiján, 
a kupatalálkozót követően a 
kaposvári bajnokin is pályá-
ra küldte új játékosát, Mirko 
Ivanovszkit, aki így először 
kezdhetett piros-fehér mez-
ben tétmérkőzésen.  

Enyhe mezőnyfölényt 
követően a 20. percben 
egy szöglet után érkezett a 
DVTK kapuja elé az ívelés. 
Bár hét diósgyőri játékos is 
saját kapuja előtt védekezett, 
de csak a gólszerző, a ko-
rábbi DVTK játékos, Nagy 

Tamás ugrott a labdáért és 
pontos fejesét Danilovic ka-
pus sem tudta védeni, 1-0. A 
22. percben komoly gólhely-
zetet alakított ki, majd pus-
kázott el a Diósgyőr, amikor 
a szélről Prosszer tette kö-
zépre a labdát, de az arra ér-
kező Rui Pedro 12 méterről 
sajnos nem találta el a kaput. 
Pedig amennyiben szinte 
azonnal egyenlíthetett volna 
a DVTK, így nem csak frá-
zisként hat, hogy ez a későb-
bieket befolyásoló szituáció 
volt. Sokat nem kellett várni 
az újabb hazai helyzetre sem, 
a 30. percben ugyanis Sza-
kály kapott egy pazar  passzt 
és gurítása nyomán elgu-
rult keresztben a kapu előtt 
a labda. A szintén ex-diós-
győri Fodortól indult a labda 
az 54. percben, majd Ádám 
ziccerben a hosszú kapufát 
találta el, majd a kipattanót, 
a Ruio Pedroéhoz hason-
ló helyzetből, kissé szélről 
Szakály bombázta a vendég-
kapuba, 2-0. A folytatásban 
próbálkozott a válaszadással 
a DVTK, de veszély ezekhez 
nem társult, így a Kaposvár 
2-0-ra győzni tudott hazai 
pályán, az élvonal hetedik 
fordulójában. 

Átadták a DVTK orvosi centrumát 
és birkózótermét

Vereség  
a Kaposvár ellen 

Havi 45 ezerről 60 ezer forintra emelkedett  
az Olimpiai Reménységek Program ösztöndíja
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Apróhirdetés
Gépi földmunka minikotróval. 
Fuvarozás platós kisteherautóval. 
Autószállítás. Falfúrás 50 mm-300 
mm átmérőig. Tel: +36-20/560-8939

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázs-
kapuk cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolástechni-

kával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: 
h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

A 2019.01.14-től Stratégiai telephelyfeljesztési projektet megvalósító, 
idén 160 éves TS HUNGARIA Kft. minimum 2-3 éves szakmai tapasztalattal 

felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:

VILLANYSZERELŐ
FELADATOK

•  Üzem területén található termelő berendezések állapotának folyamatos figyelése, hibák javítása
• Általános villanyszerelési feladatok ellátása
• Berendezések, gépek üzemzavar elhárítása, villamos problémák megoldása
• Gépek elektromos karbantartása, elektromos hibaelhárítás
•  Villamos kapcsolási rajzok olvasása, dokumentációk kezelése, napi tevékenységek ügyintézése
• Új gépek telepítése
• Megelőző karbantartás a karbantartási tervnek megfelelően

FESTŐ (JÁRMŰFÉNYEZŐ)
FELADATOK

• Fém alkatrészek, felületek festése az előírásoknak megfelelően
• Az alkalmazott festékek kikeverése, viszkozitásuk beállítása
• Az előírt rétegvastagsági követelmények betartása
• Festési utasításokban és szabványokban foglaltak betartása
• A munka- és védőeszközök szakszerű használata

SZEMCSESZÓRÓ
FELADATOK

•  Megmunkálási műveleti sorrend részeként alkatrészek  
és vasúti kocsik szemcseszórása

•  Szemcseszóró gép szakszerű működtetése, manuális szemcseszórás
• Egyéb szemcseszóráshoz kapcsolódó technikai feladatok ellátása
•  Felelősségvállalás az elkészült alkatrészek következő műveletbe küldéséért 
• Együttműködés a többi területtel

A fényképes önéletrajzokat végzettséggel, szakmai tapasztalattal 
az alábbi postai vagy email címre várjuk „Minap“ jeligével:

TS Hungaria Kft.
Ein Unternehmen der ÖBB

Személy- és munkaügy
3527 Miskolc, Kandó K. tér 1.

karrier@tshungaria.hu

Lendítse fel ÜZLETÉT! 
Hirdesse Ön is termékét, szolgál-
tatását szórólapon, juttassa el 
újságját, kiadványait kézbesítői 
hálózatunkon keresztül Miskolcon 
és környékén. 

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

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

Első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!
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Idén is megmérettette magát 
európai versenyen a Formula 
Racing Miskolc csapata

A Formula Racing Miskolc 
(FRM) a Miskolci Egyetem hall-
gatóiból 6 ével ezelőtt alakult 
csapat, amelynek célja, hogy 
kiérdemelje, és hosszú távon 
fenntartsa a legjobb magyar 
Formula Student csapat címet, 
hogy ezzel Kelet-Európa leg-
jobbjai között szerepelhessen. 

A jelenleg 15 aktív taggal ren-
delkező csapat tagjai mindent 
megtesznek ezért: szabadidejük-
ben megtervezik a versenyautót, 
majd bizonyos teszteket és fino-
mításokat követően meg is épí-
tik azt. Ehhez elengedhetetlen, 
hogy a lehető legtöbbet meg-
tanulják az adott szakterületről, 
hiszen az elektronika, a futómű, 
a hajtáslánc, az aerodinamika és 
a karosszéria vonatkozásában 
is mindennek a helyén kell len-
nie. Ennek érdekében minden 
csapattag elmélyül az őt érin-
tő részegységhez tartozó szoft-
verek használatában, melyhez 
hozzá tartozik az adott műszaki 
terület részleteinek elsajátítása. 
A csapattagok dolgozhatnak új 
anyagokkal és eszközökkel, ami 
jelentősen hozzájárul műszaki 
készségeik fejlődéséhez. A me-
nedzsmentben résztvevő hall-
gatók egy valós környezetben 
szerezhetnek tapasztalatot a 
marketing és a PR területén, ahol 
lehetőségük nyílik a saját ötleteik 
megvalósítására. 

A 2019-es versenyszezonban a 
csapat az FS Czech Republic ver-
senyen vett részt egy belsőégésű 
motorral rendelkező saját terve-
zésű és építésű versenyautóval. A 

verseny kezdetére a jármű a csa-
pattagok szívéhez nőtt, hiszen az 
autó minden eleme a csapat által 
egyedileg tervezett alkatrészek-
ből áll. Az idei évi autó megter-
vezésekor az egyik kiemelt szem-
pont a versenyautó tömegének 
csökkentése volt, ami sikerült 
is, hiszen idei versenyautó váza 
22%-kal könnyebb lett a tavalyi-
hoz képest. Az elektronika terén 
is volt egy nagyobb fejlesztés, 
ugyanis a motorvezérlő elektro-
nika mellett egy komplex tele-
metria rendszer is helyet kapott 
az autóban, ami a részegységek 
folyamatos adatgyűjtésére ké-
pes, így részletes képet adva az 
autó egyes dinamikus paramé-
tereiről. 

A csapat működése, a megfe-
lelő felkészülés és a versenyau-
tó elkészítése csak a szükséges 
anyagi feltételek rendelkezésre 
állásával lehetséges. Ehhez a csa-
patnak olyan támogatókra van 
szüksége, akik lehetőség szerint 
évről-évre szponzorálják a csapa-

tot.  A több éves támogatásnak 
köszönhetően a csapat jelenleg a 
Joyson Safety Systems Kft-t tartja 
számon legaktívabb támogató-
ként, hiszen sok területen számít-
hat a cég segítségére. Az anyagi 
támogatáson túl a csapat renge-
teg szakmai segítséget kapott 
a Joyson munkatársaitól mind 
műszaki, mind menedzsment te-
rületen. Továbbá a cég minden 
esetben készségesen rendelke-
zésre bocsájtja saját gépparkját, 
ami az autó alkatrészeinek le-
gyártásában és a szükséges tesz-
tek lefolytatásában jelent nagy 
segítséget.

A Joyson Safety Systems el-
kötelezett támogatója a miskol-
ci egyetemistákból álló Formula 
Racing Miskolc csapatnak, hiszen 
a gyakorlatban is hasznosítható, 
alapos szaktudásra tesznek szert 
a csapattagok a felkészülés so-
rán, így a cég szívesen fogadja az 
FRM tagjait munkatársként, gya-
kornokként vagy akár duális kép-
zésben is.
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3527 Miskolc, József Attila u. 65., levelezési cím: 3501 Miskolc Pf. 509, info@mirehu.hu, www.mirehu.hu

MIREHU MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

Tovább bővül a szelektív hulladékgyűjtés Miskolcon

A Miskolci Regionális Hulladék- 
gazdálkodási Önkormányzati Társulás  
nagy méretű, 770 literes edényeket  
biztosít társasházak részére  
szelektív hulladék gyűjtésére.  
Csatlakozzon az Ön lakóközössége is!
 

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN!

További információ: www.mirehu.hu/edenyosztas



A tavaly nagy sikerrel meg-
rendezett szaunázók hétvé-
géje után idén is tematikus 
szaunaprogramokkal várják 
az érdeklődőket a miskolci 
fürdők október 5-én és 6-án.

A szaunázók hétvégéje első-
sorban a szaunázás jótékony 
hatásaira, egészségmegőrző, 
prevenciós célú alkalmazásá-
ra hívja fel a figyelmet azzal 

a nem titkolt céllal, hogy to-
vább növeljék a szaunakultúra 
iránt érdeklődők számát. Idén 
országosan 31 fürdő csatla-
kozott a programhoz, köztük 

a Selyemréti Strandfürdő, a 
Miskolctapolcai Strandfürdő 
és a Miskolctapolca Barlang-
fürdő. Így október első hétvé-
géjén a három miskolci fürdő-

ben is egymást követik majd 
a különleges szauna kalandok 
és szauna szeánszok. Részletes 
program a fürdők honlapján és 
facebook oldalain.

Szaunázók  
hétvégéje  
a miskolci  
fürdőkben
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MOZIMŰSOR Művészetek Háza:
Uránia-terem: 
Október 3. csütörtök-9. szerda, naponta 

15:30 100 Dolog, 17:30 és 20:00 Joker
Október 10. csütörtök-16. szerda 20:00 Joker, 

15:30 Akik maradtak, 17:30 Pavarotti

Béke-terem: Október 3. csütörtök-9. 
szerda, naponta 18:00 Akik maradtak, 
20:00 A fénykép

Október 3. csütörtök és 4. péntek, 7. 
hétfő-9. szerda, naponta 16:00, 
valamint 5. szombat és 6. vasárnap, 
naponta 14:00 Mi újság, kuflik?

Október 5. szombat 16:00 Hyppolit, a lakáj
Október 6. vasárnap 16:00 Ének a 

búzamezőkről
Október 10. csütörtök-12. szombat és 14. 

hétfő-16. szerda, naponta 16:00 A 
művészet templomai: A Prado Múzeum 
– Csodák gyűjteménye, 18:00 A rendszer, 
20:15 FOMO – Megosztod, és uralkodsz

MOZIMŰSOR: CINEMA CITY: 
Október 3. csütörtök-9. szerda, naponta 

több időpontban – Ad astra – Út a 
csillagokba | A kis kedvencek titkos 
élete 2. (csak hétvégén) | Angry Birds 
2. – A film | A Wall Street pillangói | Az 
– második fejezet | Az oroszlánkirály 

(csak hétvégén) | Downton Abbey (csak 
hétvégén) | Joker | Jó srácok | Kópé | 
Metallica and San Francisco Symphony 
S and M2 | Mi újság, kuflik? | Playmobil: 
A film | Rambo V: Utolsó vér | Támadás 
a Fehér Ház ellen 3. | Volt egyszer 
egy… Hollywood (csak hétvégén)

CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
Október 6. vasárnap 10:30 A brémai 

muzsikusok

KIÁLLÍTÁS:
Október 10. csütörtök 17:00 Mousson 

Tivadar – a Zemplén festője, Miskolci 
Galéria

Október 10-ig Neked adom álmaimat, 
Ifjúsági és Szabadidő Ház

Október 12. 15:00 Fiatal lengyel és magyar 
grafikusok kiállításmegnyitója, Miskolci 
Galéria

Október 31-ig A táj vonzásában, Ady Endre 
Művelődési Ház

KONCERT:
Október 5. szombat 19:00 Wolf Péter és 

barátai a zene világnapján, Miskolci 
Egyetem díszaula

20:00 Mogyorósi Adrienn, Avalon 
Ristorante

Október 6. vasárnap 10:30 és 16:00 Ciróka 
babakoncert, Zenekari székház (Fábián 
6/a)

Október 9. szerda 18:00 Őszi szerenád, 
Zenepalota

Október 12. szombat 19:00 ByeAlex: Cselló 
és zongora, Művészetek Háza

20:00 Elvis-est Pál Csabával, Avalon 
Ristorante

Október 13. vasárnap 18:00 In Vino Veritas, 
Miskolci Vigadó

ELŐADÁS:
Október 6. vasárnap 11:00 Micimackó – 

zenés mesejáték, Művészetek Háza
Október 8. kedd 18:00 Dumaszínház: 

Dombóvári István, Művészetek Háza
Október 9. szerda 17:00 Rákóczi-pénzek 

– Nagy Szabolcs éremgyűjtő előadása, 
Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár

Október 10. csütörtök 16:30 Képes úti 
beszámoló a nemzeti parkokról, 
II Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár

18:00 Csernus Imre, Művészetek Háza
Október 11. péntek 17:00 Bácskai 

Júlia pszichológus: Időzített aknák 
a párkapcsolatban, Tudomány és 
Technika Háza

EGYÉB:
Október 5. szombat 14:00-21:00 Téravató, 

Vörösmarty Mihály tér
Október 6. vasárnap 10:00-14:00 Könyves 

vasárnap – Országos Könyvtári Napok, II. 
Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Október 5. szombat és 6. vasárnap 
Szaunázók hétvégéje, Miskolctapolcai 
Strandfürdő

Október 11. péntek 16:30 Jávorkai Judit 
Használati utasítás Férfiakhoz és 
Nőkhöz – könyvbemutató, II. Rákóczi 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Október 12. szombat 11:00 Slime Show 
a Mónika show házigazdájával, Maya 
Játszópark

Október 13. vasárnap 9:00-17:00 Pet Expo 
Hungary, Miskolci Egyetem Körcsarnok

MOZGÁS:
Október 7. hétfő 18:30 Ingyenes családi 

zumba, Ady Endre Művelődési Ház
Október 10. csütörtök 18:30 Ingyenes flow 

jóga, Ifjúsági és Szabadidő Ház
Október 12. szombat 7:40 Kitekintés 

az őszbe – Hétórás túra, 15-ös busz 
megállója Felső-Majláthon, további 
részletek: bfte.hu

10:00 A Selyemrét és környéke – belvárosi 
séta, Tourinform iroda

PROGRAMOK

OKTÓBER 8. KEDD 19:00 LU-
XEMBURG GRÓFJA, 
Szigligeti (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet, Nagyszínház
OKTÓBER 9. SZERDA 19:00 
LUXEMBURG GRÓFJA, 
Lehár (Alap, Arany, Ezüst) 
bérlet, Nagyszínház
OKTÓBER 10. CSÜTÖRTÖK 19:00 
LUXEMBURG GRÓ-
FJA, Madách (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet, Nagyszínház
OKTÓBER 11. PÉNTEK 19:00  
FEKETESZÁRÚ  
CSERESZNYE, Bemu-

tató (Arany, Ezüst) bérlet, 
Kamara
A MIZANTRÓP, A Nagy-
váradi Szigligeti Színház 
vendégjátéka, Nagyszínház
OKTÓBER 12. SZOMBAT 14:00 
A LEGKISEBB BOSZOR-
KÁNY, Bérletszünet, Ka-
mara
15:00 DON JUAN, Déryné 
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet, 
Nagyszínház
19:00 NEM FÉLÜNK A 
FARKASTÓL, Játékszín

SZÍNHÁZI MŰSOR
Október 8. – október 12.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Október 7. hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Ma-

gazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 
18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programaján-
ló) 18:25 Miskolci Napló (közéleti magazin) 19:00 Miskolc 
Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 
19:25 Üzleti negyed ism. (gazdasági magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 
Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Október 8. kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 
Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont 
(programajánló) 18:25 Sportpercek (sportmagazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (hír-
adó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Mérkő-
zés 21:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 21:17 Időjárás-jelentés 21:20 Programpont ism. 
(programajánló) 21:25 Képújság

Október 9. szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Program-
pont (programajánló) 18:25 Helyzetkép (politikai háttérbeszélgetés) 19:00 Miskolc 
Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programaján-
ló) 19:25 Gaszrokaland (gasztronómiai magazin) 19:40 Köztünk élnek ism. (port-
ré) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. 
(programajánló) 20:25 Képújság

Október 10. csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Program-
pont (programajánló) 18:25 Promenád (kulturális magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. 
(híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 
Quantum (tudományos magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-je-
lentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Október 11. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Program-
pont (programajánló) 18:25 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:45 
Egészségére (egészségügyi magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjá-
rás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Szomszéd vár ism. (tu-
risztikai magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 
Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Október 12. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 18:00 Króni-
ka (heti hírösszefoglaló) 18:30 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő ma-
gazin) 19:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 19:30 Sportpercek ism. (sportmaga-
zin) 20:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 20:25 Képújság

Október 13. vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 17:00 Hí-
vőszó (vallási magazin) 18:00 Miskolci Napló ism. (közéleti magazin) 18:30 Egész-
ségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:50 Egészségére ism. (egészségügyi 
magazin) 19:00 Promenád ism. (kulturális magazin) 19:30 Gasztrokaland ism. 
(gasztronómiai magazin) 19:45 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 20:00 Köz-
tünk élnek ism. (portré) 20:15 Köztünk élnek ism. (portré) 20:30 Képújság

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában október 
6-án 17 órai kezdettel a Búza téri görög katolikus székes-
egyházból közvetítenek. A szent liturgiát bemutatja: Sze-
merszky Mihály parókus. 

Október 6-án, vasárnap lesz 
a terménybetakarítási hálaa-
dás, melyet a délelőtt 10 órai 
szentmisén tartanak a mind-
szenti templomban. Délután 5 
órától a Zárda kápolna (Ma-
gyarok Nagyasszonya) búcsúi 
szentmiséje lesz. Októbert az 
egyház a rózsafüzér imádko-
zásának szenteli. A mindszenti 

templomban a hívek minden 
este 17:50-től imádkozzák kö-
zösen a Szent Olvasót. Elkez-
dődik a plébániai hitoktatás: az 
elsőáldozásra készülőket pén-
tekenként délután negyed 5-re 
várják, a bérmálás előtt állókat 
pedig ugyanezen a napon dél-
után 5 órától oktatják a mind-
szenti templomban.

Bethánia CE körzeti csen-
desnapot szerveznek Miskol-
con a Református Egyházkerü-
leti Székházban október 5-én, 
szombaton délelőtt 10-től dél-
után 3 óráig. A Miskolc-Te-
temvári Református Egyház-
község értesíti a híveket, hogy 
a presbitérium döntése alapján 
október hónaptól a délelőtti is-
tentiszteletek 10 órakor fognak 
kezdődni a Deszkatemplom-
ban. Úrvacsorás alkalmakkor 
a jövőben is két istentisztelet 
lesz: fél 9 és 10 órakor.

A Miskolc-görömbölyi gö-
rögkatolikus templom októ-
ber 6-án, vasárnap a 10:30-
kor kezdődő liturgián tartja 
búcsúünnepét. A szent litur-
gia előtt Orosz Atanáz me-
gyéspüspök megáldja a 
felújított templomot. Tanít-
ványképző sorozatot indíta-
nak a Belvárosi Evangélikus 
Gyülekezet földszinti termé-
ben október 8-ától, kedden-
ként 5 órától. Felekezettől 
függetlenül is várják az ér-
deklődőket.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Időpont: 2019. október 6., 10 óra
Helyszín: Batthyány emléktábla, Batthyány utca 1.

Emlékezik:  Mihályi Molnár László közíró (Szepsi)

A megemlékezés végén főhajtással  
és koszorúzással rójuk le kegyeletünket.



Nem tudta ellopni,  
így széttépte

Nemcsak az órája ébresz-
tette fel azt a prügyi sértettet, 
aki hajnalban azt látta lakásá-
nak ablakából, hogy egy férfi dühében éppen darabokra szedi az au-
tóját. Jármű önkényes elvétele miatt folyt büntetőeljárás egy 38 éves 
férfival szemben, aki szeptember 26-án hajnalban feltört egy prügyi 
ház előtt parkoló autót, majd megpróbálta beindítani, de nem sikerült. 
A férfi dühében gyakorlatilag elemeire szedte a kocsi belső berende-
zéseit, a kábeleket kitépkedte, a kormányszerkezetet megrongálta, a 
légzsákokat tönkretette, és a kárpitot sem kímélte. Az időközben ér-
tesített rendőrök még a helyszínen elfogták, majd a rendőrőrsre elő-
állították a férfit.

Kórházba küldte a betörő
A putnoki nyomozók egy napon belül azonosították, elfogták, majd 

gyanúsítottként hallgatták ki azt a férfit, aki telefonban magát kórhá-
zi dolgozónak kiadva beküldte a sértettet és fiát egy közeli kórházba 
kivizsgálásra, majd távollétük alatt betört hozzájuk. A 45 éves edelé-
nyi férfi magát a kazincbarcikai kórház munkatársának kiadva hívta 
fel a 85 éves aggteleki férfit telefonon, majd elmondta, hogy másnap 
sürgősen be kell mennie a kórházba a fiával együtt egy fontos kivizs-
gálásra. A sértett így is tett, hozzátartozójával együtt bement a megje-
lölt egészségügyi intézménybe, azonban ott tájékoztatták, hogy nem 

várják őket. M. Sándor a há-
zigazdák távollétét kihasz-
nálva megjelent az aggteleki 
ingatlannál, ahová betört és 
onnan készpénzt, valamint 

arany ékszereket tulajdonított el. A nyomozók egy napon belül azo-
nosították, majd elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki a férfit. M. 
Sándor a nyomozóknak részletes beismerő vallomást tett, illetve a 
sértettől eltulajdonított készpénz egy részét lefoglalták tőle. Elmond-
ta továbbá, hogy a bűncselekményt nem egyedül követte el, azonban 
társát nem nevezte meg, így őt még keresik a putnoki nyomozók. A 
sértett részére visszaadták az ellopott készpénze egy részét.

Kilencven rendbeli csalás
Csalás miatt folytatott büntetőeljárást az Ózdi Rendőrkapitányság 

egy 40 éves kiskunlacházi nővel szemben, aki kilencven alkalommal 
hirdetett meg internetes oldalakon különböző árukat, de a terméke-
ket a kifizetésük után nem küldte el a megrendelőknek. A nő legtöbb-
ször kerékpárt, táblagépet, elektromos húsdarálót, mobiltelefont, ma-
gasnyomású mosót, televíziót, ruhaneműket, elektromos cigarettát, 
fűkaszát és könyvet kínált megvételre. A nyomozók adatgyűjtésük so-
rán megállapították az elkövető kilétét, gyanúsítottként hallgatták ki, 
majd őrizetbe vették.

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

FORRÓ NYOMON
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Őszi termések

1

Négyrészes keresztrejtvény sorozatunkban ezút-
tal őszi termések nevét rejtettük el. Kérjük meg-
fejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy levélben 
vagy e-mailben küldjék el. Beküldési határidő: 
2019. október 30. Szerkesztőségünk címe: 3525 
Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. E-mail cím: info@mi-
kom.hu. A helyes megfejtések beküldői között 

könyvjutalmat sorsolunk ki. 

Idén háromnapos rendezvénnyel ünnepli az állatok világnapját a 
miskolci állatkert. A programsorozat egy tanulmányi versennyel kez-
dődött. Mintegy hetven diák jelentkezett, akik ötfős csapatokban mér-
ték össze tudásukat. Az ünnep célja, hogy az ember és az állat közötti 
köteléket erősítse és felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára. 

Az állatok világnapját  
ünnepelték

A hét fotója
VÉGH CSABA 
FELVÉTELE

A Mága Zoltán által másodjára útnak indított 100 templomi jótékonysági koncertsorozat ismét 100 magyarországi és ha-
táron túli településen zajlik. A Liszt Ferenc-díjjal elismert hegedűművész ökumenikus jótékonysági missziója keretében hát-
rányos helyzetben élőknek, nagycsaládosoknak, beteg gyermekeknek, kórházaknak, tehetséges fiataloknak, iskoláknak nyújt 
segítséget, és templomok felújítását is segíteni kívánja. Mága Zoltán csütörtökön Miskolcon, az evangélikus templomban adott 
nagysikerű koncertet.                                                                                                                                                  FOTÓ: VÉGH CSABA

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT

Hirdetés

Miskolci olvasónk társasházban lakik. A 
tulajdonosok elégedetlenek egy vállalkozó 
munkájával, aki a társasház megbízásá-
ból a közös tulajdonban álló tetőn végez 
munkákat. Több lakó kérte szóban a közös 
képviselőt, hogy hívjon össze közgyűlést 
a kérdés megvitatására, azonban, a közös 
képviselő nem hajlandó összehívni a köz-
gyűlést, ezzel a napirendi ponttal. Kér-
dezi olvasónk, mit tudnak tenni ebben az 
esetben?

A levélírónk által feltett kérdésre a választ 
a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. 
tv. rendelkezései alapján lehet megvála-
szolni.

A törvény egyértelműen kimondja, hogy a 
közösség legfőbb döntéshozó szerve a tulaj-
donostársakból álló közgyűlés, amelyen va-
lamennyi tulajdonostárs részt vehet. A köz-
gyűlés kizárólagos hatáskörében határoz a 
közös tulajdonban álló épületrészek fenntar-
tásáról és a rendes gazdálkodás körét meg-
haladó kiadások vállalásáról. Vagyis, a közös 
tulajdonban álló tetőn végzett munka kérdé-
sében, a közgyűlés jogosult döntést hozni.

 A törvény szerint, a köz-
gyűlést a közös képviselő 
hívja össze. A közgyűlés-
re valamennyi tulajdonostársat írásban kell 
meghívni, amellyel egyidejűleg a meghívó 
egy példányát a társasházban – jól látható 
helyen – ki kell függeszteni.

A társasházi törvény kimondja, hogy kö-
telező a közgyűlés összehívása, ha azt a tu-
lajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdo-
nostársak a napirend, az ok és a közgyűlési 
határozatra tett javaslat megjelölésével írás-
ban kérték.

Ha a közös képviselő a kérés kézhezvéte-
létől számított 30 napon belüli időpontra a 
közgyűlést nem hívja össze, azt a harminca-
dik napot követő 15 napon belüli időpontra a 
számvizsgáló bizottság, ennek elmulasztása 
esetén az összehívást kérő tulajdonostársak 
vagy az általuk írásban megbízott bármely 
tulajdonostárs jogosult összehívni.

Ez a szabály biztosítja azt, hogy a tulajdo-
nosok minimum 1/10-e, az általuk indítvá-
nyozott napirendi pont kérdésében, jogsze-
rűen közgyűlést tarthassanak.

DR. STRASSBURGER GYULA ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Társasházi közgyűlés  
összehívása lakók által


	Minap01
	Minap02
	Minap03
	Minap04
	Minap05
	Minap06
	Minap07
	Minap08
	Minap09
	Minap10
	Minap11
	Minap12
	Minap13
	Minap14
	Minap15
	Minap16

