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A választási bi-
zottság eltiltotta 
Pásztor Albert 
MSZP–DK-s 
polgármester-
jelöltet attól, 
hogy függet-
len jelöltnek 
nevezze 
magát.

Mintegy négyezer négyzetméter alapterületű 
kalandparkot adtak át a héten Miskolcon, 
a Kemény Dénes Sportuszodánál.

KAlANDPArK, oKtAtáSI 
AKADályPályáKKAl Szeptember közepén már birtokba vették 

a megújult Diósgyőri Városi Uszodát 
a vizes sportokat űzők, hétfőn pedig 

hivatalosan is átadták a nagyközönségnek.

MegújUlt a Diósgyőri
                    UszoDa

„Pásztor kaVarta,

KrIZA MegolDottA…” 2.
oldal

4.
oldal

lemondott Dávid enikő, a kazinczy Ferenc 
általános iskola igazgatója – tájékoztatta hétfőn 
Miskolc polgármesterét a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ.
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Közel négyezer négyzetméter alapte-
rületű kalandparkot adtak át csütör-
tökön, a Kemény Dénes Sport uszoda 
közelében.

A létesítmény négy hónap alatt ké
szült el, a beruházást saját forrásból 
valósította meg a Miskolci Sportcent
rum Kft. Szász László, a cég ügyveze
tője köszöntőjében elmondta, miután 
átvették a sportuszoda üzemeltetését, 
azonnal elkezdtek gondolkozni azon, 
hogyan tudnák hasznosítani a mel
lette található területet. 

Néhány hónappal ezelőtt kezdték 
körbekeríteni a területet, ezzel együtt 
megkezdődött a kalandpark kialakí
tása is. Mint az ügyvezető a megnyi
tó ünnepségen elmondta, a több mint 
fél kilométeres kerítést 4 
millió forintból ké
szítették el, majd 
az így már zárt 
területen alakí

tották ki a 36 akadállyal nehezített 
parkot.

A létesítményben lehetőség van 
egy 135 méter hosszú, 8 méteres 
szintkülönbséggel bíró kötélpályát is 
kipróbálni. Ezt elsőként Kiss Attila, 
miskolci ifjúsági úszó tette meg, aki 
„csúszásával” egyben át is vágta a 
Kalandpark megnyitását jelző szala
got. Később Kamarás Máté musical
énekes is követte a példáját.

– A kalandpark ma már nem egy 
divatos „játszótér”, hanem olyan ok
tatási akadálypályák halmaza, amely 
a felhasználó fizikális, mentális, szo
ciális, érzelmi fejlődését szolgálja – 
emelte ki Szász László. Mint megtud
tuk, a hétvégén az első 200 jelentkező 
díjmentesen próbálhatja ki a Kaland

parkot, ehhez mindösz
sze a Kemény Dé

nes Sportuszoda 
honlapján kell 
regisztrálnunk.

Új kalaNdpark,  
oktatási akadálypályákkal

Lemondott Dávid Enikő, a Kazinczy Ferenc Magyar–Angol Két Tanítá-
si Nyelvű Általános Iskola és Miskolctapolcai Tagiskolájának igazgatója 
– tájékoztatta hétfőn Miskolc polgármesterét a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ.

„Az igazgatónőt a KLIK szeptem
ber 1jén nevezte ki. Mint ismert, 
Dávid Enikő kinevezése miatt a szü
lők és a pedagógusok több alkalom
mal is demonstráltak. A konfliktus 
kezelésére és megoldására Balog Zol

tán, az emberi erőforrások minisz
tere Kriza Ákost kérte fel. Miskolc 
polgármestere a múlt héten találko
zott a szülőkkel, majd az iskolában 
dolgozó pedagógusokkal egyezte
tett. Részt vett a tiltakozók pénteki 

demonstrációján (l. képünkön – a 
szerk.), amelyen a szülőket és a peda
gógusokat támogatásáról biztosítot
ta. Ígéretet tett arra, hogy közbenjár 
a miniszternél az ügy minél előbbi 
lezárása érdekében. Mindezek után, 
az események hatására, Dávid Enikő 
ma délelőtt benyújtotta lemondását, 
amelyet a KLIK elfogadott” – tájé
koztatott közleményében a miskolci 
városháza.

lemondott a kazinczy  
általános iskola igazgatója

Miskolc úgy tudja eladni magát, hogy felirat-
kozik a befektetésre ajánlott városok térképére. 
Ezt pedig olyan beruházásokkal lehet elérni, a 
várost versenyképessé tenni, mint a Déli Ipari 
Park. Ez volt az egyik alapgondolata a csütör-
töki, befektetés-ösztönzési konferenciának.

Miskolc és a holding vezetése 2010 óta azon 
dolgozik, hogy a térség vonzóbb legyen a be
fektetők számára és újabb munkahelyek jöjje
nek létre a városban. – Az eredmények kezde
nek beérni. Bővít a Robert Bosch, a Gustav Wolf, 
a Vodafone, sőt, európai telephelyei közül csak 
miskolci üzemében a Shinwa éppúgy, mint a 
miskolci gyökerekkel rendelkező műanyagipari 
cég, a Star Plus. A régió legnagyobb szállítmá
nyozó cége, a Waberer’s–Szemerey Miskolcra te
lepítette régiós központját. Az elmúlt négy évben 
3500zal csökkent az 
álláskeresők száma, 
és ebben a számban 
nincs benne a Takata, 
ahol októberben bein
dul a termelés – emel
te ki köszöntőjében 
Kiss Gábor alpolgár
mester.

A város erőfeszíté
seit a kormány is el
ismerte és támogat
ja, így lett 2013ban Miskolc kiemelt fejlesztési 
központ. Ez azt jelenti, hogy a Miskolc fejleszté
séhez, az előkészítés alatt álló vagy folyamatban 
lévő projektjeihez kapcsolódó intézkedéseket ki
emelten kezeli a kormány, a 2014–2020as uniós 

programozási időszakban pedig biztosítják a vá
ros fejlődéséhez és az itt lévő cégek és vállalatok 
fejlődéséhez szükséges támogatást.

– Miskolcot olyan beruházásokkal tudjuk von
zóvá és versenyképessé tenni, mint a Miskolci 
Déli Ipari Park (MIDIP). A város úgy tudja elad
ni magát, ha feliratkozik a befektetésre ajánlott 
városok térképére. Úgy gondolom, mindez az el
múlt 4 évben sikerült, ami a város, a kormány és 
az itt letelepült, multinacionális és hazai nagyvál
lalatok közös munkája és sikere – hangsúlyozta a 
tanácskozáson Vécsi György, a Miskolc Holding 
Zrt. igazgatósági elnöke.

A MIDIP infrastruktúrája egyszerre épült ki az 
első nagy beköltöző üzemmel, a Takatával, ami 
a kiváló együttműködésnek köszönhető. A kon
ferencián Kersten Bachmann, a Takata elektro
nika és légzsáküzletágért felelős európai igaz

gatója beszélt a japán 
cég miskolci letelepe
déséről.

– A Takatának 
Európában 6 lég
zsákgyártó üzeme 
van, ezek összességé
ben 500 millió euró 
értékben termelnek 
évente. A miskolci, a 
hetedik, „nagyon nagy 
gyermek” – fogalma

zott Kersten Bachmann. Mint mondta, a mis
kolci nemcsak a legnagyobb Takatagyár lesz a 
világon, de mintaként kezelik a további építések 
szempontjából is. 16 partnert fognak kiszolgálni 
Miskolcról, többségük prémium kategóriás gyár.

Összesen 101 standon mutatta be a területen 
elért eredményeit a megye 16 járásának 125 
települése pénteken, a miskolci közfoglalkoz-
tatási kiállításon.

A kistérségi Start munka mintaprogramok 
eredményeként előállított termékek miskol
ci bemutatkozását folyamatosan színes, zenés 
programok kísérték, hogy tartalmas és szóra
koztató is legyen a rendezvény, melyet  megte
kintett pénteken Hoffmann Imre közfoglalkoz
tatási és vízügyi helyettes államtitkár is. 

– Alapelvünk, hogy segély helyett mun
kát adjunk. 2014ben 200 ezer ember végzett 
napi 8 órás munkát ennek keretében. A megye  
55 600 álláskeresője közül 28 700 kapott lehető
séget a közfoglalkoztatásban, 5700 pedig el tudott 
helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, így 
az álláskeresők kétharmada jutott munkalehető
séghez – hangsúlyozta Demeter Ervin kormány
megbízott az esemény sajtótájékoztatóján.

– A megye 358 települése közül 259 önkor
mányzat él ezzel az eszközzel, 12 szociális szö

vetkezet működik. A legnagyobb megyeként, és 
így a legnagyobb közfoglalkoztatóként szeret
nénk bemutatni az eredményeket, lehetőséget 
teremteni mindenkinek arra, hogy megismerje 
azokat. A területtel foglalkozók, az önkormány
zatok pedig megoszthassák egymással ötletei
ket, tapasztalataikat – emelte ki a kormánymeg
bízott.

Így például megkóstolhattuk, milyen sajt ké
szült a komlóskai kecskefarm tejéből, megtud
hattuk, milyen az erdőhorváti tyúkfarm tojá
sából készült tészta, a hagyományos rátkai sváb 
szalonna, vagy éppen mit tud a tállyai kézi kő
feldolgozás. 

– Miskolc az egyetlen megyei jogú város, 
amelyik részt vehet a közfoglalkoztatásban – 
emlékeztetett Kriza Ákos polgármester. Mint 
mondta, 2010ben csúcsot döntött itt a munka
nélküliség, az akkori 12 500ról mostanra 8500 
körülire csökkent az álláskeresők száma, ami
ben jelentős szerepe van az elsődleges munka
erőpiacnak, de az eredmények egy része a köz
foglalkoztatáshoz kapcsolódik.

közfoglalkoztatási kiállítása befektetésre ajánlott 
városok térképénMiskolc
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A Semmelweis kórház több osztá-
lyát is felújítják, ezért egyes fekvőbe-
teg-ellátásokat, az osztályos ambu-
lanciákkal együtt, október végétől 
átmenetileg másik épületbe kell köl-
töztetni – kaptuk a tájékoztatást.

A Rehabilitációs ellátások fejleszté-
se című pályázat érinti többek között 
a Semmelweis kórház pszichiátriáját, 
ahol egy emeletet is ráépítenek az épü-
letre. A munkálatok idejére az osztály 
a diósgyőri kórház mozgásszervi re-
habilitációs épülettömbjébe költözik. 
A rehabilitációs osztály a volt stro-
ke-épületbe kerül át.

Felújítják a Semmelweis jelenlegi 
tüdőgyógyászati osztályát is, amely a 
Szent Ferenc kórházrészbe költözik, 
várhatóan október folyamán. A Szent 
Ferencben a pulmonológiai rehabi-
litációs osztály 80-ról 50 ágyra csök-
ken, és egy szinten helyezkedik majd 
el, míg a gasztrorehabilitációs osztály 
a Semmelweis kórházrészbe költözik.

Felújítják a Semmelweis kórház se-
bészeti tömbjét is. Innen a 

sürgősségi betegellátó osztály és a ki-
józanító detoxikáló a megyei kórház-
ba került át. Őket követi a sebészeti, 
mellkassebészeti osztály, az urológiai 
osztály, illetve az intenzív osztályról öt 
ágy, amelyek a diósgyőri kórházrészbe 
költöznek át szeptember végén, októ-
ber elején. Három intenzív ágy a szülé-
szet-nőgyógyászat épületébe kerül át.

A diósgyőri kórházrész I., II. ápolási 
osztálya, összevonva a kórházrész bel-
gyógyászati épülettömbjébe költözik, 
a kardiológiai rehabilitációs osztály 
pedig szünetel majd. A Semmelweis 
kórházrész belgyógyászati osztály D 
részlege (volt diósgyőri belgyógyászat) 
a sebészet épülettömbből a belgyógyá-
szat épülettömb újonnan kialakított 
IV. emeleti részére költözik október 
végén, november elején.

A MISEK három kórházrésze kö-
zött a fekvőbeteg osztályokat és am-
bulanciáikat érintő költözésről az 
intézmény hamarosan tájékoztat-
ja a lakosságot, a háziorvosokat és az 
OMSZ-t. A járóbeteg-szakrendelése-
ket a költözések nem érintik.

Véget ért a héten Miskolcon a nagy-
mértékű kátyúzás és útjavítási prog-
ram. Számokban összefoglalva: össze-
sen 14 ezer négyzetméter útfelületet 
javítottak ki, 1100 köbméter aszfalt ke-
rült bedolgozásra, aminek súlya közel 
2600 tonna. Ez a nyár folyamán több 
mint 3500 kátyú eltüntetésére volt 
elég – nyilatkozta lapunknak Pásztor 
Imre, a Miskolc Holding Zrt. kom-
munikációs vezetője. 

Mint mondta, a városban ösz-
szesen 185, kisebb-nagyobb forgal-
mú önkormányzati úton végeztek 
kátyúzást az idei év nyári, nagy-
mértékű útjavítási munkái során. 
Először a fő- és buszútvonalakon és 
az iskolák környéki mellékutakon, 
majd további mellékutakon.

Idén közel 50 millióval több, 
mintegy bruttó 200 millió forint 

állt rendelkezésre a munkálatok-
ra. Gyakran nem csak magát a ká-
tyút javították, nagyobb területet is 
leaszfaltoztak a tartósság érdeké-
ben. A munkát végző kátyúzó cé-
geknek 12 hónap garanciát kellett 
vállalniuk, a munkavégzés helyét 
GPS-koordináta jelöli. Így ponto-
san beazonosítható, ki és mikor ja-
vította adott helyen az utat, amely 
garancia esetén kizárja a vita lehe-
tőségét és felgyorsítja a javítás fo-
lyamatát is.

A Miskolci Városgazda Kft. eb-
ben az évben aszfalt-újrahasznosító 
gépet is beszerzett, amely felaprítja, 
majd megolvasztja a felmart aszfal-
tot és különböző adalékok hozzá-
adásával olyan keveréket állít elő, 
ami minden évszakban, így télen is 
alkalmas a kátyúk betömésére.

Felújítás, költözés

kátyúzás,  
négyzetMéteren

A lakók 90 százalékával már 
megegyezett az önkormányzat a 
MÁV-telepen, az év végéig minden-
ki magasabb komfortfokozatú bér-
lakásba költözhet, így elkezdőd-
het a bontás, a beruházás az Y-híd 
építése előtt.

Egy új közlekedési, intermodális 
csomópontot alakítanak ki a Kandó 
Kálmán tér és Martin-kertváros kö-
zötti részen, ennek során fejlesztik, át-
építik az úgynevezett Y-hidat is. Emi-
att több lakóházat lebontanak a 
régi MÁV-telepen, ami egykor 
a vasúttársaság dolgozóinak 
adott otthont. A legtöbb kom-
fort nélküli, vagy éppen csak 
komfortos ingatlanban most is 
vasutas nyugdíjasok, rokkant-
nyugdíjasok élnek, az érintett 
lakók magasabb komfortfoko-
zatú lakást kapnak.

Itt lakik Juhász Tibor is 
(alsó képünkön), aki még 
1985-ben kapta a szolgálati 
lakást. Az azóta már nyugdí-
jas mozdonyvezető és család-
ja szeptember 29-én költözik új la-
kásba, az Újgyőri főtérre.

A férfi azt mondja, több ingatlant 
is felkínáltak nekik, ők végül az Első 
utcai bérlakás mellett döntöttek. A 
MIK-nél aláírták a papírokat és ki-
tűzték a költözés időpontját, amihez 
minden segítséget – autót és pako-
ló embereket is – megkapnak. Mint 
mondta, alig várja, hogy végre elköl-
tözhessen a telepről.

Az új közlekedési csomópont meg-
épülésével és a pályaudvar költözé-

sével jelentősen csökkenhet majd a 
forgalom a Búza téren. A MÁV-telep 
felszámolása 33 lakót érint, közülük 
30-cal már megállapodott a MIK.

Szélyes Domokos, a cég vezérigaz-
gatója elmondta, a lakók által kivá-
lasztott csereingatlanokat igény sze-
rint felújítják. Ennek költségét az 
átköltöztetéssel együtt, a beruházó 
Nemzeti Infrastruktúra Zrt. állja. 
December 31-ig mindenkit elhelyez-
nek új lakásában, majd indulhat a 

közlekedési fejlesztés a bon-
tásokkal.

A beruházás során a felül-
járónál Y-alakú híd, egy, 
a Tiszai pályaudvarig tar-
tó földalatti szakasz és egy 
többszintes aluljáró létesül, 
a Szinván pedig új hidak is 
épülnek. A MÁV szálló he-
lyén az új busz- és villa-
mos-pályaudvar kap majd 
helyet. A terület kisajátítása 
több mint 1 milliárd forint-
ba kerül.

Szeptember közepén már birtokba 
vették a megújult Diósgyőri Városi 
Uszodát a vizes sportokat űzők, hét-
főn pedig hivatalosan is átadták azt 
a nagyközönségnek.

Az ünnepélyes szalagátvágás előtt 
az uszoda szerepének fontosságáról és 
az összefogás erejéről beszélt az össze-
gyűltek előtt Kriza Ákos polgármester, 
hangsúlyozva: az elmúlt több mint 30 
évben gyerekek tíz-, sőt százezrei ta-
nultak meg itt úszni, minden miskolci 
család kötődik ehhez a létesítményhez.

– A 30 éves múlt azt is jelenti, hogy 
ráfért már a felújítás az uszodára. 
Összeraktunk mindent, amit tudtunk 
a 160 milliós beruházáshoz: TAÓ-s, 
KEOP-os pályázati támogatást, 
önerőt, még a főutca régi burkolatát is 
– mondta, hozzátéve: a miskolctapol-

cai sportmedence átadásával a fő-
város után Miskolc lesz az a város, 
ahol a legnagyobb az egy főre jutó 
vízfelület. Mindez egy, az elmúlt 
években következetesen végigvitt fo-
lyamat része, ami a sport eddig isme-
retlen térhódítását jelenti a városban.

Ehhez kapcsolódott Illyés Miklós, a 
Miskolc Városi Sportiskola ügyveze-
tője is, amikor arról szólt, hogy a sport 
szükséges és folyamatos finanszírozá-
sának megteremtése közös felelősség, 
és ő büszke rá, hogy Miskolcon csak 
az elmúlt hónapokban is jelentős, a 
sportiskola TAÓ-s pályázata és az ön-
kormányzat által közösen finanszí-
rozott sportberuházások valósultak 
meg, ilyen a diósgyőri uszodafelújítás 
és a tapolcai sportmedence-építés is.

Szász László, az uszodát üzemel-
tető Miskolci Sportcentrum Kft. 

ügyvezető igazgatója arra helyezte 
a hangsúlyt, milyen tehetségek in-
dultak el sportpályájukon ebből az 
uszodából.

– Itt tanult meg úszni Biros Péter 
olimpiai bajnok vízilabdázónk, itt 
bontogatta szárnyait az ifjúsági Euró-
pa-bajnok úszó, Kerékgyártó Tamás, 
az Ironman Kropkó Péter és másik 
neves triatlonistánk, Kuttor Csaba. 
Természetesen nem lehet mindenki 
bajnok, kiváló sportoló, de nem is ez a 
cél. A sport által fizikailag és lelkileg 
is egészséges embereket kívánunk ne-
velni, akik képesek kibontakoztatni 
képességeiket az élet bármely terüle-
tén – hangsúlyozta az ügyvezető.

Költöznek a lakók a MÁV-telepről 14 ezer

MIsek: Együttes erővel újult meg
a diósgyőri uszoda
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Az egészségügyet és az oktatást 
érintő megszorításoktól tart 
az LMP – mondta el egyebek 
mellett Schiffer András, a párt 
társelnöke csütörtöki, miskolci 
sajtótájékoztatóján.

Schiffer András megemlítet-
te Varga Mihály nemzetgazdasá-
gi miniszter bejelentését, amely az 
újraelosztási mutató 5,5 százalékos 
csökkentéséről szól. Ez vélemé-
nye szerint egyértelműen arra utal, 
hogy hatalmas megszorítás várha-
tó az oktatásban és az egész-
ségügyben. Olyan „világ” 
jöhet, amelyben csak a te-
hetős gyermeke tanulhat 
tovább, a megfelelő egész-
ségügyi ellátás pedig csu-
pán a kiváltságosok 
számára elérhető 
szolgáltatás lesz.

Ennek kapcsán 
Csontos Róbert, 
az LMP–4K! 
miskolci pol-
gármesterjelölt-
je azt mondta, a 
megyénkben, il-

letve Miskolcon élőknek nincsenek 
tartalékai, a megszorítások vesztesei 
lesznek. Szólt az oktatás finanszíro-
zása kapcsán arról is, hogy szükség 
van a megfelelő forrásokra ahhoz, 
hogy jól működhessenek az olyan 
bevezetett változások, mint a min-
dennapos testnevelés, vagy az egész 
napos iskola. A pedagógus-béreme-
lést véleménye szerint nem a meg-
felelő időben és százalékban kap-
ták meg, azt pedig nem érti, hogy a 
pótlékokat miért a minimálbérhez 
kötik és miért nem a pedagógusok 
alapbéréhez.

Megszorításoktól 
tart az lMP

eltiltották Pásztor albertet  
attól, hogy független jelöltnek  
nevezze magát

A Miskolci Helyi Választási Bizott-
ság eltiltotta Pásztor Albert MSZP 
– DK-s polgármesterjelöltet attól, 
hogy független jelöltnek nevezze 
magát.

A bizottság határozatában foglal-
tak szerint Pásztor Albert az MSZP, 
DK és a Miskolc Lokálpatrióta Egye-
sület jelölőszervezetek jelöltjeként 
nyújtotta be az ajánlóíveit a Helyi 

Választási Bizottsághoz, így ezeknek 
a jelölőszervezeteknek lett hivatalo-
san is nyilvántartásba vett polgár-
mesterjelöltje. A választási bizottság 
a Pásztor Albert polgármesterjelöl-
tet népszerűsítő választási plakátokat 
és reklámfilmet megvizsgálva meg-
állapította, hogy azok a hivatalosan 
ismert tényekkel ellentétes, valótlan 
tényközlést tartalmaznak, vagyis azt 
a látszatot keltik, hogy Pásztor Albert 

független, nem jelölőszervezet által 
állított jelölt. A testület álláspontja az, 
hogy ez a magatartás alkalmas a vá-
lasztók megtévesztésére, hiszen va-
lótlan tény állításával befolyásolhatja 
a választópolgárok akaratát, válasz-
tójoguk gyakorlásával kapcsolatos 
döntéseiket. Ugyanezt a megállapítást 
tette az őt jelölő szervezetekre is, és a 
további jogszabálysértéstől eltiltotta 
őket. A határozat még nem jogerős.

Fidesz: „Pásztor kavarta, kriza megoldotta”
A Kazinczy Ferenc Általános Iskola új igazga-
tójának kinevezését követő események hűen 
tükrözik a Fidesz és a szocialisták között 
minden ügyben kitapintható értékkülönbsé-
get – mondta el keddi sajtótájékoztatóján Kiss 
János, a Fidesz miskolci képviselőcsoportjá-
nak vezetője.

Kiss János szerint az ügyben a politikai kultú-
rák elég gyorsan kettéágazódtak, a Pásztor-koa-
líció ugyanis, miután újabb legénybúcsúról már 
nem tudott beszámolni, egyéb ötlet és monda-
nivaló hiányában tisztességes tanárok, szülők 
és kis iskolások háta mögé bújva próbált népsze-
rűséget szerezni. Pásztor Albertet az ügy egyet-
len szereplője sem kérte fel, hogy képviselje őket, 

így ezúton helyette is mi kérünk elnézést azoktól 
a tanároktól, szülőktől és gyermekektől, akikbe 
a polgármesterjelölt politikai előnyök miatt ka-
paszkodni kívánt. Mindezek ellenére Pásztor Al-
bert még tegnap délután is kavarni próbálta, mint 
Piszkos Fred, pedig akkor már nem volt mit, ad-
digra az új igazgató félreállt – hangoztatta a Fi-
desz miskolci képviselőcsoportjának vezetője.

A politikus kiemelte, Kriza Ákos polgármes-
ter végig kooperatívan követte az eseményeket, 
majd később higgadtan tette a dolgát. Külön 
fogadta a szülőket, külön fogadta a tanárokat, 
személyesen tárgyalt a miniszterrel, így tudtak 
a nyugodt és szakmai alapú tárgyalások ered-
ményre vezetni. Kiss János azzal zárta, ma már 
a családokban és az iskolában is nyugalom van.

Sajtótájékoztatón reagált a Fidesz miskol-
ci frakcióvezetője a Miskolci Választási Bi-
zottság határozatára is, melyben eltiltották 
Pásztor Albertet attól, hogy független jelölt-
nek nevezze magát. – Az most már világos, 
hogy Pásztor Albert nem független jelölt. A 
kérdés az, hogy miért nem lehetett erről ed-
dig világosan beszélni? Vajon ki szégyell kit? 
Az viszont nem kérdés, hogy a miskolci bal-
oldal minden további állítását fenntartással 
kell kezelni – fogalmazott Kiss János, aki sze-
rint most kiderült, hogy Pásztor Albert hete-
ken keresztül orruknál fogva próbálta vezetni 
a miskolciakat, megpróbálva elhitetni, hogy 
független, pedig valójában Gyurcsányék mis-
kolci embere.

Vona: „számunkra különösen fontos Miskolc”
Miskolcra látogatott kedden Vona Gábor. A 
Jobbik elnöke sajtótájékoztatón ismertette 
a párt terveit és céljait – Jakab Péter polgár-
mesterjelölttel – az októberi, önkormányzati 
választással kapcsolatban, majd ellátogatott 
a lyukói városrészbe is.

– Esélyesként várjuk október 12-ét Miskol-
con. Ahogy egy korábbi interjúban fogalmaz-
tam, apróságokon fog múlni, a három polgár-
mesterjelölt közül ki lesz a befutó, 
én optimista vagyok – mondta el 
egyebek mellett a Jobbik elnöke.

Vona Gábor hangsúlyozta, 
fontos a magas részvételi 
arány, és hogy va-
lamennyi válasz-
tó felelős döntést 
hozzon, a jelöltek 
személyének és 
programjuk isme-
retében.

– Számunkra 
különösen fontos 
Miskolc, a megye-
székhelyek közül 
itt mutatkozik a 
legnagyobb esély 

polgármesterjelöltünk győzelmére. Szeretnénk 
végre bizonyítani, megértünk erre a feladat-
ra – hangoztatta az elnök. Hozzátette: sikerük 
esetén nem lesz „politikai boszorkányüldözés”, 
szakmai szempontok alapján döntenek majd.

– 30 oldalas programunk célja a miskolciak 
lét- és közbiztonságának a helyreállítása, 24 
év után a törvénytisztelő többség megterem-
tése. Miskolcnak nem kormánypárti helytar-
tója, hanem polgármestere lesz jobbikos siker 

esetén. Képviselői szerződése-
ket írunk majd alá, melyben 
polgárjogi garanciát válla-

lunk arra, hogy ke-
rüljük a korrupció 
minden formáját, 
Miskolcért dolgo-
zunk. Amennyi-
ben ez nem így 
lesz, lemondunk 
mandátumunkról 
és kártérítést fize-
tünk a városnak – 
tette hozzá Jakab 
Péter, majd Vona 
Gáborral elsőként 
írta alá a szerző-
dést.

A peremkerületeket, a bá-
nyászvidéket is újra felvirá-
goztatná a Magyar Mun-
káspárt – emelte ki Kovács 
István, a párt miskolci pol-
gármesterjelöltje csütörtöki, 
Perecesen megtartott sajtó-
tájékoztatóján.

Fülöp József Istvánné he-
lyi kampányfőnök elmondta, 
tovább folytatják az őszi vá-
sár akciójukat Perecesen is. 
A személyes találkozók során 
azt tapasztalták, sok a panasz 
a lakosság részéről, elsősor-
ban az utak és az ellátás szín-
vonalát kritizálják.

Takács Tibor András, a párt 
helyi önkormányzati képvi-
selőjelöltje elmondta, mint tős-
gyökeres perecesi – aki 45 évet 
töltött el a bányánál – azért 
vállalta el a Munkáspárt je-
lölését, mert úgy érzi, tudna 

még tenni a városrész és Lyu-
kóbánya érdekében. Kovács 
István jelezte, Perecesen több 
helyen találkoztak olyan em-
berekkel, akik korábban a bá-
nyákban dolgoztak, ennek kö-
szönhették megélhetésüket. A 
Munkáspárt miskolci polgár-
mesterjelöltje kilátástalannak 
nevezte az itt élők helyzetét, 
mint mondta, ők ezen szeret-
nének változtatni.

– Nem szabad egyetlen egy 
embert sem magára hagy-
ni – emelte ki Kovács István, 
hozzátéve: programjuk egyik 
eleme éppen az, hogy újra-
nyitnák a bányákat, fellendíte-
nék Miskolcon és környékén a 
nehézipart, a gépgyártást, ez-
zel sok ezer munkahelyet tud-
nának teremteni. 

a peremkerületeket is felvirágoztatnák
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Szeptember 24-én, szerdán az 
Országgyűlésben az azonnali kér-
dések órájában Csöbör Katalin, 
a Fidesz – KDNP országgyűlési 
képviselője kérdést intézett 
Balog Zoltánhoz, az emberi 
erőforrások miniszteréhez: 
„Lehet-e Miskolc a szén és 
acél városából a kulturális 
fesztiválok városa?” A kér-
désre Hoppál Péter állam-
titkár válaszolt.

Csöbör Katalin elmondta, 
Miskolc egy már nem léte-
ző gazdasági alapra tervezett 
nagyváros, amelynek az el-
következő években kulturális érte-
lemben is új arculatot kell adni, hogy 
a régióban minél teljesebben képes 
legyen betölteni központi szerepét.

„Kérdezem államtitkár Urat, hogy 
mit tesz a kulturális kormányzat an-
nak érdekében, hogy Miskolc kultu-
rális felzárkózása a fővároshoz, il-
letve a dunántúli régióhoz mielőbb 
megtörténjen” – tette fel a kérdést a 
képviselő.

Hoppál Péter válaszában elmond-
ta: Miskolc kulturális és szellemi 
élete fellendülőben van, különösen 
az elmúlt négy évben. Ezt a tenden-

ciát a polgári kormány ígéretek he-
lyett tettekkel segíti. Az államtitkár 
kiemelte azokat a rendezvényeket, 
kulturális intézményeket, amelyek 
jelentős kormányzati támogatásban 
részesülnek, az Operafesztiváltól a 
CineFestig. Hangsúlyozta, hogy Bu-
dapesten kívül Magyarországnak 
számos kulturális centruma lehet. A 
régiócentrumok olyan helyek, ahol – 
ha a kulturális aktivitást erősítjük – 

az hozzájárulhat a gazdaság megerő-
södéséhez is. – Bízom abban, hogy a 
következő években Miskolc kulturá-
lis arculata tovább tud erősödni, eb-

ben a kormány támogatni 
fogja Önöket – zárta vála-
szát Hoppál Péter.

Csöbör Katalin hang-
súlyozta, Miskolc már 
eddig is jelentős utat tett 
meg e célok eléréséért, 
majd felsorolta a város-
ban megrendezésre kerü-
lő fesztiválokat, kulturális 
rendezvényeket, az Opera-
fesztiváltól a Borsodi Fonó 
fesztiválon át a Jameson 

CineFestig, amelyekhez a kulturá-
lis kormányzat jelentős támogatást 
adott ebben az évben is. – A célok el-
éréséhez azonban még hosszú út ve-
zet, ezért kéri a kormány további tá-
mogatását – emelte ki. Hoppál Péter 
biztosította a képviselőt, hogy a kul-
turális kormányzat Miskolc céljait a 
sajátjának tekinti, a város a további-
akban is számíthat a kormány támo-
gatására.

A közösségi élet, a kultúra az em-
bereknek nemcsak eszmei érté-
ket teremt, hanem anyagi téren 
is önfenntartó lehet – ez az egyik 
legfőbb üzenete a Görömbölyi Mű-
velődési Ház elmúlt időszakának.

 
– Nagyon fontos, hogy a göröm-

bölyieknek legyen egy hely, ahol ösz-
szegyűlhetnek, ahol a családok, a ci-
vil szervezetek 
tagjai egymás-
sal találkozhat-
nak – emelte ki 
Nehéz Károly, a 
terület önkor-
mányzati kép-
viselője.

Emlékeztetett, 
mielőtt a műve-
lődési ház épülete az államosítás követ-
keztében Miskolc városé lett, azelőtt a 
görög katolikus egyház tulajdonában 
állt. 1998-ban az önkormányzat a helyi 
emberek kezdeményezésére és segítsé-
gével felújította, majd működtetését a 
helyi kulturális egyesületnek adta át. 
2012 nyarától azonban már a Miskolci 
Kulturális Központ (MKK) szervezi az 
itteni életet.

– A kulturális egyesület 2006–
2011 között, öt év alatt csaknem 
21 millió forintos önkormányza-
ti működési támogatást kapott, 
emellett még a rendezvények be-
vétele is az övék maradhatott. 
Amióta üresen átvette az MKK a 
működtetést, kiderült, a ház saját 

bevételeiből, a terembérletekből és 
rendezvényekből befolyt pénzből 
is fedezni tudja működési kiadása-
it. Ráadásul a közösségi ház veze-
tését nemcsak a színes programok 
dicsérik, hanem az is, hogy 2013-
ban már 1,3 millió forint nyeresé-
get termeltek! Ezt a hasznot a házra 
fordították, ebből finanszírozták a 
2013-as belső felújítást – beszélt az 

anyagi vonat-
kozásokról a 
képviselő.

Ez a siker is 
előmozdította, 
hogy hama-
rosan meg-
valósulhasson 
a tapolcaiak 
régi terve, az 

ottani közösségi ház, a Miskolcta-
polcai úton található egykori óvo-
dában. A képviselő biztosította a 
tapolcaiakat, hogy ehhez nekik is 
minden segítséget meg fog adni. 
Jó példáért elég lesz a szomszédba 
menni: az MKK által üzemeltetett 
művelődési házak közül a göröm-
bölyi kiemelkedik a rendezvények 
számával, sokszínűségével és láto-
gatottságával.

Sikerük egyik titka igen egysze-
rű: nemcsak helyet adnak a szerveze-
tek összejöveteleinek, segítséget meg-
szervezésükhöz, lebonyolításukhoz, 
hanem elképzeléseikről, terveikről is 
megkérdezték őket, hogy igazán haté-
konyan segíthessék egymás munkáját.

Csöbör Katalin harcol Miskolcért
Miskolc vezetése, megbe-
csülésének jeléül, felkö-
szönti születésnapjukon a 
város szépkorú polgárait. 

Nemrégiben a századik szü-
letésnapját ünneplő Kádár Zol-
tánnénak adta át jókívánsága-
it a város nevében Kriza Ákos 
polgármester, (felső képünkön), 
aki ajándékokkal és egy Orbán 
Viktor miniszterelnök aláírásá-
val ellátott emléklappal érkezett 
a miskolctapolcai lakásba.

Sarolta néni szívesen mesélt tanítói munkájáról, mely nagyon fontos szerepet 
töltött be az életében. „Legszebb emlékeim a tanításhoz kötődnek, szinte rajong-
tam érte” – fogalmazott. Mint mondta, nagyon örült annak idején, mikor meg-
kapta első állását: Poroszlón 1. és 2. osztályos gyermekeket tanított, majd később 
Miskolcra került. Végül Hejőcsabáról ment nyugdíjba.

Mészáros Máriát (alsó képünkön) névnapján és 102. születésnapján köszön-
tötték a Szépkorúak Házában.

Műsorral és énekkel kedveskedtek Mária néninek, akinek életútját is felele-
venítették. Mészáros Mária Ináncson született 1912-ben, hetedik gyermekként. 
Miskolcra került zárdába, bár mindig is postás szeretett volna lenni – felnőttként 
ez meg is valósult. Mint elmondta, egyre fiatalabbnak, fürgébbnek érzi magát, 
szellemileg és fizikailag is friss, jó egészségnek örvend.

102. születésnapján Kriza Ákos, Miskolc polgármestere is felköszöntötte Mé-
száros Máriát, további jó egészséget kívánva az ünnepeltnek.

Boldog születésnapot!
A kormány támogatja Miskolcot!

A nagy érdeklődésre való tekintettel, az eredetileg tervezettnél 
egy hónappal tovább, azaz október végéig tekinthetik meg ingye-
nesen a felújított diósgyőri várat a miskolciak, és a miskolci isko-
lákban tanuló diákok. Mint ismeretes, Kriza Ákos polgármester a 
várátadó ünnepségen jelentette be, hogy a felújított várat szeptem-
berben ingyen csodálhatják meg a miskolciak. A kezdeményezés 
nagy sikert aratott, az akciót ezért meghosszabbítják: egy hónappal 
tovább, azaz október végéig tekinthetik meg ingyenesen a felújított 
diósgyőri várat a miskolciak és a miskolci iskolákban tanuló diákok.

Várlátogatás – október végéig ingyen!

Nyilvános ünnepi szenátusüléssel 
nyitották meg csütörtökön a „65 éve 
Miskolcon” című rendezvénysoro-
zatot a Miskolci Egyetemen. A jeles 
eseményen Torma András rektor és 
Kriza Ákos polgármester köszöntőjét 
követően a soproni időkről, a hőskor-
szakról és az 1989-es rendszerváltás 
utáni időkről tartottak előadásokat.

A Miskolci Egyetem őse a Selmec-
bányán 1735-ben alapított bányásza-
ti-kohászati tanintézet, ahol a világon 
elsőként oktattak felsőfokú bányásza-
ti-kohászati ismereteket. 1919-ben, 
miután Magyarország a trianoni bé-
keszerződés értelmében elveszítette 
Selmecbányát, az intézmény Sopronba 
települt át, majd az országgyű-
lés 1949-ben törvényben ren-
delte el, hogy Miskolcon létre 
kell hozni a Nehézipari Mű-
szaki Egyetemet három karral 
– az új egyetem épületeit 1950-
ben kezdték el építeni.

A Miskolci Egyetem hős-
korszakát, az 1949–1959 kö-
zötti időszakot mutatja be 
korabeli képeken, dokumen-
tumokon, újságcikkeken ke-
resztül az a kiállítás, amelyet 
szerdán nyitott meg a városhá-
za aulájában Pfliegler Péter alpolgár-
mester és Torma András rektor (alsó 
képünkön). A kiállítás jövő hét végéig 
tekinthető meg ott, utána októbertől 
az egyetemen lehet majd látogatni az 
üveg előcsarnokban.

Hatvanöt éves múltra tekintenek 
vissza egyébként a kínai–magyar kap-

csolatok is; a Miskolci Egyetemen egy 
éve megnyílt Konfuciusz Intézet is szü-
letésnapját ünnepelte csütörtökön.

A 65 éves évforduló hivatalos nyi-
tóünnepségének csütörtök délután az 

egyetem díszaulája adott otthont. Tor-
ma András úgy fogalmazott, a sors ke-
gyes ajándékának tartja, hogy a 65 éves 
évfordulón rektorként ő vezetheti az in-
tézményt.

– Nemrég a szellemi kulturális örök-
ség részévé választották a selmeci diák-
hagyományokat. Minden, későbbi ala-

pítású műszaki intézmény példaképe 
volt a selmecbányai Akadémia – emel-
te ki az egyetem első embere. A rektor 
bejelentette, a Nyugat-magyarországi 
Egyetemmel közösen a 2015/2016-os, 

azaz a következő tanévet a sel-
meci diákhagyományoknak 
szentelik.

Kriza Ákos polgármester 
hangsúlyozta, az egyetem fenn-
állása óta őrzi és gyarapítja a 
város értékeit. – Miskolc igény-
li a tudományos és kutatómű-
helyek innovatív tevékenysé-
gét. A hallgatói létszám az évek 
során megsokszorozódott. Az 
egyetem és a város együtt él, 
reményeink szerint az itt meg-
szerzett tudással boldogulnak 

a fiatalok. A cél, hogy ne „csak” szakem-
berek, hanem igaz emberek kerüljenek 
ki a campusról, s a megszerzett tudás-
sal a hazát szolgálják – mondta beszédé-
ben Kriza Ákos. A köszöntőket követő-
en a soproni időkről, a hőskorszakról és 
az 1989-es rendszerváltás utáni időkről 
hangzottak el előadások.

65 éVe MisKolCon

„Az egyetem és a város együtt él”

GöröMBölyönKözösségi siker
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DECC HUSKROUA/1001/058
A BOKIK 2013-14-ben részt vesz egy HUSKROUA határ 
menti pályázat megvalósításában, amelynek célja, hogy 
a magyar–román–ukrán határ menti térségben felmérje 
a kulturális és kreatív ipar helyzetét, segítse annak fejlő-
dését.
Ennek érdekében a partnerekkel közösen feltérképezzük 
az iparág gazdasági helyzetét, elemezzük a lehetőségeket 
és kihívásokat. Képzéseket tartunk és ajánlásokat kínálunk 
egy összehangolt, átfogó politika kialakítása érdekében.    

MEGHÍVÓ
PARTNERSÉGÉPÍTÉS ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS MISKOLCON
ÁROP-1.A.6-2013-2013-0039 ZÁRÓRENDEZVÉNYRE

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Regi-
onális Civil Központ Alapítvánnyal konzorciumi együtt-
működés keretében az Új Széchenyi Terv Államreform 
Operatív Program keretében vissza nem térítendő támo-
gatásban részesült.

A pályázat célja, hogy az önkormányzat megerősítse a 
civil szervezetekkel, vállalkozásokkal, közigazgatási sze-
replőkkel meglévő kapcsolatait. 

A projekt keretében, a fenti célok megvalósulása és 
erősítése érdekében ezúton tisztelettel meghívom Önt 
zárórendezvényünkre:

A rendezvény időpontja: 2014. 09. 29. (hétfő) 10.00–
18.00

A rendezvény helyszíne: Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, Díszterem,

3525 Miskolc, Városház tér 8.

A RENDEZVÉNY PROGRAMJA:

09:00 – 10:00 REGISZTRÁCIÓ
10:00 – 18:00 ZÁRÓKONFERENCIA
 A megállapodások ünnepélyes aláírása.

Környezettudatos vizes sikerek

Több mint 9 milliárd Ft fejlesztésre
Miskolc jó úton halad a környezettudatos 

várossá válás útján. Már eddig is számtalan in-
tézkedése, projektje mutat abba az irányba, 
hogy a városvezetés és az itt élők hosszú távon 
komolyan veszik a környezet védelmét.

BiztonságBan
Igaz ez a MIVÍZ Kft. esetében is, amely az or-

szágban elsőként készített az üzembiztonságot 
szolgáló vízbiztonsági tervet, amely minden fellel-
hető kockázatot felmért és elemzett. Ennek része-
ként teljes körű, 24 órás biztonsági figyelőrendszer 
épült ki az elmúlt években, amely garantálja, hogy 
Miskolcon mindig kristálytiszta legyen a csapvíz.

LegModerneBB víztisztítás
Az elmúlt 4 évben több mint 9 milliárd forint ér-

kezett és érkezik a miskolci víziközmű-szektor fej-
lesztésére, amely magában foglalja a ma elérhe-
tő egyik legmodernebb ivóvíztisztító beruházás 
megvalósítását. A miskolctapolcai ivóvíztisztító 
építése során egy 1500 m3/óra kapacitású mikro- 
és ultraszűrővel ellátott technológia kerül kiala-
kításra. Ennek hatalmas előnye, hogy olyan haté-
kony a víz tisztítása fizikai kezelésekkel és szűréssel, 
hogy semmilyen vegyszert nem kell alkalmazni, 
sőt, a víz ásványianyag-tartalma is megmarad, a 

finom karsztvíz íze nem változik. A KEOP-beruhá-
záshoz két új, 500 m3 térfogatú víztároló medence 
megépítése is hozzátartozik.

KözMűvesítésBen is az eLsőK Között
Miskolc eddig is országosan az élen járt  a csa-

tornázottság terén, azonban most még 24 km új 
csatornahálózat megépítése van folyamatban. 
A KEOP-beruházásnak köszönhetően Miskolc a 
legjobban közművesített európai városok közé 
emelkedik. A bővítés során többek között kiépítés-
re kerül 12 km gravitációs szennyvízvezeték, és a 
Téglagyári, valamint a Szeleta utcában új szenny-
vízátemelő gépház. A jelenleg zajló fejlesztéssel 
mintegy 850 darab új szennyvízbekötés is meg-
valósul, ezáltal növelve a szennyvíz-szolgáltatás-
ba bekapcsolt ingatlanok számát és csökkentve 
a város környezeti terhelését. A Pöltenberg Ernő 
utca és a szennyvíztisztító telep között pedig két, 
6 kilométer hosszú új nyomóvezeték juttatja el a 
szennyvizet a tisztítótelepre, megkerülve a várost, 
csökkentve a jelenlegi terhelést.

BioLógiai tisztítás, BiogázüzeM
Arra a telepre érkezik majd új nyomvonalán 

a szennyvíz, ahol 2015-től a szennyvíztisztítás 
legkorszerűbb, biológiai tisztítási fokozata a 
szenny vízben lévő növényi tápanyagtartalmat, 
azaz a nitrogént és a foszfort hatékonyan eltá-
volítja, ezzel jelentősen csökkentve a befogadó 
Sajó folyó ökológiai terhelését. Ehhez a szenny-
víztisztító telepen egy új, 24 000 m3-es biológi-
ai műtárgyat, tárolót is megépítenek, a jelenlegi 
műtárgysor felújítása mellett. Mindezeken túl 
Miskolc szennyvíztisztító telepén világszínvona-
lú biogázüzem létesült, amely a városban kelet-
kezett élelmiszerhulladékból és a szennyvíztisz-
tító telepen keletkező szennyvíziszapból képes 
hő- és/vagy villamos energiát termelni, két zöld-
csíkos tornyában már biogáz keletkezik a próba-
üzem részeként.

szigor a Környezetért
A csatornahálózat bővítésének ellenére is ma-

radnak még szennyvízcsatornával ellátatlan terü-

letek. Itt az önkormányzattal kötött közszolgálta-
tási szerződés alapján csak a MIVÍZ Kft. végezheti 
a lakossági települési folyékony hulladék (szip-
pantott szennyvíz) begyűjtését és ártalmatlanítá-
sát. Az önkormányzati rendelet megalkotásával 
az elsődleges cél az volt, hogy a folyékony hulla-
dék begyűjtésének, ártalmatlanításának a rend-
jét kényszerpályára tereljék. Így környezetvédel-
mi szempontból is megnyugtató lett a folyamat. 
A rendelet alapján közüzemi ivóvízellátásba be-
kötött belterületi és külterületi ingatlanok eseté-
ben a fogyasztott, számlázott ivóvíz mennyisége 
vált a folyékony hulladék elszámolási alapjává. A 
rendelet hatályba lépését követően a begyűjtött 
mennyiség nagyságrendekkel, folyamatosan nö-
vekedett.

nagyszüLeinKtőL KaptuK  
unoKáinKnaK

A környezetvédelemmel kapcsolatban először 
az embereknek az ivóvíz és a természetes vizek vé-
delme jut eszébe. Magyarország, ezen belül Mis-
kolc gazdag vizekben, és évről évre egyre többet 
tesz vizeinek védelme érdekében is, legyen szó 
az ivóvíz védelméről vagy a környezeti terhelés 
csökkentéséről. Miskolc víziközmű-szolgáltatója, a  
MIVÍZ Kft. élen jár mindkettőben.

Bükki forrásból



Polgármesterjelöltek
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Miskolci Napló – A város lapja

Miskolcon nyolc polgármester-, és összesen 120 
egyéni önkormányzati képviselőjelölt közül vá-
laszthatnak a szavazók október 12-én. A polgár-
mesterjelölteket két részben mutatjuk be – lapunk 
jelenlegi és következő számában – abban a sor-
rendben, ahogy a sorsolás szerint, a szavazólapon 
szerepelnek majd.

Minden választókerületben állított képviselője-
lölteket a Fidesz – KDNP; az MSZP – DK – Együtt 
– Miskolc Lokálpatrióta Szövetség; a Jobbik; a Le-
het Más a Politika; valamint a Munkáspárt – ezek 
mind indítanak polgármesterjelöltet is. Ugyan-
csak van polgármesterjelöltje, de csak 12 választó-
körzetben indul képviselőjelöltje a Magyarországi 

Cigánypártnak, és 3 képviselőjelöltet indít a Ma-
gyar Liberális Párt. Függetlenként 1 polgármester-
jelölt és 5 képviselőjelölt indul a választáson.

A helyi választási bizottság sorsolással dön-
tött arról, hogy a 20 választókerület szavazólap-
ján milyen sorrendben jelennek meg a jelöltek. 
Ugyancsak kisorsolták a polgármesteri szavazó-

lap sorrendjét is, ez a következő: 1. Csontos Róbert 
(LMP), 2. Sallai István (Független), 3. Rózsa Edit 
(Magyar Liberális Párt), 4. Jakab Péter Dénes (Job-
bik), 5. Kovács István (Munkáspárt), 6. Pásztor Al-
bert Zoltán (MSZP – DK – Miskolc Lokálpatrióta 
Egyesület), 7. Váradi Gábor Elemér (Magyarorszá-
gi Cigánypárt), 8. Kriza Ákos (Fidesz – KDNP).

Csontos Róbert vagyok, a Lehet Más a Politika Miskolc városának 
polgármesterjelöltje.

Miskolcon élek, itt születtem 1974-ben, itt nőttem fel, ide jártam is-
kolába, és itt is dolgozok 17 éve (és ezt mind a Selyemréten). Két gyer-
mekem van, egy 12 éves leány – Petra –, és egy 6 éves fiú, Bence Soma.

Középiskolás éveimet a Kossuth Gimnáziumban töltöttem el Miskolcon. 1993-ban jelent-
keztem az Egri Tanárképző Főiskolára, ott végeztem, mint biológia–testnevelés szakos ta-
nár, ugyanitt megszereztem a kézilabda-edzői bizonyítványt is. A tanári állás mellett tagja 
voltam a Miskolc Városi Sportiskolának, mint kézilabdaedző, és az elmúlt két évben, mint 
szakmai ellenőr, edzéslátogató. Jelenleg a Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskolában tanítok, itt is kezdtem a munkámat, de 2002-ben egy évet dolgoztam a Mis-
kolc Városi Diáksportban, diáksport-titkárként. A főiskolás évek után Miskolc városában 
kézilabdáztam a helyi csapatokban, hol játékosként, hol edzőként. Most a jelenleg NB II-
ben szereplő csapatnál vagyok játékosedző. 1998-ban ismét a városért cselekedtem, amikor 
a várost képviseltem a Játék Határok Nélkül csapatban, mert mindent Miskolcért. A 2010-es 
választások után gondolkodtam el azon, hogy a politikával foglalkozzam, és most 2014-ben 
az LMP miskolci vezetőjével egy rövid beszélgetés után eljutottunk arra a pontra, hogy párt-
jukat képviseljem az önkormányzati választásokon mint polgármesterjelölt, és mint az 1. vk. 
képviselőjelöltje.

Az LMP miskolci, önkormányzati képviselőjelöltjei, egyéni választókerületi sorrendben: 
1. Csontos Róbert, 2. Makranczi István, 3. Ikanov Gábor, 4. Kocsis Csaba, 5. Simon Sándor, 6. 
Németh Dávid, 7. Takács Tamás, 8. Mile Balázs, 9. Subicz Róbert, 10. Simon Edina, 11. Csoma 
László, 12. Gojána Zsuzsanna, 13. Nagy Gábor, 14. Kalapos Soma, 15. Árgyel Róbert, 16. Sza-
bó István, 17. Orosz Gábor, 18. Papp Ákos, 19. Kulcsár Balázs, 20. Tyetyák Zoltán. 

A nevem Sallai István. A gyökereim több nemzedékre Miskolcra 
nyúlnak vissza. Szüleim munkásemberként keresték a kenyerüket. 
Egy lakótelepen nőttem fel, ami gyűjtőkatlanként összesűrítette szá-
momra az emberi érzések, sorsok, viselkedések széles tárházát.

A kereskedelmi érettségi megszerzése után az érdeklődésem a lé-
lektan irányába fordult, ez vezetett az egyetem pszichológiai szakára.

Mindig sportszellemben éltem, járok hegyet mászni, kerékpározni, kirándulni, rendsze-
resen edzek.

Több figyelmet akarok szentelni az embernek, az emberi értékeknek, ebbe beletartozik a 
szociális rendszer, aminek a rászorultak segítéséről kell szólnia, az oktatás, amiben már el-
veszett a gyermek, és csak a verseny létezik, illetve az egészséges életmódra nevelés, továbbá 
hangsúlyoznám az együttműködés fontosságát, amibe az ötlettől a tervezésen, megvalósulá-
son át, egészen az ellenőrzésig a lakosság részt vesz a döntésekben.

Fontosnak tartom az elvándorlás megállítását, amikor egy jól működő, élhető városba visz-
szakívánkoznak, akik már elmentek, esetleg mások is kedvet kapnak, hogy itt telepedjenek 
le. Ehhez rendezett, fenntartható város kell, közösségi és közterekkel, szórakozó- és kirán-
dulóhelyekkel, munkahelyekkel, és sok-sok lehetőséggel, amik közül az emberek tudnak vá-
lasztani! Olyan várost kell építenünk közösen, ahol igazán otthon tudjuk érezni magunkat!

Miskolc az értékekről szóljon, a pénz, a nyereség csak az embert és az emberi értékeket 
kell, hogy szolgálja!

Független miskolci, önkormányzati képviselőjelöltek, egyéni választókerületi sorrendben: 
4. Láncosné Szaicz Erika, Tóth Pál Gyula, 12. Nógrádi Ilona, Cseh László Sándor, 15. Kondo-
gogosz Konsztadinosz.

Jakab Péter vagyok, 34 éves történelemtanár, feleségemmel boldog házas-
ságban neveljük három gyermekünket. Miskolcon születtem, itt nőttem fel, 
ide jártam iskolába, és négy év budapesti munkavállalás után megadatott az 
is, hogy ide térjek vissza, immár családos emberként. Az egyetem elvégzése 
után miskolci munkalehetőség híján a fővárosban kezdtem el tanítani. Ott 

ismertem meg szintén pedagógus feleségemet, és ott született meg első két fiam is. Ekkor döntöttünk 
úgy, hogy visszaköltözünk Miskolcra, mert itt szeretnénk felnevelni a gyermekeinket. Harmadik fiam 
már itt született. Folytatva a pedagógiai munkát, az Eötvös József Szakközépiskola kollégiumában ta-
nítottam egészen addig, amíg az intézményt be nem zárták. Ezt követően egy kizárólag cigányok-
kal foglalkozó miskolci iskolában helyezkedtem el. Politikai pályára soha nem készültem, egészen az 
itteni munkavállalásomig. Ebben az iskolában egy olyan valóságot tapasztaltam meg, amelyről úgy 
gondoltam, nem válhat a gyermekeim, nem válhat Miskolc jövőjévé. Munkám során nap mint nap 
szembesültem azzal, milyen pusztítást végzett szülővárosomban az elmúlt 24 év felelőtlen felzárkózta-
tó politikája. Ennek hatására döntöttem úgy, csatlakozom a Jobbikhoz, melynek jelenleg megyei és vá-
rosi alelnöke vagyok, 2010-től pedig a párt önkormányzati képviselőjeként, a Közbiztonsági Bizottság 
tagjaként küzdhetek Miskolcért. Közéleti tapasztalataimat 2011-től az Európai Parlament munkatár-
saként, majd a Magyar Országgyűlés kelet-magyarországi önkormányzati tanácsadójaként szélesítet-
tem. Legnagyobb sikeremnek azt tartom, hogy 35 ezer miskolci választópolgár támogatásával sikerült 
megakadályozni a Világsátorként elhíresült nemzetközi cigányközpont Miskolcon történő felépítését.

A Jobbik miskolci, önkormányzati képviselőjelöltjei, egyéni választókerületi sorrendben: 1. Tajthy Árpád, 
2. Cseléné Figula Edina, 3. Szabó Attila, 4. Babus Attiláné, 5. Szarka Dénes, 6. Szilágyi Szabolcs, 7. Badány 
Lajos, 8. Miklós Árpád Ferenc, 9. Egyed Zsoltné, 10. Kovács Katalin, 11. Szalai Zsolt, 12. Linkecs Norbert, 
13. Nagy Mihály, 14. Kovács Imre István, 15. Szemes István, 16. Azari László, 17. Pakusza Zoltán, 18. Jakab 
Péter, 19. Vass Tamás József, 20. Révész Péter.

A rendszerváltás idején parlamenti képviselőként szerepet vállal-
tam az első ellenzéki képviselői csoport létrehozásában, az ellenzé-
ki kerekasztal megszervezésében. Olyan kiváló emberek segítették 
akkor szakértőként a munkámat, mint a későbbi köztársasági el-
nök, Sólyom László, vagy a gazdasági jog professzora, Sárközy Ta-

más. Együtt dolgoztam a rendszerváltás idején olyan liberális politikusokkal, mint Orbán 
Viktor, Fodor Gábor, Deutsch Tamás, vagy a másik oldalról az akkori miniszterelnök, Né-
meth Miklós. Ebből a politikai kohóból jövök én, megtartva mai napig is liberális, toleráns 
gondolkodásmódomat. Mindig is a demokrata megoldások híve voltam, az én javaslatomra 
vezette be az országgyűlés a „kétperces” hozzászólások intézményét. Rugalmasan tudok 
válaszolni az adott időszak új és újabb kérdéseire, hiszen a parlamentből kikerülve egyik 
vezetője voltam a Hungexpónak, saját céget alapítottam, több, országos jelentőségű rendez-
vényt irányítottam. Mindezt abból a városból, amely engem befogadott, és otthonra talál-
tam benne. Én, a szegedi lányból lett miskolci lokálpatrióta az elmúlt 15 évben azért dol-
goztam, hogy a világ, az ország, a régió megismerje ennek a városnak a csodáit. Köszönöm 
társamnak, férjemnek, Fedor Vilmosnak, hogy olyan közös álmokat valósíthattunk meg az 
itt élőkkel együtt, mint az ország legnépszerűbb téli fesztiválja, vagy a Vendégségben Mis-
kolcon program, vagy éppen a Szeretem Miskolcot Mozgalom. Műszaki végzettségűként, 
szociológusként, mediátorként, anyaként, nőként is ígérhetem: megválasztásommal Mis-
kolcon beköszönt a békés építkezés korszaka. Több tiszteletet Miskolcnak! Több tiszteletet 
a miskolciaknak!        

A Magyar Liberális Párt miskolci, önkormányzati képviselőjelöltjei, egyéni választókerületi 
sorrendben: 2. Rózsa Edit, 5. Kozsup Péter, 6. Eőri Jánosné. 

önkormányzati Választás 2014
Polgármester- és képviselőjelöltek Miskolcon  (1. rész)

lehet más a Politika Független

jobbikmagyar liberális Párt

Csontos Róbert Sallai István

Jakab PéterRózsa Edit



Múlt és jelen

A XX. század elején készült „gyári gyarmat helyszínrajza” feltünteti a 
gyár mellett kiépített kolóniát, a mérnöki pontossággal meghúzott utcá-
kat, s az ezekből nyíló lakóházakat. A kolóniának kiépültek a szolgáltató és 
közintézményei. Így volt vágóhíd, sütöde, tejcsarnok és étterem, vendéglő. 
A kórház és a gyógyszertár mellett már használták az óvodát, a fiú- és le-
ányiskolát, s felépült a katolikus templom. A képen látható „vasgyári isko-
la” eredetileg a „munkáslaktanya” volt. 1898-ban a Téglagyár utcában két, 
nyerstégla homlokzatú épületet adtak át, s 1901-ben ezek közül az egyiket 
átalakították fiúiskolává. A másodikból 1924-ben lett leányiskola.

Dobrossy I. | fotó: MocsárI L., képesLap: sáfrány Gy. J.

akkor...

...és Most

Miskolci napló

Hirdetés

8

A népkerti szobor
avatás után az Erzsé
betkultusz kiteljese
dett Miskolcon. Nevét 
kórház, közfürdő, isko
la és kávéház is felvette. 

Az Erzsébet „szo-
bor-történet” a Bor-
sodmegyei Lapokban 
megjelent avatási ce-
remóniával kezdődik. 
Eszerint „a szobor gal-
vanizált érczből van önt-
ve és a királyasszonyt viruló korában, 
élethű vonásokban örökíti meg. Arcz-
zal a Kálvária felé van felállítva, mint-
egy két méter magas görög stylben 
épített kőtalapzaton, mely ismét gránit 
lépcsőn nyugszik. Az egész dombormű 
ízléssel van megteremtve és szilárd, szo-
lid módon felszerelve igen jó benyomást 
kelt a szemlélőre.” (A szobor valóban 
nem a 61 éves királynőt ábrázolja.)

A szobor sorsa hasonló volt a Görgey 
szobráéhoz, hiszen Görgey az 1950-es 
évek elejének gondolkodása és megíté-
lése szerint „még” áruló volt, Erzsébet 
pedig a szabadságharc tábornokain és 
katonáin bosszút álló Habsburg császár 
felesége. Így együtt és egy időben távolí-
tották el őket helyükről, s találtak „me-
nedéket” a múzeum pincéjében. A szo-
bor 1981-ben a Herman Ottó Múzeum 
új épületének Galéria kiállításán tért 
vissza a látogatók elé. 1990-ben a Papsze-
ren, a múzeum állandó várostörténeti 

kiállításán jelent meg, majd a Görgey ut-
cai múzeumigazgatóság földszinti teré-
ben vált egyedi, óvott kiállítási darabbá. 
A végleges elhelyezésén gondolkodva ve-
tődött fel, hogy az épület előtti parkban 
kéne elhelyezni a királyné és a tábornok 
szobrát, s ezzel kezdődhetne az a szo-
borsétány a Népkertben, amelynek első 
négy alkotását még a rendszerváltás előtt 
felavatták. (A folytatás elmaradt, mert a 
szobrok védelmét nem tudták biztosíta-
ni.) Az Erzsébet-szobor a helyén maradt, 
s névadója lett a múzeum kávézójának.

Erzsébet királyné ha-
lálának centenáriumá-
hoz közeledve a kultusz 
feléledt. Abban egyetér-
tés volt, hogy az erede-
ti alkotást nem szabad 
közterületen felállítani. 
1998. szeptember 10-
én így a Népkertben – 
az eredeti helyén – szo-
bormásolatot avatott fel 
a város polgármeste-
re. A másolatot (majd 
másolatokat) Kováts 

Tibor (1945–2012) a múzeum főrestau-
rátora készítette. „Azzal, hogy a város 
történetét, történeti hangulatát idéző 
alkotások, szobrok, emlékművek visz-
szaállítására vállalkozik a város, jelké-
pesen és valóságosan is merít a múltból, 

hogy a folyamatosságot fontosnak tart-
va segítse az ezredforduló Miskolcának 
megteremtését” – hangzott az avató be-
szédben és olvasható a Déli Hírlap 1998. 
szeptember 11-ei számában.

A második szobormásolat a város-
háza főbejárat mögötti udvarára került, 
s a felújítás és bővítés megkezdéséig itt 
volt látható. (Innen került Hejőcsabá-
ra, a Gárdonyi Művelődési Ház elé.) A 
harmadik a Semmelweis kórház felava-
tásának centenáriumára készült, s 2000-
ben avatták fel a főépület mögötti bel-
ső parkban. Az ezredfordulón Miskolc 
négy Erzsébet-szobra tartós éltetője a 
kultusznak, amely további „elemekkel” 
gyarapodott. (Folytatjuk)

Dobrossy I. 

MIskoLcI szobortörténet
erzsébet, a magyarok királynéja (2. rész)

A MIK ZRT. MISKOLC M.J.V. FORGALOMKÉPES INGATLANVAGYONÁNAK KEZELŐJE
3530 Miskolc, Hunyadi János u. 21. l Postacím: 3501 Miskolc, pf.: 78

Tel.: 46/516200 l Fax: 46/516201 l Email: mikrt@mikrt.hu l www.mikrt.hu

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. kétfordulós versenyeztetési 

eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő 
értékesítésre meghirdeti az alábbi miskolci ingatlanokat

Cím,  
jelleg

Helyrajzi 
szám

Alapterület 
(m2)

Minimális 
bruttó 

ajánlati ár 
(Ft)

Bánatpénz 
(Ft)

Kiajánlási  
dokumentáció  

ára  
(bruttó Ft)

Ajánlattétel   
beadásának  
határideje

Ajánlatok  
bontásának  

időpontja

Szendrey u. 9.
(részben lakott 

ingatlan)
4160 3081 telek

1499 épület 38 000 000 1 900 000 25 400 2014. 10. 10. 
10.00

2014. 10. 10.  
10.15

Gizella u. 13.
(üres lakóház)

     6665 1159 telek
400 épület 4 600 000 230 000 12 700 2014. 10. 13.

10.00
2014. 10. 13.

10.15

Az írásos ajánlatok benyújtásának és bontásának helyszíne: 
MIK Zrt. Helyiséghasznosítási iroda, Miskolc, Széchenyi u. 60., I. emelet, 14. szoba.

Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlant és az aján-
lattétel részleteit bemutató (2014. október 1-jétől rendelkezésre bocsájtott) kiajánlási dokumen-
tációt a MIK Zrt.-től megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt 
az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vé-
telárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az 
ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indoklási kötelezettség nélkül határozat-
lan időre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa! Az ingatlanok igény esetén, előzete-
sen egyeztetett időpontban tekinthetők meg.

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a MIK Zrt honlapján 
www.mikrt.hu, valamint a 30/337-9869 és az 516-213, 516-236, 516-237, 516-243-as 

miskolci telefonszámokon kérhető. 



A Miskol-
ci Jegesmedvék 
a nyári szünet 
és a felkészülé-
sek után meg-
erősödve és új 
szponzorral vív-
ta a napokban 
első MOL-liga 
mérkőzéseit a Ferencváros és Csík-
szereda hokicsapata ellen. A Ma-
cik pénteken bravúros rajtot vettek, 
a Fradi ellen 4–3-as (2–1, 2–1, 0–1) 
eredménnyel nyertek, majd szom-
baton, 7–0-s eredménnyel (3–0, 3–0, 
1–0) szó szerint „lenullázták” a csík-
szeredaiakat. S a sikersorozat folyta-

tódott kedden 
este, amikor a 
tavalyi MOL 
Liga bajnokhoz, 
az Érsekújvár-
hoz látogattak 
a Miskolci Je-
gesmedvék. A 
Macik ezút-

tal látszólag lehetetlen helyzetből (fél 
perccel a mérkőzés vége előtt még 
egygólos hátrányban és kettős em-
berhátrányban játszottak) „támad-
tak fel”, és – büntetőkkel – csodával 
határos győzelmet arattak. HC Nové 
Zámky – Miskolci Jegesmedvék 3–4 
bü. (1–0, 2–2, 0–1, 0–0, 0–1).

2014. szeptember 27. | 39. hét | XI. évfolyam 39. szám
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Hirdetés

Meg- 
nevezés

Mérték-
egység

2014. szeptember 30. 2014. október 1.

Lakosság Lakosság Árcsök-
kenés 

mértékenettó bruttó nettó bruttó

Alapdíj Ft/lm3 281,39 295,46 272,10 285,71 3,3%

Hődíj Ft/GJ 2560 2688 2475 2598,75 3,3%

Vízfel- 
melegítési  

díj
Ft/m3 749,00 786,45 724,00 760,20 3,3%

 2012 . december 31. 2013. január 1. 2013. november 1. 2014. október 1.

 VízFelmeleGítési díJ díJ AlApdíJ

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

Öt évre díjmentesen használatba adta 
a HCM 1890 Kft. hejőcsabai sport-
csarnokát a Miskolc Városi Sportis-
kola tornaszakosztályának. A 
felújított intézményben mint-
egy száz sportiskolás növendék 
edz majd nap mint nap.

Bár a cementgyár nem üze-
mel, a cégnél nem tétlenkednek: 
1358 négyzetméteres, Sütő János 
utcai sportcsarnokát öt évre bér-
be adja a HCM 1890 Hejőcsabai 
Cement- és Mészipari Kft. az MVSI tor-
nászainak. Az intézmény kívülről meg-
újul, és a parketten is elvégezték a sport-

ág műveléséhez szükséges teendőket. A 
bérbeadásról szóló szerződést szerdán 
írta alá a két ügyvezető, Kálmán János 

és Illyés Miklós, valamint Kriza Ákos 
polgármester és Magyar Zoltán, a Ma-
gyar Torna Szövetség elnöke.  

Tíz emberrel is fordítani tudott a 
Diósgyőr múlt szombaton, a Bu-
dapest Honvéd ellen az NB I-es 
labdarúgó-bajnokság nyolcadik 
fordulójában. A Magyar Kupa 3. 
fordulójában is győzelmet aratott 
szerdán a DVTK.

A Honvéd elleni mérkőzésen An-
tal Botond kapus kiállítása miatt, 
több mint hetven percen át ember-
hátrányban futballoztak a diósgyőri-
ek, és egygólos hátrányból fordít-
va nyertek itthon, a labdarúgó OTP 
Bank Liga nyolcadik fordulójában.

Diósgyőri VTK – Budapest Hon-
véd 2–1 (0–1)

A Magyar Kupa 3. fordulójában is-
mét magabiztosan győzött a DVTK, 

és a legjobb 16 közé jutott. A követ-
kező forduló hivatalos játéknapja ok-
tóber 29., szerda.

Magyar Kupa 3. forduló
Sajóbábony VSE – Diósgyőri VTK 

1–4 (0–2)

Új otthonra leltek a tornászok

Tíz emberrel győzött a Diósgyőr

Taroltak a Jegesmedvék

Aranyérmet nyert Gercsák Sza-
bina a junior cselgáncsozók 
bukaresti Európa-bajnoksá-
gán, ahol negyven ország több 
mint négyszáz dzsúdósa lépett 
tatamira. Gercsák Szabina mol-
dovai, horvát, orosz és holland 
ellenfél legyőzésével végzett az 
élen a 63 kilogrammos súlycso-
portban.

A Hell Miskolci Judo Club 18 
éves sportolója a napokban elis-
merést is átvehetett, sikeres olim-

piai szereplésé-
ért. A Magyar 
Olimpiai Bi-
zottság (MOB) 
ünnepélyes fo-
gadást adott 
az augusztusi 
nankingi ifjú-
sági olimpián eredményesen sze-
repelt magyar csapat tagjai részé-
re, s egyben jutalmazta az érmet 
szerzett sportolókat – köztük az 
olimpiai bajnok Gercsák Szabi-
nát is.

Jó hír a lakossági távhőfogyasz-
tóknak, hogy 2014. október 1-jétől 
ismételten, újabb 3,3%-kal csök-
kennek a távhőszolgáltatás díjai, 
ezáltal a távhőszámlák összege is 
csökkenni fog.

A MIHŐ Kft. Jó Hírrel KezdI A 
fűtésI szezont!

A kormányzati rezsicsökkentési 
programnak köszönhetően 2013. ja-
nuár 1-jétől 10%-kal, majd ezt köve-
tően 2013. november 1-jétől 11,1%-
kal már csökkentek a lakossági 
távhődíjak. 

A Magyar Közlöny 2014. évi 22. szá-
mában megjelent a 2014. évi XI., a re-
zsicsökkentéssel és a fogyasztóvéde-
lemmel kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló törvény, mely-
nek 22.§ az alábbiakról rendelkezik:

„A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 
(a továbbiakban: Tszt.) 3. § b) pontjában meghatáro-
zott díjfizető közül a lakossági díjfizető (a továbbiak-
ban: lakossági díjfizető) és a Tszt. 3. § g) pont ga) alpont-
jában meghatározott lakossági felhasználó részére, a 
távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a 2014. 
szeptember 30-át követő időszakra vonatkozóan meg-
határozott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett 
távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja 
meg a 2013. november 1-jén alkalmazott díjtételek alap-
ján, ugyanazon feltételekkel (fogyasztás, légtérfogat 
stb.) számított összeg 96,7%-át.”

egy átlagos, 51 m2-es lakás havi 4 m3-es melegvíz-felhasználás 
mellett a 2013. január elseje óta végrehajtott rezsicsökkentések-
kel ma már évente 49 000 ft-ot takarít meg, az alábbiak szerint:

A fűtési szezon díjcsökkentéssel kezdődik

Ennek megfelelően, az igénybevett távhőszolgáltatás díja a 2013. 
november 1-jén alkalmazott díjhoz képest 3,3%-os mértékben 
csökken, az alábbiak szerint:

GercSák-Sikerek



Elérhetőség: MIVIKÖ Miskolc Víziközmű-karbantartó és Környezetvédelmi Kft.
Telephely: 3527 Miskolc, József A. u. 78. • Tel.: 46/519-349 • www.miviko.hu
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MIVIKÖ: A VÍZIKÖZMŰ-HÁLÓZATOK 
ÁLLAGÁNAK MEGÓVÁSÁÉRT
Mindannyiunk közös felelőssége az ivóvíz- és csatornaköz-
mű-hálózatok biztonságos üzemelése, melyhez a MIVIKÖ 
Miskolc Kft. különböző korszerű szolgáltatásokat nyújt.

Társaságunk, a Miskolc Holding Zrt. tagvállalataként 2009 
óta aktívan közreműködik a Miskolc város területén lévő 
csatorna- és vízhálózat karbantartásában, állapotfelmérésé-
ben, a város tulajdonában lévő ingatlanok belső közműhá-
lózatán jelentkező hibák korszerű vizsgálatában. Az elmúlt 
években Miskolcon a korábbiakhoz képest jóval töb-
bet áldoztak a szennyvíz- és csapadékcsatorna-hálózat 
karbantartására. Az üzemeltető, MIVÍZ Kft. megrendelé-
sére végzett jelentős és folyamatos karbantartás eredmé-
nyeképp kimutathatóan csökkent Mis kolcon a lakos-
sági hibabejelentések, ún. csatornahálózati dugulások 
száma, melyhez cégünk is hozzájárult.

Piacbővítés eredményeként több éve Nyíregyházán is si-
kerrel folytatjuk tevékenységünket, a régióban zajló mély-
építési kivitelezéseknél is egyre több helyen dolgozunk.

Cégünk ebben az évben szolgáltatási palettáját olyan to-
vábbi területekkel bővítette (pl. fűtési rendszerek tisztítása, 
tűzoltó vízforrások karbantartása), melynek köszönhetően 
eredményességünk tovább javult, alkalmazotti létszámunk 
kismértékben bővült. Szolgáltatásainkat nemcsak az önkor-
mányzat tulajdonában álló társaságok, intézmények részé-
re kínáljuk, hanem lakossági és ipari megrendelők számára 
is, akár 24 órás készenléti ügyeletet biztosítva.

Lakosság, társasház-üzemeltetők az alábbi szolgálta-
tásainkat vehetik igénybe:

•  Csatornatisztítás, duguláselhárítás magasnyomású  
technológiával

•  Rejtett csőtörések műszeres felkutatása (jelzőgázos  
vizsgálattal is)

• Kamerás csatornavizsgálat
•  Háztartási szennyvízbegyűjtés, folyékonyhulladék-  

szállítás
• Homok- és zsírfogótisztítás
• Tűzcsapok, medencék karbantartása, felülvizsgálata 
• Füstöléses vizsgálat

l  FüZÉRI pÁLINKAFőZő FESZTIVÁL: 
október 04.  – 3500 Ft
l  NAGyVÁRAd „TEGNAp ÉS MA”:   

október 18.  – 4500 Ft
l  MAGyARORSZÁG ÉSZAKI SARKA 

(EdELÉNy, SZALONNA, SZÍNpETRI, 
AGGTELEK): október 25. – 3500 Ft

l  AdVENTI ELőKÉSZüLETEK KASSÁN: 
december 6. – 3500 Ft

l  AdVENTI HANGuLAT BudApESTEN:   
december 13. – 5000 Ft

l  AdVENT MÁRIAcELLBEN ÉS BÉcS-
BEN: december 13–14. – 28 000 Ft

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

www.koruTak.hu

EZ A KupON 
500 FT-OT ÉR!  

1 ÚTRA 1 FőNEK!

"

"

szeptember 24–30.

KERESSE FANTASZTIKUS ÁRAINKAT!
Coop  

zöldborsó 
gyf.   

1 kg

399 Ft

Miskolci 
búza  

finomliszt    
1 kg 

109 Ft

Ász füst. 
főtt  

császár- 
szalonna       

1 kg 
1099 Ft

TovÁbbi akCiós TerMékek:
Paloma őrölt vák. kávé 225 g, egységár: 1996 Ft/kg 449 Ft
sir Morton – earl Grey tea 20 x 1,5g 219 Ft
silan Fresh sky öblítő 2 l, egységár: 449,5 Ft/l 899 Ft
Dosia mosópor fehér, színes ruhákhoz 340 g, egységár: 585 Ft/kg 199 Ft

LeGyen TeLePüLésén a LeGközeLebbi CooP üzLeTünk renDszeres vÁsÁrLója!

Ász füst. 
főtt tarja   

1 kg

1299 Ft

Apróhirdetés
50+ torna hölgyeknek minden hétfőn a Miskolci Otthon Segí-
tünk Alapítvány szervezésében az Avasi közösségi téren, Szent-
györgy út 42. Jelentkezés: 06-30/905-8113. További információ 
www.miskolc.imami.hu oldalon.
Idősek gondozását vállalom magas színvonalon, kertes, csalá-
di házamban, csendes, nyugodt, családi környezetben. Bővebb 
információért hívjon bizalommal! Tel.: 06-30/233-8094.

Bonyhádi edények  
széles választékBan kaphatók!
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Mihály-napi vásár 

a diósgyőri várban 

Szeptember 27-én, szombaton újra 
megünnepli, és ország-világ előtt is 
megmutatja értékeit a legtöbb tele-
pülés, így Miskolc is. Az egész napos 
program keretét a Szent Mihály-na-
pi hagyományok – állatbehajtás, 
tűzgyújtás – adják. Délelőtt családi 
program lesz a felső várban, délután 
pedig azok az együttesek adnak kon-
certet, akik Miskolcon Miskolcról éne-
kelnek, és daluk szerepel az első Ez 
Miskolc! című CD-n, amit meg is lehet 
majd ott nyerni.

Csabán szüret, 

pereCesen parádé

Szeptember 27–28-án rendezik meg a 
Gárdonyi Géza Művelődési Ház park-
jában az I. Csabai Szüreti Napokat. 
Szombaton szakmai nap lesz borver-
sennyel, vasárnap pedig szüreti feszti-
vál sokféle jó zenével, főzőversennyel, 
kutyák ügyességi bemutatójával, népi 
játékokkal, hordóabroncsozással, lovas 
kocsis pincelátogatással és borkósto-
lással. Este 6-tól lép fel a sztárvendég, 
Kállay-Saunders András.

Ugyancsak szombaton tartják az I. Pere-
cesi Perec Parádét a Vilma-forrásnál. 
A program felfedező futóversennyel 
indul, de lesznek különböző csapat-
versenyek és számos bemutató, végül 
pedig utcabál is.

egy hét hüllő

Szeptember 27-étől október 5-éig látha-
tó az Ady Endre Művelődési Házban a 
díszmadár- és hüllőkiállítás. Öt föld-
rész több mint 100 madara, s mellet-
tük gyíkok, kígyók is láthatók, sőt, be-
jelentkezéssel vetítettképes előadást 
is tartanak a díszmadarakról.

bereCz-Mesék, zenés szalon

Berecz András hozza el ízesen előadott 
meséit október 2-án, csütörtökön 
este 7 órakor a Művészetek Házába. 

Őszi hangulatú zenés irodalmi délutánt 
rendez október 1-jén, szerdán délután 5 
órától a Miskolc Caféban az Éltető Lélek 
Irodalmi Kör. Október 3-án, pénteken 
este 6 órától pedig a papszeri múzeum-
épület Szemere-szalonjában rendeznek 
zenei estet, amelyen évtizedes hallgatás 
után ismét megszólal a Steinweg-Hup-
feld gép- és versenyzongora.

programajánló
program/kultúra

A jezsuita Ige temploma 
Szentírás vasárnapi búcsúja 
előtt, szombaton, 27-én 9 órá-
tól rendezik meg a miskolci 
egyházközösségek napját, a 
már szokásos főzőversennyel. 
A búcsúi szentmisét vasárnap 
fél 11 órakor tartják, Orosz Ár-
pád atya szentbeszédével.

Ezen a vasárnapon valameny-
nyi miskolci templomban a per-
selygyűjtés adományait a Diós-
győrben róla elnevezett téren 
felállítandó II. János Pál pápa 
szobra elkészítésére fordítják.

Vasárnap, 28-án, a minori-
ta templomban a 18 órai szent-
misét Kelemen Didák boldoggá 
avatásáért mutatják be. Ugyan-

itt 3-án, pén-
teken, Szent 
Ferenc ünne-
pére készülve 
17.40 órától 
zsolozsma, 18 
órától szent-
mise, majd a 
tranzitus szer-
tartása követ-
kezik, meg-
emlékezés a 
szent halálá-
ról. Másnap, szombaton az ün-
nepi szentmise 18 órakor kez-
dődik.

A diósgyőri Kolping-család 
által szervezett Kolping-akadé-
mia előadássorozat következő 

programján Pankucsi Márta 
jogász-szociológus tart előadást 
„Istennek tetsző élet – itt és 
most” címmel szeptember 30-
án, kedden 19 órakor a diós-
győri plébánia hittantermében.

harang-hírek
Fodor Zoltán önkormány-

zati képviselő szeptember 
27-én, 9–11 óráig a Klapka 
utcai Spar Áruháznál lakos-
sági fogadóórát tart.

Földesi norbert önkor-
mányzati képviselő szeptem-
ber 30-án 17 órától a Közép-
szer 84. sz. előtt, október 2-án 
16 órától a Testvérvárosok ut-
cai posta előtt, október 3-án 
16 órától a 23-as posta előtt 
lakossági fogadóórát tart.

molnár péter önkormány-
zati képviselő szeptember 27-
én 15–16 óra között a belvárosi 
családi nap (Vörösmarty – Ki-

rály utca kereszteződése) alatt a 
sátorban, október 1-jén 17–18 
óra között a belvárosi LISZI 
irodában (Arany János utca 35. 
alatt) lakossági fogadóórát tart.  

Bartha györgy önkormány-
zati képviselő szeptember 30-
án 17.30 órától a Homok és 
Bródy utcák kereszteződésé-
nél, október 1-jén 17 órától a 
János utca és Bartók köz ke-
reszteződésénél, október 2-án 
17.30 órától a bükkszentlász-
lói kultúrházban lakossági fo-
gadóórát tart. 

jakab péter önkormány-
zati képviselő lakossági fó-

rumot tart október 2-án, 
18 órától a Bulgárföldi Ál-
talános Iskolában, és októ-
ber 3-án 18 órától a Diós-
győr-Vasgyári Szakképző 
Iskolában.

Varga Gergő önkormány-
zati képviselő utcafórumot 
tart szeptember 27-én 9 órá-
tól a Szentgyörgy úti Coop 
áruház előtt, szeptember 
30-án 17 órától a Fényi Gyu-
la téri Spar áruház előtt, ok-
tóber 2-án 17 órától a Sályi 
utcai „Piros ABC” előtt, ok-
tóber 4-én 9 órától a Szent-
györgy úti Coop áruház 
előtt.

lakoSSágI Fogadóórák, Fórumok

hirdetés

Ünnepélyes díjátadó gálával 
zárult a 11. Jameson CineFest 
Miskolci Nemzetközi Film-
fesztivál, ahol életműdíjat ve-
hetett át a világhírű operatőr, 
Zsigmond Vilmos (felső ké-
pünkön középen). A fődíjas 
alkotás Rok Bicek Osztályel-
lenség című filmje lett, míg a 
zsűri nagydíját Reisz Gábor 
első nagyjátékfilmje, a VAN 
valami furcsa és megmagya-
rázhatatlan nyerte el.

Bíró Tibor fesztiváligazgató 
értékelésében kiemelte: míg ta-
valy csaknem 140 filmet vetítet-
tek, idén már több mint 200-at, 
s a kínálatot idén rekordszámú 
látogató tekintette meg.

Kriza Ákos polgármester kö-
szöntőjében megtiszteltetésnek 
nevezte, hogy Sára Sándor és 
Zsigmond Vilmos is jelen volt 
a fesztiválon. – Nagyon fontos 
számunkra, hogy az ország, 

illetve az európai kultúrasze-
retők lássák: Északkelet-Ma-
gyarországon is van egy olyan 
város, ahol szeretik a filmkultú-
rát, ahol áldoznak és tesznek is 
ezért. – Kriza Ákos mindenkit 
kért, jöjjenek el jövőre is, mond-
ják el mindenkinek, hogy ez egy 
filmeket és filmeseket 
szerető város. A fesz-
tivál életműdíját idén 
a világhírű operatőr, 
Zsigmond Vilmos ve-
hette át – óriási, szűn-
ni nem akaró vastaps 
közepette – aki meg-
hatódva mondott kö-
szönetet, s megígérte: visszajön 
még Miskolcra, abba a város-
ba, ahol befogadták, és amelyet 
rövid itt-tartózkodása alatt is 
megszeretett.

A filmfesztivál legjobb ani-
mációja a Tehén a tejesbögrém-
ben lett, amit a japán Yantong 
Zhu jegyez. Halász Glória Dr. 

Lala című dokumentumfilm-
je mellett díjat kapott még Guy 
Lichtenstein alkotása, a Szüle-
tésnapi ajándék, Xavier Dolan 
filmje, a Mommy, valamint Cé-
line Sciamma Csajkor című al-
kotása.

Az első alkalommal átadott 
közönségdíjat a Parador Hún-

garo című magyar–kolumbiai 
produkció nyerte, míg a zsűri 
nagydíját Reisz Gábor első nagy-
játékfilmje, a mai harmincas ge-
neráció elveszettségét abszurd 
humorral bemutató VAN vala-
mi furcsa és megmagyarázha-
tatlan nyerte el. A filmfesztivál 
fődíját, a Pressburger Imre-díjat 
a szlovén Osztályellenség, Rok 
Bicek alkotása kapta. A miskol-
ci születésű, Oscar-díjas rende-
ző-íróról elnevezett fődíj mellett 
az Osztályellenség a Nemzet-
közi Filmklubszövetség (FICC) 
Don Quijote-díját is elnyerte.

Ikonkiállítás nyílt szeptember 21-én, az 
avasi jezsuita templomban, a jezsuita rend 
200 évéről.

Ünnepélyes díjátadó gála
CineFest nemzetközi Filmfesztivál
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A szép őszi időt kihasználva, városszerte lakótelepi és családi napokat rendeztek Miskolcon az elmúlt hétvégén. Kikapcso-
lódhattak a Jókai lakótelepen élők, hasonló rendezvényre várták a Vörösmarty városrész lakóit, és családi napot rendeztek 
a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskolában is. Vasárnap az Avason, a Sályi István utcai szabadidőparkban rendeztek 
családi napot. Az érdeklődőket ismert fellépőkkel, felnőtt- és gyermekprogramokkal, zenés-táncos programokkal várták, és 
természetesen lehetőség volt főzőcskézni is.  Fotó: Mocsári l.

Eszméletlen férfi az úttesten

Egyelőre tisztázatlan okból került az úttestre – valószínűleg 
rosszul lett – egy középkorú, eszméletlen férfi szerdán dél körül, 
a Dayka Gábor és a Kis-Hunyad utcák sarkán. A helyszínre a ren-
dőrök és a mentők is kivonultak, információink szerint a férfit 
kórházba szállították, állapotáról nem lehet bővebbet tudni.

Kirabolták az örömlányok
Szeptember 8-án befejeződött a rendőrségi nyomozás azzal a két 

nővel szemben, akik egy szerelmi „légyott” során csaknem félmil-
lió forint készpénzt tulajdonítottak el egy bükkszentkereszti férfitól.

A nyomozás adatai szerint a miskolci Búza téren történt, rövid 
ismerkedés után a sértett a két nőt a lakására vitte, ahol együtt-
létüket követően – az újdonsült „barátnők” távozása után – ész-
lelte, hogy csaknem félmillió forintja hiányzik. A feljelentést kö-

vetően a rendőrök hamar 
megállapították a tolvajok 
kilétét, a két 17 éves, mis-
kolci, illetve edelényi lak-
hellyel rendelkező lányt 

gyanúsítottként hallgatták ki. A két fiatalkorú nő ennek során 
beismerte a bűncselekmény elkövetését. 

Kutatás földön, vízen, levegőben
Lakossági bejelentés érkezett szeptember 22-én a B.-A.-Z. Megyei 

Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjába, hogy egy za-
vart viselkedésű nőt láttak céltalanul bolyongani a Bodrog és Tisza által 
határolt, nehezen járható Bodrogzug nevű árterületen. A leírás alapján 
feltételezhető volt, hogy a nő azonos azzal az értelmileg sérült személy-
lyel, aki szeptember 19-én ismeretlen helyre távozott cigándi lakcíméről.

A Szerencsi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezetője 
azonnal hozzákezdett a kutatás megszervezéséhez. Az ártérben nagy 
erőkkel végrehajtott akcióban a Szerencsi Rendőrkapitányság állomá-
nya mellett részt vettek a Sárospataki Rendőrkapitányság, valamint a 
B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési Osztályá-
nak munkatársai, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságának termé-

szetvédelmi őrei, illetve a tarcali és tokaji 
polgárőrök is. A kutatás során nyomkö-
vető kutyát is alkalmaztak, és bevetették 
a Készenléti Rendőrség Légirendészeti 
Parancsnokságának helikopterét. Szep-
tember 23-án hajnalban – egy bokor aljá-
ban, átfagyva és kimerülve – de épségben 
találták meg az eltűnt nőt, akit a sátoral-
jaújhelyi kórházba szállítottak.

oktatási intézmények

Elkezdődött az új tanév, Miskolcon is több ezer diák számára jött 
el a „dologidő”. Legújabb, négyrészes rejtvényünkben miskolci 
oktatási intézmények neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket 
együtt, legkésőbb október 21-én éjfélig juttassák el szerkesz-
tőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mi-
kom.hu e-mail címre. A helyes megfejtést beküldők között egy-
egy 2014-es Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki.

Előző rejtvényünk nyertesei: Váradi Béla (Miskolc), Horváth Gyuláné (Miskolc). Gratu-
lálunk, nyereményüket postán küldjük el. 
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Forró NyoMoN

A  hét  fotója
Mocsári l. FElvétElE

Az ország minden részéből érkeztek kohászok és érdeklődők 
az idei Fazola Fesztiválra is, amit Újmassán, hagyományosan 
a kohónál rendeztek meg múlt szombaton. A szervezők nyol-
cadik alkalommal népszerűsítették a nyolcezer éves szakmát, 
látványbemutatókkal, vízikerekes vagy díszműkovácsolással, 
interaktív éremformázással, és még sok más programmal. 

MisKolcról, 19.30-kor
csütörtökön

rólunK A MisKolc tv
műsorán

Helyzetkép
simon JánosBayer ZsoltFricz tamás

Fazola Fesztivál

csAládi és  

lAKótElEpi NApoK várossZErtE


