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Szerdán folytatódott a 
telepfelszámolási prog-
ram Miskolcon, ezúttal a 
számozott utcákon bon-
tottak le egy négylaká-
sos ingatlant. Kiss János, 
a helyi Fidesz-frakció 
vezetője elmondta: a 
bontással világossá tet-
ték, megüzenték min-
denkinek, a rendterem-
tő gépezet a „tabuként” 
emlegetett számozott ut-
cákon is működik.

Diósgyőri stadion:
aláírták a támogatási szerzőDést!

a SzáMozott utcáK 
boNtáSa IS megkezDőDött

különtalálkozó tapolcáN
KrIza–orbáN
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Miskolci Napló

Szerdán folytatódott a telep-
felszámolási program Mis-
kolcon, ezúttal a számozott 
utcákon bontottak le egy 
négylakásos ingatlant. Kiss 
János, a helyi Fidesz-frakció 
vezetője (képünkön jobbról)
helyszíni sajtótájékoztatóján 
kiemelte: a bontással világossá 
tették, és megüzenték minden-
kinek, hogy nincsenek kivételek. A 
rendteremtő gépezet még a „tabu-
ként” emlegetett számozott utcá-
kon is működik.

– A mai napon nemcsak 4 lakás 
dőlt össze a város legveszélyesebb 
nyomortelepén, a számozott utcá-
kon, hanem szimbolikusan, egyszer 
s mindenkorra összedőlt Miskolcon 
a szocialisták időszaka alatt felvirág-
zott gettókultúra is. Az a gettókul-
túra, amely éveken keresztül rette-
gésben tartott tisztességes magyar 
embereket – emelte ki Kiss János.

A Fidesz miskolci frakcióvezetője 
hangsúlyozta: Miskolc nyomortelepein 
a helyzet azután vált végképp elvisel-
hetetlenné, miután Gyurcsány Ferenc 
miskolci szocialistái hanyag és nemtö-
rődöm módon, „fészekrakónak” ne-
vezett ingatlancsaló bűnözők tömegeit 
engedték be a környező falvakból Mis-
kolc lakótelepeire, akik aztán idevon-
zották a hozzájuk hasonlókat.

– A szocialisták bőkezű segélye-
zési politikája és gyenge rendészeti 
teljesítménye pedig segített abban, 
hogy itt is maradjanak. Mindezekért 
a szocialistákat örökös, és soha meg 
nem bocsátható politikai felelős-
ség terheli – fogalmazott Kiss János, 
hozzátéve: Miskolc akkori rendőrka-
pitánya, Pásztor Albert – aki érdekes 
módon ma éppen a szocialisták pol-
gármesterjelöltje – szintén képtelen 
volt a „fészekrakók” és a gettósodás 
útjába állni.

A frakcióvezető kiemelte: a Fidesz 
– KDNP nyomortelep-felszámolási 
programja folytatódik, a szocialisták, 
a cigány nemzetiségi önkormányzat 
és a Jobbik minden ellenkezése el-
lenére. – 35 ezer miskolci lakos alá-
írása kötelez minket arra, hogy amit 
ígértünk, azt betartsuk, eltüntessük 

Miskolc valamennyi nyomorte-
lepeit – hangoztatta Kiss János, 
elmondva: ezzel a bontással 
is világossá tették, és meg-
üzenték mindenkinek, hogy 
nincsenek kivételek. A rend-
teremtő gépezet a „tabuként” 

emlegetett számozott utcákon 
is működik.
A Negyedik utca 9., 11. szám 

alatti épület önkormányzati tulajdo-
nú ingatlan, melynek kezelője a MIK 
Zrt. Az ingatlanban négy lakás volt, 
és eredetileg négy bérleti szerződés. 
Schweickhardt Gyula (képünkön 
balról), a polgármesteri hivatal pro-
jektvezetője elmondta, ebből a négy 
bérleti szerződésből mostanra egy 
érvényes maradt, három lakó jogcím 
nélkül tartózkodott az ingatlanok-
ban. Ezeket végrehajtási eljárás so-
rán távolították el. A jogszerű bérlő-
vel megállapodást kötöttek, számára 
cserelakást biztosítottak.

– Miskolc önkormányzata és a 
MIK Zrt. folyamatosan a lakástör-
vény, illetve a helyi rendeletek előírá-
sainak megfelelően tevékenykedik. 
A számozott utcákban jelenleg 10 in-
gatlanra kértünk bontási engedélyt, 
az érintett bérlőkkel tárgyalunk. A 
bírósági végrehajtók a szükséges ki-
lakoltatásokat el fogják végezni, a 
bontási folyamatok folytatódnak – 
hangsúlyozta Schweickhardt Gyula.

Üzembe helyezték és szerdától 
már használható a Patak utcai 
mélygarázs. Ezzel a legmodernebb 
parkolóháza jött létre Miskolcon 
a Régiópark Kft.-nek, melyben 
rendszámfelismerő rendszer, és 
bankkártyás fizetést segítő termi-
nál is működik. 

Ahogy arról beszámoltunk, má-
jus 26-án történt meg a mélyga-
rázs műszaki átadása, és 
ekkor indult el az üzembe 
helyezési eljárás, amely a 
héten fejeződött be. A mű-
szaki átadás során több 
egyedi műszaki megoldást 
is bemutattak az épület-
ben – így például azt a két 
transzformátorállomást, 
amelyeket ide telepítettek, 
és amelyek az egész bel-
város áramellátását biz-
tosíthatják, illetve további 
fejlesztéseket is lehetővé 
tesznek. Az úgynevezett 

„spinkler” oltórendszer az alsó szin-
ten kapott helyet, a berendezés 90 
köbméteres tartályából 26 másod-
perc alatt juttatja el a garázs legtá-
volabbi pontjába is a vizet, ha szük-
ség lenne rá. De telepítettek dízel 
aggregátort is, amely állandó hőfo-
kon működve biztosítja azonnal, 
teljes kapacitáson az energiaellátást.

A szerda délelőtti, helyszíni tájé-
koztatón Pfliegler Péter (jobbról), 

Miskolc alpolgár-
mestere kiemelte: 
ismét elkészült egy 
miskolci projekt, 
amelyhez uniós for-
rást és kormány-
zati segítséget is 
kapott a város. A lé-
tesítményt miskol-
ci cégek tervezték, 
építették és üze-

meltetik – tette 
hozzá az alpol-
gármester, arra 
kérve az autóso-
kat, hogy hasz-
nálják a mély-
garázst, illetve a 
város többi par-
kolóházát is. A 
város minél több 

zöld területet szeretne létrehoz-
ni – a Green City mozgalomhoz is 
csatlakozva – és szeretné a lehető 
legnagyobb területet visszaadni a 
gyalogosoknak, kerékpárosoknak.

Perecsenyi Attila (középen), a Ré-
giópark Miskolc Kft. ügyvezető igaz-
gatója felhívta a figyelmet, hogy ha-
marosan megszűnik a közelben lévő 
zúzalékos parkoló. Távlati cél, hogy a 

belváros területén a par-
kolás kizárólag csak par-
kolóházakban történjen.

Szeptemberben, a 
nappali időszakban – 
8–18 óráig – ingyen 
használhatják a miskol-
ciak az új mélygarázst. 
A 200 forintos óradí-
jat is úgy szabták meg, 
hogy vonzó legyen, hi-
szen olcsóbb, mint a 
felszíni parkolási árak. 
Lehet bérletet váltani, 
a környéken lakóknak 
kedvezményes bérletvá-

sárlási lehetőséget is biztosítanak.
Mint elhangzott, a többi parkoló-

házban is szeretnék azokat a techni-
kai rendszereket megvalósítani, mint 
itt, így a kártyás fizetés lehetősé-
gét, az azonnal automatából történő 
számlakérést, illetve a rendszámfel-
ismerő rendszert. Az ügyvezető igaz-
gató hozzátette, a beruházás négy új 
munkahelyet is teremtett.

Megkezdődött 
a számozott utcák 
bontása is

Patak utcai beruházás

Szerdán még nem erősítette meg 
a városháza azt az információt, hogy 
Kriza Ákos polgármester külön is ta-
lálkozik a Fidesz tapolcai kihelyezett 
frakcióülésén a magyar miniszterel-
nökkel. Orbán Viktor és Miskolc pol-
gármesterének beszélgetéséről azon-
ban fénykép és videoanyag is készült, 
ahol Kriza valóban négyszemközt 
és igencsak bi-
zalmasan be-
szélget Orbán 
Viktorral.

Kérdésünkre, hogy mi volt a 
megbeszélés tárgya, Kriza Ákos 
csak annyit mondott, hogy a kb. 
15-20 perces megbeszélésen első-
sorban kampánykérdéseket és a 
meglévő miskolci fejlesztések to-
vábbfolytatását beszélték át. Kriza 
elmondta, kifejezetten jó hangu-
latú és minden kérdésben Orbán 

Viktor támogatását 
elnyerő tárgya-
lása volt a ma-
gyar minisz-
terelnökkel.

Használatba vehetik az autósok a mélygarázst

külöNtalálkozó 
tapolcáN

orbáN–kriza

Ünnepélyes keretek között adták át kedden a 
felújított Szeder úti tagóvodát. Kriza Ákos pol-
gármester az átadón kiemelte: Miskolcon 9 óvoda és 23 tagóvoda van. A 
városnak kiemelten fontos, hogy a gyerekek örömmel járjanak be az in-
tézményekbe, és a dolgozók is kényelmes körülmények között végezzék a 
munkájukat. 2011 óta mintegy másfél milliárd forintot költöttek intézmé-
nyek fejlesztésére, kárelhárításra. A beruházás mintegy 13 millió forintból 
valósult meg. Gazdusné Pankucsi Katalin, a körzet önkormányzati képvi-
selője elmondta, 1992-es felavatása óta először újították fel az épületet.

Másfél Milliárd iNtézMéNyi 
felújításokra
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Átadták a miskolci geotermikus 
projekt második ütemét kedden 
délelőtt a Tatár utcai hőerőmű 
mellett. Az új hőközpontnak kö-
szönhetően a belvárost és az Egye-
temvárost is el tudják látni geo-
termikus energiával. Az új fűtési 
idényben a város hőenergiájának 
már csaknem az ötven százalékát 
megújuló források adják majd.

A beruházást a PannErgy Nyrt. le-
ányvállalata, a KUALA Kft. végezte 
el, részben egy, az Új Széchenyi Terv 
Környezet és Energia Operatív Prog-
ram keretében meghirdetett pályá-
zatnak köszönhetően, melyen egy-
milliárd forintot nyertek el.

A fejlesztéshez a Tatár utcai hő-
erőmű szomszédságában épült meg 
az új hőközpont, melyet több mint 
3700 méter hosszú vezetékpár kiépí-
tésével kötöttek össze az Avasi Hő-
központtal. 

Kriza Ákos polgármester az át-
adón kiemelte: ezzel Miskolc jelene és 
jövője szempontjából is fontos lépést 
tettek. – Az egyik fő célom volt, hogy 
városunkat újra a régió központjává 
fejlesszük. A környezetbarát és fenn-
tartható fejlesztések terén nem csu-
pán elértük ezt a célt, hanem túl is 
teljesítettük. Miskolc a fenntartható 
és környezetbarát fejlesztések terén 
nemcsak a térségben, hanem az egész 
országban vezető szerepet tölt be – 
hangsúlyozta a polgármester.

Kriza Ákos emlékeztetett: a kor-
mányzat segítségével eddig kétszer 

csökkentették a távhő díját, októ-
ber 1-jétől pedig itt a harmadik re-
zsicsökkentés, újabb 3,3 százalékkal 
csökkennek a díjak. Eddig összesen 
800 millió forintot hagyott a miskol-
ciak zsebében ez az intézkedés.

Kétszeresen is öröm ez a beruhá-
zás – ezt már Nyíri László, a Mis-
kolci Hőszolgáltató Kft. ügyvezető 
igazgatója mondta. Egyrészt a KUA-
LA Kft.-ben a MIHŐ-nek is van tu-
lajdonrésze, így a beruházással a vá-
ros vagyona is nőtt, ugyanakkor egy 
újabb zöld beruházás jött létre. Je-
lenleg Miskolcon négyféle megújuló 
energiaforrást használnak, ez a nap-
kollektor, a biogáz, a biomassza és a 
geotermikus energia. Európai szin-
ten is egyedülálló, hogy amíg 2013-
ban 16 százalékban használt a MIHŐ 
megújuló energiát, addig ez mostan-
ra majd’ ötven százalék lett.

A kezdetektől a kitűzött cél felé 
haladnak, vagyis, hogy a PannErgy 
legyen Közép-Kelet-Európa legna-
gyobb, geotermikus energiát hasz-
nosító társasága. Ezt pedig ezzel a be-
ruházással elérték – tette hozzá Tóth 
Péter, a PannErgy Nyrt. vezérigazga-
tója.
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Miskolc központjából is kilakol-
tatják a nem fizető, antiszociális 
lakókat – csütörtökön két „fészek-
rakós”, illetve egy MIK-es lakást 
ürítettek ki az ingatlangazdálkodó 
társaság munkatársai a Vörösmar-
ty, illetve a Király utcákon.

Molnár Péter, a körzet önkor-
mányzati képviselője  (felső képün-
kön jobbról) a helyszínen kiemel-
te: az érintett lakások korábbi lakói 
nem csupán életvitelükkel zavarták 
a szomszédokat, de mintegy 8 milliós 
tartozást is felhalmoztak. – Tovább-
ra is elkötelezettek vagyunk abban, 
hogy megszabadítsuk a várost a be-
költöztetett antiszociális elemektől, 

azoktól, akik beilleszkedésre képte-
len magatartásukkal egész társashá-
zak, városrészek életét tették tönkre. 
A kiürített lakásokat először kitaka-
rítják a MIK munkatársai, majd el-
kezdődik a felújítás – hangsúlyoz-
ta Molnár Péter, aki utalt a Miskolci 
Egyetemmel kötött megállapodásra, 
s elmondta: a későbbiekben, pályázat 
útján, akár az intézményhez kötődő 
hallgatók, doktoranduszok és okta-
tók is költözhetnek majd ide.

Csütörtökön a Király u. 8. szám 
alatt is kiürítenek egy „fészekrakós” 
lakást, majd a Vörösmarty u. 28. kö-
vetkezik.

a belvárosból is
repülnek a „fészekrakók” Nem épületet, hanem az ország lako-

sainak biztonságát szolgáló rendszert 
avatunk most – mondta Pintér Sán-
dor belügyminiszter kedden, Miskol-
con, az egységes segélyhívó rendszer 
hívásfogadó központjainak közös 
átadóünnepségén. A rendezvényen je-
len volt Bakondi György, az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
vezetője és Papp Károly országos ren-
dőrfőkapitány is.

Pintér Sándor emlé-
keztetett: az Európai 
Unióban az 1980-as 
években ismerték 
fel, hogy állam-
polgáraik bizton-
ságát akkor tudják 
leginkább garan-
tálni, ha segítik őket 
abban, hogy más or-
szágokban is tudják, hová 
kell fordulni, ha bajba kerül-
nek. Ennek a felismerésnek az ered-
ménye lett az egységes segítségnyújtási 
rendszer, amihez most Magyarország 
is hozzákapcsolódik. – Az országban 
két hívásfogadó központot hoztunk 
létre, Miskolcon és Szombathelyen. 
Mindkét helyen szakképzett munka-
társak fogadják és kezelik nemcsak a 
magyar, de az angol, német, francia és 
a szomszédos országok nyelvén beér-
kező hívásokat is – hangsúlyozta a bel-
ügyminiszter.

Pintér Sándor köszönetet mondott 
az EU-nak, hiszen uniós forrásból biz-
tosították a fejlesztésre fordított, össze-
sen közel 5,5 milliárd forintot. És kö-

szönetet mondott Miskolc városának 
is, amely biztosította a beruházáshoz az 
alap infrastruktúrát. Mint fogalmazott: 
ők sem jöttek üres kézzel, hiszen Mis-
kolcon 323, Szombathelyen pedig 296 
munkahelyet teremtettek.

Kriza Ákos polgármester arról szólt, 
a központ létrehozása két, a város szá-
mára kiemelt területet is érint: a mun-
kahelyteremtést és a közbiztonságot.

– Nagyon fontos, értékteremtő fej-
lesztés ez a város számára, hiszen nem-
csak az egyének céljait szolgálják az új 
munkahelyek, hanem a közösségét 
is – mondta a polgármester, aki emlé-

keztetett: a közbiztonság, 
a biztonságérzet meg-

teremtése mindig is 
a városvezetés el-
sődleges céljai közé 
tartozott, számta-
lan lépést tettek és 

tesznek ennek érde-
kében. – A központ 

révén pedig, bár orszá-
gos hatáskörű a feladatuk, 

a miskolci polgárok mégis tud-
hatják: ha baj van, közel a segítség – fo-
galmazott Kriza Ákos.

A Miskolci Hívásfogadó Központot 
Hablicsek Nikoletta, az ORFK ügyele-
ti főosztályának vezetője mutatta be a 
vendégeknek, betekintést engedve né-
hány kulisszatitokba is.

Elmondta egyebek mellett, hogy 
az adott hívószámot akkor is kijelzi a 
rendszer, ha azt a hívó letiltotta, ennek 
segítségével már sikerült beazonosítani 
és elfogni bombával fenyegető telefoná-
lót. Ha egy-egy balesetről vagy tűzről 
több bejelentés is érkezik, a program 
felismeri, hogy azonos eseményről van 
szó, és ezt jelzi a munkatársnak. 

Az Észak-magyarországi régió 11, 
ezen belül a megye 6 kórháza újít-
hatja meg rehabilitációs ellátási 
rendszerét, illetve növelheti az el-
látás színvonalát egy Új Széchenyi 
terves pályázatnak köszönhetően. 
Szerdán lakossági fórumot tartot-
tak a projektről a konzorciumveze-
tő megyei kórházban.

– Ilyen jó még nem történt a reha-
bilitációs ellátással – mondta el a ren-
dezvényen Tóth István, a szikszói re-
habilitációs intézet, illetve a projekt 
szakmai vezetője, aki kiemelte: a 2012 
ősze és 2015 tavasza között megvaló-
sítandó program keretében nemcsak 
épületek megújításáról és eszközbe-
szerzésről van szó, hanem a rendszer 
olyan átalakításáról is, ami önma-

gában emeli az ellátás minőségét. A 
legnagyobb összeget, több mint 860 
millió forintot a MISEK fordíthat-
ja fejlesztésre. Pap Tibor, a Miskolci 
Semmelweis Kórház orvos-igazgatója 
elmondta, ők a közbeszerzési szakasz-
ban tartanak, hamarosan elkezdőd-
het a tényleges munka. 

– Három szakterület ellátása újul-
hat meg, a pszichiátriai, a tüdőgyó-
gyászati és a mozgásszervi rehabi-
litációé. Az előbbi kettő a Csabai 
kapui telephelyre, utóbbi a Szent Fe-
renc kórházba költözik, teljes egészé-
ben. Így azáltal is növekedhet az el-
látás színvonala, hogy egy épületben 
történhet az aktív és a rehabilitációs 
ellátás – hangsúlyozta.

Csiba Gábor főigazgató főorvos tá-
jékoztatása szerint, a megyei kórhá-

zi fejlesztés a gyermek-rehabilitációt 
érinti. – Már látható egy új, színes 
épület a GYEK mögött, ahol első-
sorban ambuláns betegek ellátására 
nyílik majd lehetőség. Új tevékeny-
ségek bevezetésére, eszközfejlesztésre 
is lehetőséget ad az elnyert 473 millió 
forint, sőt, az utat és a parkolót is fej-
leszteni, bővíteni tudjuk – emelte ki.

Kiss Gábor alpolgármester arról 
szólt, hogy a régió, a város egészség-
ügyi rendszere jó irányba fejlődik, és 
ez fontos a lakosság számára.

– Egy jól átgondolt ellátási rend-
szerbe kell beilleszkednie az új inf-
rastruktúrának, s ebben nagy se-
gítséget jelent ez a projekt. A város 
már nem vesz részt az egészségügyi 
szakellátás fenntartásában, ám ez na-
gyon fontos az életében – emelte ki.

sikeresen pályázott Miskolc önkormányzati tulaj-
donú épületek energetikai felújítására. a munká-
latokra 85 százalékos támogatást, közel 380 millió 
forintot sikerült elnyerni. Hét oktatási intézményt 
is felújítanak, a józsef utcai óvodában is folyik a 
munka.

A felújítás nyáron kezdődött az érintett épületekben, 
így az óvodában is. Zsiga Marcell alpolgármester, a te-
rület önkormányzati képviselője elmondta, kívülről tel-
jesen új hőszigetelést kap az épület. A belső térben új 
szerelvényeket helyeznek fel, teljesen kicserélték a radiá-
torokat is. – A felújításnak köszönhetően sokkal komfor-
tosabb, jobb hatásfokkal működő, környezetbarát fűtési 
rendszerrel üzemelő intézmény lesz a József utcai óvoda. 

Erre idén közel 38 millió forintot fordít a város – ismer-
tette Zsiga Marcell, elmondva, hogy tavaly, a terület ön-
kormányzati képviselőjeként, egymillió forint értékben 
adományozott játszóeszközöket az intézménynek, emel-
lett megújultak a környező járdák és a közvilágítás is.

sikeres pályázat, komfortosabb intézmény

„Ilyen jó még nem történt a rehabilitációs ellátással!”
Milliárdok egészségügyi fejlesztésekre Miskolci geotermikus 

projekt Megújuló források, környezetbarát fejlesztések
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Tettlegességig fajuló incidens történt csütör-
tökön délután Miskolcon, a Martin-kertváros-
ban, a Fidesz lakossági fórumán, melyet a párt 
helyi önkormányzati képviselőjelöltje, Szécsé-
nyi Mariann (képünkön) hívott össze. A tör-
téntekre mindenki másként emlékszik vissza. 

Szécsényi Mariann elmondása szerint a rendezvény több mint egy 
órán át zökkenőmentesen, nyugodt, békés hangulatban zajlott. Ekkor 
érkezett meg Tardi Béla, az érpataki modell jogsegélyszolgálatának ve-
zetője, aki provokatív kérdéseket tett fel a rendezvény szervezőinek. – A 
fórum hallgatóságából többen kérték, hogy távozzon a rendezvényről, 
amely a helybeliek érdekeiről szól. A mellette lévő úr a nyomaték ked-
véért karon is fogta, hogy távozásra bírja. Ekkor Tardi Béla megütötte 
a férfit, a vita tettlegessé vált – nyilatkozta Szécsényi Mariann, aki el-
mondása szerint kihívta a rendőrséget a helyszínre, akik jegyzőkönyvet 
vettek fel az eseményekről. – Ez egy előre megtervezett provokáció volt, 
nagyon sajnálatosnak tartom, hogy egy, a lakosság érdekében szerve-
zett, közérdekű fórumon ilyen megtörténhetett – hangoztatta Szécsényi 
Mariann.

Másként látja az eseményeket Jakab Péter, a Jobbik miskolci polgár-
mesterjelöltje, aki közleményben reagált a történtekre. Jakab Péter sze-
rint egy Fidesz-aktivista támadta meg Tardi Bélát. – Tűrhetetlen és el-
fogadhatatlan, hogy az érpataki modell jogsegélyszolgálatának vezetőjét 
egy Fidesz-aktivista minden további nélkül megtámadhatta, csak azért, 
mert fel merte tenni a kérdést: hová tűnt a lakossági fórumról a város-
rész kormánypárti képviselője, a trafikbotrányról elhíresült Takács Gá-
bor? – fogalmaz közleményében Jakab Péter, reményét fejezve ki, hogy a 
támadó megkapja a méltó büntetését.

Soós Attila, a Fidesz – KDNP miskolci képviselőcsoportjának szóvi-
vője ugyancsak közleményt adott ki a történtek kapcsán. Megfogalma-
zása szerint a rendezvényen „emberi mivoltából vetkőzött ki a Jobbik 
politikusa”, jelenleg sajószentpéteri polgármesterjelöltje. – A magát az 
érpataki modell jogászának nevező férfi, nem sokkal érkezése után, íz-
léstelen beszólásaival, ordítozásával csinált botrányt, majd az őt a he-
lyiségből kitessékelni igyekvők egyikét arcul csapta. Minden jóérzésű 
miskolci polgár nevében követeljük, hogy a magát a rend pártjának ne-
vező Jobbik polgármesterjelöltje, Jakab Péter, kérjen bocsánatot ezért a 
gyalázatért – írja közleményében Soós Attila.

Hétfőn délután 4 órakor lejárt a 
jelöltállítás határideje, eldőlt, hogy 
Miskolcon 8 polgármester-, és ösz-
szesen 120 egyéni önkormányzati 
képviselőjelölt közül választhatnak 
a szavazók október 12-én. Ez a 20 
választókerületben eltérő számú, 
5–8 jelölt indulását jelenti.

Minden választókerületben állított 
jelöltet a Fidesz – KDNP, az MSZP – 
DK – Együtt – Miskolc Lokálpatrió-
ta szövetség, a Jobbik, a Lehet Más a 
Politika, a Munkáspárt – ezek mind 
indítanak polgármesterjelöltet is. 
Ugyancsak van polgármesterjelölt-
je, de csak 12 választókörzetben in-
dul jelöltje a Magyarországi Cigány-
pártnak. Polgármesterjelöltje mellett 
mindössze 3 képviselőjelöltet indít 
a Magyar Liberális Párt. Független-
ként 1 polgármesterjelölt és 5 képvi-
selőjelölt indul a választáson.

Sorsolással döntött a bizottság ar-
ról, hogy a 20 választókerület szava-

zólapján milyen sorrendben jelennek 
meg a jelöltek. Ugyancsak kisorsol-
ták a polgármesteri szavazólap sor-
rendjét is, ez a következő: 1. Csontos 
Róbert (LMP), 2. Sallai István (Füg-
getlen), 3. Rózsa Edit (MLP), 4. Jakab 
Péter Dénes (Jobbik), 5. Kovács Ist-
ván (Munkáspárt), 6. Pásztor Albert 
Zoltán (MSZP – DK – Miskolc Lokál-
patrióta Egyesület), 7. Váradi Gábor 

Elemér (MCP), 8. Kriza Ákos (Fidesz 
– KDNP).

Hat szervezet, pártcsoport jelentett 
be kompenzációs listát. Ezt azok tehe-
tik meg, melyek a település egyéni vá-
lasztókerületeinek több mint felében 
jelöltet állítottak – jelen helyzetben: 
Fidesz – KDNP, Munkáspárt, MCP, 
MSZP – DK – Együtt – Miskolc Lo-
kálpatrióta Egyesület, Jobbik, LMP.

A 2014-es önkormányzati választásokon a Lehet Más a 
Politika Miskolcon mind a 20 egyéni választókörzetben si-
keresen összegyűjtötte a megfelelő számú ajánlást. Az LMP-
nek miskolci polgármesterjelöltje is van, Csontos Róbert 
személyében – tájékoztatott hétfői közleményében Subicz 
Róbert, az LMP megyei elnöke.

„Mi, miskolci LMP-sek, nem állhatunk a jelenlegi város-
vezetés oldalára, mert szerintünk az elmúlt években nem 
sikerült megállítani az elvándorlást, valóban csökkenteni a 
munkanélküliséget. Nekünk nem összeszerelő üzemek, ha-
nem valódi, helyi munkahelyek kellenek! Azt látjuk, hogy 
Miskolcon valódi politikai versengés helyett vádaskodás fo-
lyik a politikai pártok között. Magukat baloldalinak mon-
dó pártok alantas módon „románoznak” és „idegeneznek”. 

Úgymond baloldali pártok, úgymond független jelöltjei 
pedig (kínjukban vagy félelmükben?) arról nyilatkoznak 
budapesti rádiókban, hogy ők csak bizonyos alkalmakkor 
fotózkodnak örömlányokkal és csak életük bizonyos perió-
dusaiban isznak sokkal több szeszes italt a kelleténél.

Ma, amikor az úgynevezett telepfelszámolások ügye vég-
letesen osztja meg a városi és az országos közvéleményt is, 
az LMP elemi kötelességének érzi a véleményalkotást. Úgy 
gondoljuk, hogy erre a problémára a jelenlegi városvezetés 
által adott válasz rossz. És az a legszörnyűbb, hogy a ro ssz 
válaszra csak még rosszabb válaszok érkeznek. Az LMP 
2010 óta folyamatosan vallja, hogy csak a helyiekkel együtt-
működve lehet megoldani ezeket a problémákat” – írja 
egyebek mellett közleményében Subicz Róbert.

„Szebb jövőt, régi fényt, Miskolc!” címmel 
mutatta be kedden Jakab Péter, a Jobbik mis-
kolci polgármesterjelöltje pártja programját.

Jakab Péter elmondta, mind a húsz egyé-
ni körzetben összegyűjtötték az önkormány-
zati választáson való induláshoz szükséges 
ajánlásokat, emellett kompenzációs listáju-
kat is nyilvántartásba vették. Kiemelte, párt-
ja elsőként mutatja be 30 oldalas, a mögötte 
álló szakemberek által megírt több száz ol-
dalas munkaanyagból összeállított „Szebb 
jövőt, régi fényt, Miskolc!” című programját.

– A lét- és közbiztonság, a törvénytiszte-
lő többség megteremtése, a korrupció felszá-
molása a fő célunk. Le fogjuk rakni a forrás-
teremtő városgazdálkodás alapjait, ennek 
részeként a miskolci vállalkozások támoga-
tásával, valamint a város nemzetközi kap-

csolatrendszerének újragondolásával fogunk 
új munkahelyeket generálni. A gettókat az 
érpataki modellel ingyen fogjuk felszámol-
ni, zéró toleranciát hirdetve a rendbontókkal 
szemben. A szociális ellátórendszerben pe-
dig érdemelvűséget fogunk bevezetni – so-
rolta a Jobbik polgármesterjelöltje.

Leadta a polgármes-
teri jelöléshez szükséges 
ajánlóíveket Rózsa Edit 
liberális polgármesterje-
lölt is. Hétfőn délelőtt, a 

Polgármesteri Hivatal Helyi Választási Irodá-
jába vitte el a több mint 800 ajánlóívet.

Emellett egyéni jelöltségét is hitelesítette, 
ugyanis a Martin-kertvárosban is indul, mint 
képviselőjelölt. Rózsa Edit – elmondása sze-

rint – a párbeszédet és a békét tartja legfon-
tosabbnak.

– Abban a városban, ahol három polgár-
mesterjelölt egyfolytában csak a feszültségeket 
szítja, most még inkább a békére, nyugalom-
ra lenne szükség. Sajnos, egyre inkább rólunk 
szóló botrányokkal telik meg az országos mé-
dia, pedig a felelős építkezéshez párbeszédre, 
együttműködésre, megfelelő környezetre len-
ne szükség – nyilatkozta Rózsa Edit.

Mind a húsz egyéni körzetben összegyűjtötték az önkormányzati választáson való induláshoz 
szükséges ajánlásokat a Pásztor Albert független polgármester-jelöltet támogató szervezetek – je-
lentette be hétfőn Simon Gábor, az MSZP miskolci elnöke.

Az MSZP, a DK, az Együtt és a Mis-
kolc Lokálpatrióta Egyesület közös 
kompenzációs listájának első helyén 
Simon Gábor, a másodikon Tom-
pa Sándor (DK), míg a harmadikon 
Nagy-Korsa Judit (Együtt) szerepel. 
– Gőzerővel zajlott a városkonzul-
tációnk is, melyet szeptember köze-
péig folytatunk, majd azt követően 
– levonva a tapasztalatokat –, végle-
gesítjük választási programunkat. A 
fő csapásirány Miskolc fejlesztése, a 
közbiztonság helyreállítása, egy de-
mokratikus város létrehozása lesz – 
mondta el Simon Gábor. 

Megszerezték a szükséges számú ajánlást, így a 
Magyar Munkáspárt is állított polgármesterjelöltet 
Miskolcon, és a város mind a 20 választókerületé-
ben indul képviselőjelöltjük az október 12-ei válasz-
táson. Rendelkeznek kompenzációs listával is.

A városháza bejárata előtt tartott csütörtöki saj-
tótájékoztatón Thürmer Gyula, a Magyar Munkás-
párt országos elnöke megköszönte a miskolciak-
nak a támogatást. A pártelnök kiemelte, Miskolcon 
szükség van egy baloldali frakcióra, rajtuk kívül pe-
dig nem indul más baloldali párt ezen a választáson. 
Thürmer Gyula annak a véleményének adott han-
got, hogy Pásztor Albert félrevezeti Miskolc társa-
dalmát, mivel eredetileg független jelöltnek nevezte 
magát, amit eleve meg lehetett kérdőjelezni, hiszen 
egész tevékenysége az MSZP-hez kötődött.

Nehéz ugyanakkor azt is elhinni – folytatta a 
pártelnök –, hogy egy független jelölt olyan pénz-
ügyi eszközökkel rendelkezik, hogy már a nyár fo-
lyamán tele lehetett rakni a várost óriásplakátokkal. 
S bár nem ismeri közelről a Pásztor Albert múltjá-
val, rendőri tevékenységével, családi életével, embe-
ri tulajdonságaival kapcsolatban felmerült kérdések 
valóságtartalmát, a Munkáspárt elnöke kijelentet-

te: nem jó, nem helyes, ha egy baloldali jelölt életé-
vel, értékeivel kapcsolatban kételyeket fogalmaznak 
meg a választók. – Egy baloldali jelöltnek makulát-
lannak, tisztességesnek és tisztának kell lennie – fo-
galmazott Thürmer Gyula.

Kovács István, a párt miskolci polgármesterjelölt-
je kiemelte, egy olyan jövőt, alternatívát kínálnak a 
miskolciaknak, ahol az ember büszkén felemelhe-
ti a fejét, mindenki megtalálja a helyét, és nem érzi 
magát feleslegesnek.

Lejárt a jeLöLtáLLítás határidejetettlegesség 
a Fidesz fórumán

„az LMP miskolci jelöltjei nem fotózkodnak örömlányokkal!”

„a MuNkásPártoN kíVüL 
NeM iNduL Más baLoLdaLi Párt!”

Összegyűjtötte az ajánlásokat a baloldal is

Bemutatta programját a Jobbik

rózsa edit békét szeretNe



a legjobb filmekkel

ez miskolc – dalok a városról

Színházünnepet rendeztek vasár-
nap, a Miskolci Nemzeti körül. 
Egész napos programok sora várta 
az érdeklődőket. 

A színház évadnyitó ünnepi prog-
ramjába mindent belesűrítettek, amit 
csak az ember a színjátszásról, egy 
társulatról gondolhat. A művészet 
jelentőségének ünneplése s átadása 
mellett a vasárnapi összejövetel célja, 
a korábbiakhoz hasonlóan, a találko-
zás öröme, az együtt eltöltött, kelle-
mes nap lehetősége volt.

A programkavalkádot a fanfár 
nyitotta. A miskolci teátrum zene-
karának ébresztője remekül sikerült 
– sokan érkeztek az épülethez, hogy 
megnézzék a Nagy Arcokat. Felavat-
ták ugyanis a színház új homlokza-
tát. A kinti kezdet után pedig bent 
volt tennivaló. Megnyílt a Makran-
cos képregény, a Kaffka Margit Álta-
lános Iskola tanulóinak kiállítása.

Aztán érkezett az énekkar, a Swin-
gelő kórus műsora, majd a táncmű-
vészet vizére evezve új balett-tagok 
mutatták meg tehetségüket.

A táncosokat színművészek kö-
vették – már ami a bemutatko-

zást illeti. Rögtönzésből nem volt 
hiány, a tehetség nyilvánvalóvá vált 
– még a közönség soraiból sem tud-
tak olyan jelenetet mondani, amit 
az újoncok ne oldottak volna meg.

A tematikában a rendezők is 
helyt kaptak természetesen. Hatan, 
tíz-tíz percet – ennyi ideje adatott 
Béres Attilának, Keszég Lászlónak, 
Kiss Csabának, Rusznyák Gábor-
nak, Szabó Máténak és Szőcs Ar-
turnak, hogy élő műsorfüzetként 
megosszák a közönséggel a fontos 
információt: mi mindent rendez-
nek az évadban.

A Nagyszínház színpadán né-
hány szerencsés színházbarátnak 
felemelő élményben lehetett része 
– a szó szoros értelmében, hiszen 
a nagyszínházi színpad újra teljes 
technikájával teljesít majd szolgá-
latot. 

Az ünnep idején a gyerekeket 
sem hagyták program nélkül. Volt 
fotóparaván, arcfestés, jelmezjáték, 
tánctanulás. A színház ünnepé-
hez pedig természetesen a színházi 
előadások is hozzátartoztak. Késő 
délután és este kedvezményes elő-
adásokkal készült a társulat.
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Hogy miskolcon melyik film 
kapja a legjobbnak járó elis-
merést, az csak jövő vasárnap 
derül ki. Ám azt már most tudni, 
hogy a jameson Cinefest mis-
kolci Nemzetközi filmfesztivál 
idén is a világ filmművésze-
tének legfrissebb és legszín-
vonalasabb kínálatát hozza 
miskolcra szeptember 12–21. 
között.

Pénteken délután megkezdődött 
a hazai és a nemzetközi filmesek, 
filmbarátok miskolci ünnepe. Az 
elkövetkező tíz napban ismét olyan 
nagyjátékfilmeket, kisjátékfilmeket, 
dokumentum- és animációs filme-
ket láthat a közönség, amelyeknek a 

fesztiválon lesz a magyarországi pre-
mierjük, sőt olyanokat is, amelyeket 
csak itt láthat a hazai nagyközönség.

A nagyjátékfilmes versenyprog-
ram 19 alkotása válogatás a friss fel-
fedezések és a fesztiválokon befutott 
tehetségek művei között. Elhoztak 
ide olyan műveket is, amelyek átütő 
sikerrel mutatkoztak be a Berlini, a 
Jeruzsálemi, a Sundance vagy épp a 
Cannes-i Filmfesztiválon.

A Kitekintőben a hagyományok-
nak megfelelően a CineFest bemu-
tatja az elmúlt év legfontosabb alko-
tásait. A filmművészet állócsillagai 
előtt tisztelgő CineClassics pedig – 
többek között – nemcsak filmmel, de 
portrékötet-bemutatójával is megün-
nepli Tolnay Klári 100., Sára Sán-
dor 80. születésnapját. A Roma-Kép 

2014 programot a fesztivál szerve-
zői a Miskolci Egyetem Kulturális és 
Vizuális Antropológiai Intézetével 
karöltve állították össze. Ezen kívül 
számos workshop és mesterkurzus 
színesíti majd a szakmai programo-
kat a hazai és külföldi filmszakma 
elismert alkotóinak részvételével.

A Művészetek Házának három ter-
me mellett belakja a belváros más terü-
leteit is fesztivál. A ház előtti téren álló 
Jameson Lounge és a Helynekem ad 
otthont az after partyknak, sőt, az el-
múlt évek legjobbjait is újra lehet néz-
ni a Belvárosi Ligetben. Csütörtökön, 
18-án pedig beindul a nagyszínpad a 
Szent István téren, ahol vasárnapig a 
retrótól az undergroundig számos mű-
faj közönsége hallhatja kedvenceit.

(Fotó: archív)

A CD megjelentetésének ötlete önállóan in-
dult útjára, de összefonódott a Szent Mihály-na-
pi országos programsorozat helyi rendezvényé-
vel, hangzott el egy pénteki sajtótájékoztatón. 
A szeptember 27-ei programsornak megtart-
ják hagyományőrző keretét: lesz állatbehajtás, 
lovasjáték és -bemutató, este fél 9-kor pedig itt 
is meggyújtják a tábortüzet. Délelőtt azonban a 
megújult felsővárban lesz a műsor – a délután 
pedig egy igazán különleges CD élő bemutató-
jával telik majd a várárokban 3 órától egészen a 
tűzgyújtásig.

– Olyan zenekarokat, dalokat gyűjtöttünk 
össze az Ez Miskolc című lemezre, akik, ame-
lyek Miskolchoz kötődnek. A mostani váloga-
tást biztosan nem kell indokolni, de azt hozzá 
kell tenni, szerencsére bőven van még tarta-
lékunk, így várhatóan lesz folytatás – mondta 
Kiss Gábor alpolgármester.

A lemez címe is a miskolciaknak köszönhe-
tő, tudtuk meg Papp Ferenctől: a Magyar Kupa 
döntője utáni ünnepség csúcspontján kezdte 
spontán skandálni a közönség: Ez Miskolc!

– A várban élőben is fellép a Miskolc Dixiel-
and Band, a Czemende, a Sky Fanatic, a Reflex 
és Bíborszél, mellettük a CD-n szerepel még az 
Edda Művek, a P. Mobil és a Twist Olivér Kórus 
is. Olyan dalokat adnak elő a lemezen, amelyek 
szeretettel, odaadással szólnak a városról. Kon-
certjükön természetesen bővebb repertoárral 
szórakoztatják majd a közönséget – tette hozzá.

A CD nem kerül kereskedelmi forgalomba, a 
város ajándékba szeretné adni nemcsak a ven-
dégeknek, de a miskolciaknak is. Így az első né-
hány példányt a Szent Mihály-nap közönsége 
között sorsolják ki.

kamarás máté kiállítása
Kamarás Máté musicalénekes és képzőmű-
vész sokat van úton. Utazik hajóval és repülő-
vel, s utazik az előadó-művészet és a kép-
zőművészet, a különböző technikák között is. 
Legújabb képeit – amit a miskolci közönség 
láthat először, az exKépcsarnok Szőnyi István 
termében, a CineFest ideje alatt – egy vitorlás 
hajóút ihlette. 

A csütörtökön megnyílt tárlaton a művész 
korábbi munkái is láthatók, így az Úton című 
tárlat jól tükrözi azt az utat is, amit a festészet te-
rületén megtett. A megnyitón azonban ugyani-
lyen hangsúlyt kaptak a gyökerek is.

– Legalább húsz éve, hogy elhagyta szülővá-
rosát, Miskolcot Kamarás Máté. Ám ezek alatt 
az évek alatt is miskolci maradt, öregbítette 
más országokban városunk jó hírét, és nem telt 
el úgy év, hogy ne hozott volna haza valamit, 
ne teremtett volna itt is értéket – mondta meg-
nyitó beszédében Kriza Ákos. Miskolc polgár-
mestere hangsúlyozta: ahhoz, hogy Miskolc 
képes lábra állni, nagymértékben hozzájárul-
nak azok, akik a minisztériumokban segítik 
az itt maradtak munkáját, és azok is, akik a vi-
lág más tájaira viszik el jó hírünket, mert szí-

vükben miskolciak maradnak. Kamarás Máté 
ilyen ember. 

A kiállító művész köszöntőjében ugyancsak 
hangsúlyozta: a legnagyobb fát is a gyökere tart-
ja meg a viharban. – Az én gyökerem Miskolc. 
Nemcsak itt születtem, hanem innen indult a 
pályám, és kezdőként is sok támogatást kaptam 
– hangoztatta Kamarás Máté.

Tavaly hatszáz gumikacsa indult útnak a Szin-
ván, az első Kacsanapon. A nagy sikeren felbuz-
dulva, a szervezőgárda második alkalommal is 
kinyitja a kacsa teraszt – a helynekemesek a 
Szinva teraszra várják az érdeklődőket szeptem-
ber 13-án.

– Idén is egy kellemes délutánt tervezünk, Bobó játszóhá-
zával, a Dolce Dance tánciskola salsa bemutatójával, a mis-
kolci East Side Acoustic koncertjével, családi vetélkedőkkel, a 
Guca Partyzans fergeteges koncertjével és kacsás finomságok-
kal – tájékoztattak a szervezők. A Szinva terasz vendéglátósai 
is csatlakoznak a rendezvényhez, igazi Kacsa-zónává alakul a 
terasz.

Lesznek kacsából készült ételek, az italkínálat is kivételesnek ígérke-
zik. Várható még kacsavadászat, halászat, kacsareptetés, bátorságpró-
ba, kézműves foglalkozás, családi vetélkedő, lufihajtogatás, ügyességi 
verseny és a fő attrakció: a kacsaúsztatás a Szinván. A gumikacsákat 
a Helynekemben lehet megvásárolni, ezeket a verseny rajtjánál helye-
zik a mederbe. Csak a leadott, versenyre regisztrált gumikacsák vesz-
nek részt a versenyben. A rajt helyszíne: Nagyváthy János u.– Szinva 
híd, a cél pedig Szinva terasz – Kacsa Korzó.          (Képünk illusztráció)

Szombaton nyit  a kacsa korzó!

„az én gyökerem  
miSkolC”

Valódi különlegességgel készül miskolc 
városa a Szent mihály-napi itthon  
vagy – magyarország, szeretlek prog-
ramjára. A diósgyőri várbéli rendezvé-
nyen az ez miskolc! CD-lemezbemutató 
koncertjei közben ki is sorsolnak né-
hány korongot.

Tíz nap, tizenegyedszer  
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Amikor a MIHŐ Kft. kialakította jelenleg is 
érvényes arculatát, komoly elkötelezett-
séget vállalt a szlogenjével kapcsolatban: 
„Környezetbarát energia a jövőnkért!” Ez 
a gondolat, és a gondolat mögött rejlő, az 
egészséges környezetünkért is tenni akaró 
szándék irányította a társaság vezetését 
a fejlesztési koncepció kidolgozása során 
arra, hogy a megújuló energiát mind na-
gyobb hányadban alkalmazza a város hőel-
látásában.

A MIHŐ Kft. első, megújuló energiát hasznosí-
tó berendezése a Futó utcai kazánház területén 
2000-ben üzembe helyezett napkollektor-rend-
szer volt. Ez a rendszer 319 lakás használati meleg-
vízzel való ellátásában nyújtott segítséget, teljesít-
ményét tekintve szerényen, és azt is csak a napos 
időszakokban.

A Bogáncs úti szeméttelep önkormányzati helyre-
állítását követően az ott keletkező jelentős mennyi-
ségű, erősen üvegházhatású depóniagáz megsem-
misítése kiemelten fontos környezetvédelmi feladat 
volt. Az eredeti beruházás keretei között a gáznak 
fáklyázás útján történő megsemmisítése valósult 
meg, amikor a depóniagáz energiatartalma haszno-
sítás nélkül került elégetésre.

Miskolc Város Önkormányzata a már helyreállí-
tott szeméttelep (depónia) kezelésével és az eszkö-
zök üzemeltetésével a MIHŐ Kft.-t bízta meg. A tár-
saság felismerte a depóniagázban rejlő energetikai 
lehetőségeket és – pályázat útján elnyert, vissza nem 
térítendő állami támogatásból – két ütemben meg-
valósította a depóniagáz távhőrendszerben történő 
hasznosítását. Első ütemben a Futó utcai kazánház 
és a depónia között került megépítésre egy gázve-
zeték, valamint ennek, a földgáznál alacsonyabb fű-
tőértékű gáznak az eltüzelésére alkalmas kazán is te-
lepítésre került.

Biogáz eltüzelésére alkalmas kazán.

A keletkezett gázok teljes körű hasznosítása ér-
dekében 2010-ben, a beruházás második ütemé-
ben telepítésre került egy 500 kW névleges villamos 
teljesítményű gázmotor is. Így végül éves szinten a 
Bogáncs úti depóniából kinyert gáz energiatartal-
ma 250 000 m3 földgázzal egyenértékű. A gázmo-
tor által termelt hőt a hejőcsabai lakások fűtésére, 

melegvíz-ellátására használja a MIHŐ Kft., míg a vil-
lamos energiát az országos villamosenergia-rend-
szer felé értékesíti.

500 kW névleges villamos teljesítményű gáz-
motor.

A gázmotor telepítésével egyidejűleg a napkollek-
toros rendszer a MIHŐ Kft. Gagarin úti telephelyére ke-
rült. A depóniagáz hasznosításával a MIHŐ Kft. elnyer-
te többek között a Magyar Minőség Háza díjat is.

 Magyar Minőség Háza Díj.

A következő, a gázmotornál egy nagyságrenddel 
nagyobb hőteljesítményű, megújuló energiát hasz-
nosító berendezés a Kiliáni lakótelep hőellátására 
létesült 2011-ben. Ebben a beruházásban a MIHŐ 
Kft. résztulajdonnal rendelkezik, amely a MIHŐ Kft. 
Gagarin úti telephelyével átellenben, a Szinva túlsó 
partján létesült. Ez egy 3 MW hőteljesítményű, fa-
apríték-tüzelésű fűtőmű, amely a régi földgáztüze-
lésű fűtőművel együttműködve látja el a Kiliáni la-
kótelep mellett a Dorottya és Szinyei Merse Pál úti 
lakásokat is.

A kazánháznak köszönhetően e két lakótelep a 
2013–2014-es fűtési idényben már több mint 90%-
ban megújuló energiából kapta a fűtési célú hőenergi-
át, amivel közel 1 000 000 m3 földgáz kiváltása valósult 
meg, és közel 2500 tonna CO2 nem került a levegőbe.

Mindeközben a Miskolci Egyetem Tüzeléstechni-
kai Tanszékével való együttműködés olyan szintre 
fejlődött, hogy ma már egyetemi oktatások és kihe-
lyezett szakmai órák helyszíne a fűtőmű, ennek ered-
ményeként pedig több hallgató témavezetését és 
diplomamunkáját is segítve új tüzeléstechnikai meg-
oldások is születnek.

Országosan egyedülálló és európai szinten is pél-
daértékű a Miskolcon megvalósuló geotermikus 
energiahasznosítás. A MIHŐ Kft. és a PannErgy cég-
csoport tagjai között létrejött megállapodás alapján 
Mályi térségében 2010-ben megindultak a fúrások 
és az első termelő kútból felszínre hozott 102 Celsius-
fokos termálvíz európai mércével mérve is kimagas-
lóan magas hőfokú termálvizet jelentett.

A további beruházási munkálatok során létrejött 
még egy termelő kút Mályi, továbbá három vissza-
sajtoló kút Kistokaj térségében, megépült a Kistokaji 
Hőközpont,  átépült Miskolcon az Avasi Hidraulika Ál-
lomás, valamint kiépült a két hőátadó állomást ösz-
szekötő távhővezetékpár, amelynek hossza elérte 
a 10 km-t. A beruházás első üteme 2013. májusban 
befejeződött és a geotermikus fűtési rendszer meg-
kezdte működését.

A projekt második üteme 2014. szeptember 9-én 
lezárult – a rendszerbővítéshez szükséges Tatár ut-
cai Hőközpont, valamint az Avasi Hőközpont közötti 
szakaszon előszigetelt vezeték megépítésére került 
sor. A geotermikus rendszer próbaüzeme napjaink-
ban zajlik, amelyben az Avasi városrész után megva-
lósul a belvárosi hőkörzet geotermikus ellátása is. Így 
a város mindkét nagy hőellátási körzetében felhasz-
nálható a geotermikus energia, tovább növelve a 
távfűtési rendszerben felhasznált megújuló energia 
mennyiségét és arányát.

A MIHŐ Kft. által megkezdett út ebben az évben a 
geotermikus energiával már figyelemre méltó ered-
ményeket produkált. A 2014 első hat hónapjában, a 
teljes miskolci hőellátást figyelembe véve, a hőszük-
ségletek több mint 40%-a megújuló energiaforrás 
felhasználásával került előállításra, amellyel Miskolc a 
nemzetközi élmezőnyhöz tartozik.

A következő diagram mutatja az elmúlt másfél év 
energiafelhasználásának, és azon belül a megújuló 
energia felhasználásának alakulását. Látható, hogy a 
2013-as év eleji adatokhoz képest – amikor még csak 
a biogáz-hasznosítás és a faapríték-tüzelés létezett – 
májusban a geotermikus energiaellátó rendszer első 
ütemének üzembe helyezését követően jelentősen 
megnőtt a megújuló energia felhasználása.

2015-ben, amikor már egész évben teljes kapaci-
tással üzemel a geotermikus rendszer, tovább nö-
vekszik a megújuló energiafelhasználás mértéke, a 
téli csúcsban átlépjük a 100 000 GJ/hó értéket.

A következő diagram a megújuló energiafelhasz-
nálás részarányának havonkénti alakulását, és éves 
átlagát szemlélteti.

Amíg 2013-ban a MIHŐ Kft. összes energiafelhasz-
nálásának alig több mint 16%-a volt megújuló, addig 
2014 első félévében már ez az érték megközelítette 
az 50%-ot. Ha figyelembe vesszük, hogy megkezdő-
dött a belvárosi lakótelepek ellátását biztosító rend-
szer próbaüzeme, amelynek révén tovább fokozhat-
juk a megújuló energiafelhasználás mennyiségét 
és részarányát, bízvást állíthatjuk, hogy 2015-ben a 
„zöld energia” Miskolc város távhőellátásában átlépi 
az 50%-os részarányt is.

Összehasonlítva európai nagyvárosok megújuló 
energiafelhasználásával, a MIHŐ Kft. által elért ered-
mények kimagaslóak:

 Magyarországon a távhőszolgáltatásban értékesí-
tett hőnek mintegy 90%-át földgáz felhasználásával 
állítják elő. A hazai földgázfelhasználás négyötödét 
importból fedezik, ezért a megújuló energiák rész-
arányát a földgáz kiváltása érdekében növelni szük-
séges. Az Európai Unióban az alternatívnak is neve-
zett megújuló energiák felhasználásának arányát 
2020-ig – folyamatosan növekvő energiaigények 
mellett is – 20%-ra kell emelni, amelyben hazánk 13 
százalékot vállalt.

Miskolc város vezetése elkötelezte magát egy kör-
nyezetbarát város kialakítása mellett. A Miskolc Hol-
ding Zrt. tagvállalata, a MIHŐ Kft., mint a város egyik 
közszolgáltató társasága, saját eszközeivel járul hoz-
zá a megújuló energiák minél szélesebb körű alkal-
mazásához, ezzel a környezetbarát távhőszolgálta-
tás és környezetbarát város kialakításához.

A Kiliáni lakótelep hőellátását biztosító, faaprí-
ték-tüzelésű fűtőmű.

Geotermikus projekt második fázisának át-
adása.

Forrás: www.globalsherpa.org

Komolyan gondoljuK  
a „Környezetbarát energiát”



szeptember 10–16.

KERESSE FANTASZTIKUS ÁRAINKAT!
Előhűtött 

csirkemellfilé   
1 kg, (szept. 11–16-ig)  

baromfihúst árusító 
üzletekben

1399 Ft

Vizes 
zsemle   

1 db,
(szept. 8–14-ig)

15 Ft

COOP 
„B” rizs     

1 kg

199 Ft

TOVáBBi TErmékEk:
mizo trappista sajt 1 kg 1399 Ft
Bonux mosópor color 1,4 kg, egységár: 714 Ft/kg 999 Ft

FOrnETTiT árusíTó üzlETEinkBEn szEPT. 15–28-ig:
Fornetti almás-pudingos, extra sajtos pogácsa  1 kg 1199 Ft

kErEssE TElEPülésén lEgközElEBBi COOP üzlETünkET és lEgyEn TörzsVásárlónk!

Előhűtött 
sertéscomb   
1 kg, (szept. 12–14-ig)  

tőkehúst  árusító  
üzletekben

1299 Ft
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Apróhirdetés
Általános és középiskolások kor-
repetálását humán tárgyakból, 
földrajzból, valamint angol, német 
nyelvből vállalom. Miskolc egész te-
rületén nagyon kedvező áron ház-
hoz megyek. Tel.: 06-20/256-7949.
50 éves érettségi találkozót szer-
vezünk, ezért várjuk osztálytársa-
ink jelentkezését, akik a miskolci 
Herman Ottó Gimnázium IV. C. osz-
tályában végeztek 1964-ben (osz-
tályfőnök dr. Seres Kálmánné), a 
jelentkezéseket a 30/690-8062 te-
lefonszámra kérjük. Találkozó idő-
pontja: 2014. október 4.
Drótszőrű magyarvizsla kölykök, 
7-8 hetesek kaphatók, miskolc-hejő-
csabai kennelből. Szü  leik kiváló kül-
lemű, törzskönyvezett vadásztársak. 
A kölykök származási lappal rendel-
keznek, és szerető, igényes gazdit 
várnak. Ár 25-30 E Ft, megegyezünk. 
Érdeklődni: 46/304-175,  vagy a 06-
30/322-9991. 

Eljutási verseny – szeptember 16., kedd
7.30-tól  Eljutási verseny (villamos, autóbusz, autó, kerékpár, futó): Felső-Majláthtól a Városház térig, a Repülőtérről  

az egyetem főbejáratáig. Jutalom gyümölcsreggeli a kétkerekező városlakóknak a Városház téren.

Városrészi Mobilitási napok
Diósgyőr városrész – szeptember 16., kedd – Könyves Kálmán Általános Iskola melletti parkoló
Avas városrész II. ütem – szeptember 17., szerda – a posta és Áfonyás utca közti útszakasz
Avas városrész III. ütem – szeptember 18., csütörtök – Avastető sportpálya
Komlóstető városrész – szeptember 19., péntek – Bikepark

Minden helyszínen 14.00–18.00 óráig:
•  Ügyességi közlekedési vetélkedő minden korosztálynak 

(kerékpár, roller, görkorcsolya, gördeszka…)
• Játékos családi vetélkedő
• Aszfaltrajzverseny
•  Mozdulj velünk: Twister, dominó, marokkó, óriás darts, 

slackline

• Szereld magad, segítünk! (bringaszerelés, alkatrészvásárlás)
• KRESZ társas
• Kerékpár csúzlida
• Tekerj egy turmixot
• Guruló cserebere
• Zöldstand...

Bükki kerékpáros teljesítménytúra – szeptember 20. , szombat
RAJT-CÉL: Miskolc Majális park, Királyasztal
TÁVOK: 30 km, 50 km, 80 km, 110 km (bukósisak használata kötelező)
ELŐNEVEZÉS:  Előnevezést szeptember 17-ig (szerda) tudunk elfogadni, a választott táv és a jelentkező nevével  

az autonelkul2014@gmail.com e-mail címen, vagy a Zöld Kapcsolat Egyesület telefonszámán‚ 46/505-077,  
06-30/899-5004 munkanapokon 8–16 óra között. 

BŐVEBB INFO: www.zoldkapcsolat.hu

Autómentes nap – szeptember 22., hétfő
Hagyja otthon autóját és utazzon érvényes forgalmival buszon, villamoson és nosztalgiajárműveken!

Szervező: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, kiemelt támogató: MVK Zrt., médiapartner: MiKoM Nonprofit Kft.  
Bővebb információ a www.miskolc.hu oldalon található.

EurópAi MoBilitÁSi hét 2014



A levéltár őrzi Kossuthnak azt az 
1849. április 30-án dátumozott le-
velét, amelyben Palóczyt a képvi-
selőház összehívására kéri. Ez már 
a Habsburg-ház trónfosztása után 
(1849. április 14.) és közvetlenül a 
Szemere-kormány megalakulása 
(1849. május 2.) előtt történt.

Palóczy László követte a kormány 
és a ház megmaradt képviselőit Sze-
gedre, majd 1849 augusztusában 
Aradra is. „E helyen leendvén mind-
addig, míg a t. ház mást nem pa-
rancsol, akkor innen fejhajtással és 
egész tisztelettel távozom” – mond-
ta még Szegeden, s 
tartotta magát fo-
gadalmához. Ara-
don már csak néhá-
nyan jöttek össze, s 
itt Palóczy „ezen or-
szággyűlést az örök 
igazság nevében be-
végzettnek” nyilvá-
nította.

A 66 éves korel-
nök önként jelentke-
zett Aradon a császá-
ri biztosnál, s ekkor 
még útlevelet kapott 
miskolci hazatéréséhez. 1849 decem-
berében azonban az Újépület hadi-
törvényszéke elé citálták, majd 28 
társával 1850 áprilisában kötél általi 
halálra és vagyonelkobzásra ítélték. 
Egyik kutatója 1992-ben írta róla, 

hogy „volt abban valami ördögi ke-
gyetlenség, hogy Haynau vérbírósá-
ga, a császári és királyi Pest kerületi 
haditörvényszék éppen 1850. márci-

us 15-én irattatta meg 
védőiratát az Újépü-
letben vizsgálati fog-
ságban lévő volt mis-
kolci képviselővel, 
a képviselőház ősz 
hajú és az átélt ese-
ményekbe már-már 
belerokkant kor-
elnökével: Palóczy 
Lászlóval”. Mindezt 
természetesen né-
met nyelven. (A vé-
dőiratot a levéltár 
Palóczy-hagyatéka 

őrzi.) Vele együtt ítélték el Bezerédj 
Istvánt, akinek leánytestvéréhez éle-
te végéig bensőséges kapcsolat, ba-
rátság kötötte Palóczyt.

Szabadulása után az idős és bölcs 
politikus visszavonult, s Miskolcon 

mint a református egyház gondnoka 
munkálkodott. 

1861-ben a 78 éves bölcset Vadnay 
Lajossal küldte a vármegye az or-
szággyűlésbe. Mindenki, aki ismerte 
őt, úgy nyilatkozott később, hogy Pa-
lóczy biztos volt halálában, csak tes-
te fog hazatérni. Úgy mondta, ha „az 
országgyűlésen elhunyand, csontjait 
hozzák haza”. 1861. április 6–18. kö-
zött ő volt a korelnök, öt ülésen el-
nökölt. Amikor munkáját befejezte, 
egyik képviselőtársa indítványára 
elfogadták és jegyzőkönyvben rögzí-
tették, hogy „Palóczy László a haza 
hálájára érdemes”. Tíz nappal később 
a magyar sajtó mindegyike gyászke-
retben jelent meg, s tudatta Palóczy 
László elhunytát. A Pesti Napló cím-
lapján kettős gyászkeretben közölte 
Arany János búcsúját: „Menj fáradt 
veterán! egy nemzet látta halálod. / 
Kézben fegyverrel, harczon elesni di-
cső!” (alsó képünkön).

Dobrossy István

Múlt és jelen

Ezen az 1905-ben feladott képeslapon a gyár főbejáratának épületei látha-
tók, vagyis a mai Ógyár tér és az innen nyíló egykori 1-es kapu. A bal oldali 
földszintes épület a kapus „beléptető” háza, amelytől keletre a Konzumnak 
nevezett fogyasztási szövetkezet épületei álltak a gyártelep sarkáig. A kö-
zépső, emeletes épület a „munkásellenőrző” (később „munkaerő-gazdálko-
dás”) elnevezést kapta, míg a kapus házhoz hasonló épület a „mázsaház”, 
mázsáló volt. A szépen komponált munkásbejáró mögött a gázfejlesztő, a ka-
zánház épületei és kéményei, valamint a hengerde és nagykéménye látható. 
A bejárat előtti tér szekereiből arra következtetünk, hogy az piachely is volt.

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

akkor...

...és Most
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Megkezdődött a 280. tanév a 
Miskolci Egyetemen, az intéz-
ményben idén több mint 2000 
elsőéves hallgató kezdi meg ta-
nulmányait.

Mérföldkőhöz érkezett a Mis-
kolci Egyetem az idei tanévben 
– mondta el Torma András, az 
egyetem rektora a tanévnyitó ün-
nepségen. A Nemak Győr Kft.-vel 
aláírt együttműködési megállapo-
dás keretében ugyanis elkezdődött 
a duális képzés az egyetemen.

Ennek révén az érintett hallga-
tók az elméleti tudás mellett gya-
korlati tapasztalatokat is szerez-
nek, méghozzá egyetemi képzésük 
minden évében, így piacképesebb 
lesz a diplomájuk.

Eskütételük után Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere jelképesen 
átadta a város kulcsát az elsőéve-
seknek. Köszöntőjében hangsú-
lyozta: fontos, hogy választott 
szakterületükön biztos tudást sze-
rezzenek, azonban egy-egy vizsga 
eredményénél meghatározóbb az 
elkötelezettség.

Idén nyolc karon több mint ti-
zenkétezer hallgatója van az uni-
versitasnak. Népszerűek a mes-
terszakok, annak ellenére, hogy a 
Miskolci Egyetem több szakán or-
szágos szinten is kiemelkedően ma-
gasak voltak az idei ponthatárok.

A múlt pénteki tanévnyitó ün-
nepségen miniszteri, egyetemi ki-
tüntetéseket, PhD-okleveleket is 
átadtak.

palóczy László mellszobra a népkertben (befejezés)

Megújul egy 
különleges 
képzőművésze-
ti érték Miskol-
con. Restaurál-
ják a belvárosi 
evangélikus 
templom oltár-
képét, Székely 
Bertalan cso-
dálatos alko-
tását.

114 éve van a helyén, 
a belvárosi evangélikus 
templom oltára fölött 
a Getsemáne kertben 
imádkozó Jézust ábrázo-
ló kép. Most sem mozdít-
ják el, be van falazva az 
oltártömbbe, nagy mun-
ka lett volna kibontani. 
Ezért helyben, állványról 
oldják meg tisztítását, ja-
vítását.

– Nagy érték ez a kép, 
Székely Bertalan az egyik 
legnagyobb festőnk. Ez a 
csodálatos alkotása nincs 
igazán rossz állapotban, 

ahhoz képest, hogy mióta látható itt, bár sok gyer-
tyafaggyút kellett letisztítani róla – nyilatkozta 
Máger Ágnes festőművész, aki a gyülekezet tag-
jaként kisegítő feladatokat vállalt Seres László fes-
tőművész-restaurátor mellett.

Elmondása szerint nem komplett, vegyszeres, 
hanem úgynevezett natúr tisztítást végeznek, vegy-
szereket csak az utolsó fázisban, a restaurálásnál 
és a lakkozásnál használnak. A vásznat körülvevő 
belső keret, az aranyozott drapéria elég rossz álla-
potban van, ezért portalanítják, de másként nem 
nyúlnak hozzá, mert, ahogy a festőművész mond-
ta, az olyan ékkő, amit kár lenne elveszíteni.

Az 1797-re elkészült templom felszentelésé-
nek 100 éves évfordulójára rendelte meg a képet 
a Miskolci Nőegylet. Azóta hirdeti a művésze-
ti szempontból is igen értékes alkotás minden-
kinek, aki betér a Luther-udvari templomba: az 
emberek magunkra hagyhatnak minket szenve-
déseink közepette, ahogy Jézust tanítványai – de 
valójában nem volt egyedül, mert Istenhez for-
dulhatott, ahogy mi is, mindannyian.

fotó: f. kaDerJák cs.

Megkezdődött a 280. tanév

MeGúJuL székeLy bertaLan 
nagy értékű oltárképe
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Az elmúlt hétvégén Székesfehér-
vár adott otthont a már hagyo-
mányos, ifj. Ocskay Gábor Em-
léktornának, amelyen komoly 
kihívás várt a Miskolci Jeges-
medvékre. A házigazda Fehérvár 
AV19 mellett Ljubljana és a Graz 
csapata is részt vett a tornán.

A Macik szombaton komoly 
vereséget szenvedtek a Fehérvár-
tól (Miskolci Jegesmedvék – Fe-
hérvár AV19 2–9 (1–4, 1–4, 0–1), 
majd a bronzéremért játszva, két 
góllal kaptak ki a Graztól. (MM 
Graz99ers – Miskolci Jegesmedvék 
5–3 (1–0, 4–2, 0–1)

Majoross Gergely vezetőedző ér-
tékelése szerint ez utóbbi már egy 
egészen más mérkőzés volt, mint 
a szombati. Kiegyenlített volt a já-
ték, sőt, helyenként dominálni is 
tudtak a Macik, ami nagy szó egy 
EBEL-csapat ellen. – Most a buta 
kiállításokkal vertük meg magun-
kat. Az emberhátrányos védeke-
zéssel még nem tudtunk annyit 
foglalkozni, mint amennyit kellett 
volna, ez is egy szezonkezdési ne-
hézség, amit az idő múlásával meg 
kell majd oldanunk. Összességé-
ben látni lehetett az előrelépést a 
szombati meccshez képest – fogal-
mazott az edző.

Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumában hétfőn aláírták a szer-
ződést az új diósgyőri stadion 4,5 
milliárd forintos állami támogatá-
sáról. A kivitelezés részleteiről 
szerdán délben kezdődtek 
tárgyalások Budapesten. 
A tervek szerint szeptem-
ber 18-án ismerheti meg 
a miskolci futballsze-
rető közönség az új 
DVTK-stadion eddig 
elkészült terveit és az 
építkezés pontos menetrendjét 
– erről állapodott meg egymással 
Kriza Ákos polgármester, valamint 
Vígh László, a stadion-
fejlesztésért felelős mi-
niszteri biztos.

A szerdai, budapesti egyeztető tár-
gyaláson valamennyi, az új stadi-
on építésében érdekelt fél részt vett: 
Kriza Ákos és Vígh László mellett 
ott volt a Miskolc Holding Zrt. kép-
viselője, a Diósgyőri Stadionrekonst-
rukciós Kft. ügyvezetője, az MLSZ és 
a DVTK illetékesei, valamint a diós-
győri szurkolók képviselője is.

A jövő hét csütörtökre tervezett 
sajtótájékoztatón természetesen le-
hetőség lesz a nagyszabású fejlesz-
téssel összefüggő kérdések felvetésé-
re is.

Ahogy arról korábban beszámol-
tunk, a stadionrekonstrukcióhoz 
megteremtették a szükséges feltétele-
ket, létrehoztak egy közös projekttár-
saságot – a Diósgyőr Stadionrekonst-
rukciós Kft.-t. Ebben 10 százalékos 
az önkormányzati tulajdon, 5 száza-
lék a Miskolc Holding Zrt.-é, 85 szá-
zalék pedig a Magyar Államot kép-
viselő BMSK Zrt.-é. Hétfőn Simicskó 
István, sportért felelős államtitkár 
jelenlétében aláírták a támogatási 
szerződést, amely pénzügyileg zöld 
utat adott a beruházásnak – tudtuk 

m e g 

meg Pásztor Ervintől, a Diósgyőri 
Stadionrekonstrukciós Kft. önkor-
mányzat által delegált ügyvezetőjé-
től.

A beruházáshoz 4,5 milliárd fo-
rint áll rendelkezésre, az elképzelé-
sek szerint 15 ezer ülőhelyet alakí-
tanak majd ki az új stadionban, de 
a férőhelyek száma akár 20 ezerre is 
bővíthető lesz. Mivel UEFA 4-es lé-
tesítményről van szó, így bizonyos 
előírások „kőbe vannak vésve”, így 
például az, hogy minden nézőhely-
nek fedettnek kell lennie.

Dupla címvédéssel zárult a férfi-
ak mezőnyében az 5. Fehérkő-lápa 
Hillclimb hegyikerékpáros időfutam 
és terepfutó verseny. A kerékpáro-
soknál Dovák Krisztián, míg a fu-
tóknál Harsányi Tamás vehette át a 
győztesnek járó kupát. A 
hölgyek biciklis mezőnyé-
ben Sikter Zsuzsanna, a 
terepfutóknál Kisapáti Il-
dikó diadalmaskodott. A 
mezőny a Felső-Majláth-
tól startolva a bükkszent-
kereszti Kis-Dél tetőn 
nemrég felépült kilátóto-
ronyig versenyzett.

Kihelyezett ülés
Kihelyezett ülést tar-

tott Miskolcon a Ma-
gyar Judo Szövetség. A tanácskozá-
son beszámoltak az eredményekről, 
tárgyaltak a sportágfejlesztési ter-

vekről és a következő hónapok stra-
tégiájáról. Az eseményen köszön-
tötték a miskolci női judo alapítóját, 
Markovics Lászlót is. Illyés Miklós, 
az MVSC elnöke elmondta: mindez 
annak az elismerése, hogy Miskol-

con nagyon komoly judoélet folyik. 
Európa-bajnokságot rendeztek itt az 
ifjúsági korosztály számára 2006-

ban. 2009-ben felnőtt Európa-baj-
nokságot rendeztek, a Miskolci Vas-
utas Sport Club már 40 éve tagja a 
judoszövetségnek. 

Célegyenesben a rekortánpálya
Már majdnem elkészült 

az új rekortánpálya az egye-
temi körcsarnok mellett, 
kedden délben a futósávo-
kat festették a kivitelezők 
(képünkön). A pályát még 
ebben a hónapban kisebb 
tesztversenyekkel próbálják 
ki. A tervek szerint szep-
tember 27-én, a hagyomá-

nyos MISI Kupán vehe-
tik majd birtokukba a 
sportolók. A sportcent-
rumban a beruházás to-

vább folytatódik, épül még egy hat-
sávos, 80 méteres futófolyosó is, 
öltözőkkel, kiegészítő épületekkel. 

Dupla címvédés, kihelyezett ülés

Macik a jégen

Sport

Új diósgyőri stadion

TeheTséggondozó  
szakkörök a Földesben!

A Földes Ferenc Gimnáziumban  
ebben az évben is meghirdetjük  

a tehetséggondozó foglalkozásokat 5–6–7–8. 
osztályos tanulók számára.

Szakkörök: matematika, magyar nyelv  
és irodalom, történelem, biológia, fizika, kémia, 

számítástechnika

A szakkörök időtartama: 32 óra (16 foglalkozás)

Jelentkezés: a Földes Ferenc Gimnáziumban
2014. szeptember 19-én (péntek) 15.00-kor

Érdeklődni  
a 46/508-459-es telefonszámon lehet.

Értesítünk minden SINOSZ-tagot 
és jelnyelv után érdeklődőt, hogy

a SINOSZ B.-a.-Z. MegyeI SZerveZete 
2014. SZepteMBer 2-től 

új helyeN várja régI éS új tagjaIt. 
Új címünk: 3525 Miskolc, Jókai u. 16., fszt. 

Nyitva tartás: kedd–csütörtök 9–12 és 13–16 óráig. 
Érdeklődni lehet: Béres Ágnes megyei titkárnál, 

tel./sms: 70/377-5734; 
e-mail: miskolc@sinosz.hu

Összeszerelőket keresünk 
miskolci nemzetközi céghez. 

Biztos munkahely, nem szalagmunka.  
A béren felül 200 000 Ft/év juttatás,  

és a munkába járást támogatjuk.  
Önéletrajzát, telefonszámát várjuk  

a humanc10@gmai.com e-mail címre. 

Számunkra fontos az Ön jelentkezése, visszahívjuk.

Hirdetés

Az Aluinvent-DVTK kosárlabdacsapata leszerződtette a belga váloga-
tott kiválóságát, Romina Ciappinát, aki pályafutása során már játszott 
Franciaországban, Spanyolországban és a női NBA-ban is. – Nagy nem-
zetközi tapasztalattal rendelkező játékost sikerült szerződtetnünk, aki 
több poszton is bevethető. Biztos vagyok benne, hogy szurkolóink hamar 
megkedvelik csupaszív játékát – nyilatkozta Maikel Lopez vezetőedző.

Az Aluinvent-DVTK másik játékost is szerződtetett a napokban, még-
hozzá a mali válogatott centerét, a 25 éves, 191 cm magas Naignouma 
„Mima” Coulibaly-t. Mima eddigi pályafutását a rendkívül erős francia 
bajnokságban töltötte. A tavalyi szezonban az Arras csapatában 12 pon-
tot és 13 lepattanót átlagolt, és ezzel az egész bajnokság második legha-
tékonyabb játékosa lett.

Augusztus 27-től együtt készül a DVTK labda-
rúgócsapatának keretével Kim Ho-Young, aki já-
tékával hamar meggyőzte Tomiszlav Szivicset. A 
tárgyalások végére a héten pont került, így a fiatal 
középpályás lett a DVTK történetének első dél-ko-
reai játékosa – tájékoztatott a dvtk.eu.

A Magyar Kupa 2. fordulójában, szerdán délután Iváncsán lépett pá-
lyára a DVTK labdarúgócsapata, ahol valódi gólparádéval jutott to-
vább. Eredmény: Magyar Kupa 2. forduló Iváncsa KSE – Diósgyőri 
VTK 0–4 (0–2)

aláírták a támogatási szerződést!

Célegyenesben a rekortán

dVtK-híreK
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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 lakosság 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

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.    

Az akció érvényes: 
2014. 09. 13-tól 2014. 09. 19-ig 

Coccolino öblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft
Lenor öblítő, 1 l  599 Ft
Silkylux mosógél, 4 l, 250 Ft/l 999 Ft
Tomi mosópor, 6,5 kg, 461 Ft/kg 2999 Ft
Tomi power gél, 2,64 l, 757 Ft/l 1999 Ft
Ariel gélkapszula, 32 db-os, 82 Ft/db 2629 Ft
Perwoll finom mosószer, 3 l, 666 Ft/l 1999 Ft
Bref power gél, 750 ml, 665 Ft/l 499 Ft
Flóraszept konyha-, fürdőszoba-tisztító, 750 ml 599 Ft

Szegett szőnyegek, lábtörlők több méretben kaphatók.

l  FELVIdÉKI bARANGOLÁS (ZÓLyOM, 
KÖRMÖcbÁNyA, bESZTERcEbÁNyA):  
szeptember 20. – 5500 Ft

l  SELMEcbÁNyA-SZENTANTAL: 
szeptember 20. – 5000 Ft

l  ALMANApOK cSENGERbEN:   
szeptember 27. – 5000 Ft

l  TuTAJOZÁS A duNAJEcEN:  
szeptember 27. – 7500 Ft

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

október 18.  – 4500 Ft

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

www.koruTak.hu

EZ A KupON 
500 FT-OT ÉR!  

1 ÚTRA 1 FőNEK!

"

"

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket ked-
vezményes áron a Miskolci Nap-
lóban hétköznap 8.00 és 16.00 óra 
között!Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200, Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu



A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

112014. szeptember 13. | 37. hét | XI. évfolyam 37. szám
Miskolci Napló – A város lapja

A miskolciak különleges hely-
zetben vannak, hiszen a diósgyőri 
vár rekonstrukciója során tanúi 
lehettek egy várépítésnek. Ezért 
talán még érdekesebb lehet szá-
mukra a Középkori várak, virtu-
ális vártúrák című digitális kiál-
lítás, ami a magyar várépítészet 
történetét, érdekes fejezeteit mu-
tatja be látványosan, a technika 
segítségével. A tárlatot szeptem-
ber 16-án, kedden délután 5 óra-
kor nyitja meg a Herman Ottó 
Múzeum papszeri kiállítási épü-
letében Szörényi Gábor régész, 
igazgatóhelyettes.

Szeptember 17-étől folytatódik 

a Miskolc művészeti életét körbe-
járó Művészeti Szabadegyetem. 
Ez a szemeszter az 1945–1960 
közötti időszakkal foglalkozik. 
Szerdán délután 5 órától Somor-
jai Lehel történész beszél az ’50-es 
évekről a Feledy-házban.

Szeptember 18-án, csütörtökön 
délután 5 órakor a Rákóczi-ház-
ban Szakolczay Lajos irodalom-
történész nyitja meg Duncsák At-
tila kassai festőművész tárlatát. A 
művész „modern festő, s ami ma 
nem annyira megszokott: figu-
rális… Összetöri a körülötte lévő 
világot, hogy expresszív indulat-
tal újat teremtsen.”

Szeptember 15. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 
18.30 Miskolci Napló, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárás-
jelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Önkormányzati választás, 
stúdióbeszélgetés a választókörzetek jelöltjeivel 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 
Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

Szeptember 16. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 
18.30 Sportpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthí-
rek 19.23 ProgramPont 19.30 Önkormányzati választás, stúdióbeszélgetés a vá-
lasztókörzetek jelöltjeivel 20.02 Miskolc Ma (ism.) 20.20 Időjárásjelentés 20.23 
Sporthírek 20.26 ProgramPont 20.30 Mérkőzés 22.00–06.00 Képújság.

Szeptember 17. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 Program-
Pont 18.30 Úton-útfélen 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 
Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Önkormányzati választás, stúdióbeszél-
getés a választókörzetek jelöltjeivel 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelen-
tés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság.

Szeptember 18. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 Program-
Pont 18.30 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23  ProgramPont 19.30 Ön-
kormányzati választás, stúdióbeszélgetés a választókörzetek jelöltjeivel 20.02 
Miskolc Ma (ism.) 20.20 Időjárásjelentés 20.23 Sporthírek 20.26 ProgramPont 
20.30 Helyzetkép 21.30–06.00 Képújság.

Szeptember 19. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 Program-
Pont 18.30 Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.20 
Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Önkormányzati választás, stúdióbeszél-
getés a választókörzetek jelöltjeivel 20.02 Miskolc Ma (ism.) 20.20 Időjárásjelen-
tés 20.23 Sporthírek 20.26 ProgramPont 20.30 Miskolci Napló (a hétfői adás is-
métlése) 21.00–06.00 Képújság.

Szeptember 20. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Promenád, kulturális ma-
gazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.17 Időjárásjelentés 19.30 Sportpercek (ism.) 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.17 Időjárásjelentés 20.30 Film 21.30–07.00 Képújság.

Szeptember 21. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00 
Mérkőzés 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Vallási műsor 18.28 HívőSzó 
19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.30 Egy kávé mellett 20.00 Krónika, hírössze-
foglaló 20.30–07.00 Képújság. 

Ajánló

A diósgyőri plébániatemplom Mária neve búcsúja vasárnap 10 
órakor kezdődik. Az ünnepi szentmisét Gulyás Zsolt karcagi plé-
bános mutatja be. Ugyanezen a napon a Kálvária kápolna búcsúja 
fél 11-től. A szentmisét Juhász Zoltán mindszenti káplán mondja. 
A szirmai templom búcsúja is 10 órakor kezdődik. A szentmisét 
Lóczi Tamás atya mutatja be. Bükkszentkereszten is ezen a vasár-
napon ünneplik a Szent Kereszt-búcsút, 10 órától. Ezen a vasár-
napon lesz bérmálás a hejőcsabai plébániatemplomban, a 11 órai 
szentmisét bemutatja és bérmál Palánki Ferenc püspök, mind-
szenti plébános. A minorita rendház ebédlőjében vasárnap dél-
után 4 órakor mocorgós szentmisét mutatnak be.

hARAng-hÍREK

„Haláltánc” – 100 éve tört ki a Nagy Háború. Emlékkoncert 
a Miskolci Szimfonikus Zenekar közreműködésével 2014. szep-
tember 22., 19.00 Miskolci Nemzeti SzínházNagyszínház. Műsor: 
Liszt F.: Haláltánc, Liszt F.: Esz-dúr zongoraverseny, J. Brahms: 
III. szimfónia. Zongora: Oravecz György. Vezényel: Gál Tamás. 
A belépés díjtalan, regisztrációs jegyek igényelhetőek a Miskolci 
Kulturális Központ központi jegyirodájában (3525 Miskolc, Rá-
kóczi utca 2., telefon: +36-46/508-844) és a Filharmónia Magyar-
ország Nonprofit Kft. irodájában (3525 Miskolc, Kossuth utca 3., 
telefon: +36-46/505-656).

nánási-Kocsis norbert önkormányzati képviselő fogadóórát 
tart szeptember 17-én 16–17 óra között a Romek téri önkormány-
zati irodában.

Bartha györgy önkormányzati képviselő lakossági fogadó órát 
tart szeptember 15-én 9–18 óráig, valamint szeptember 16-án 
9–17 óráig a volt Otthon étterem mögötti parkolóban, 18 órától 
a Tópart utcai kisbolt előtt, szeptember 17-én, 18-án 9–18 óráig a 
Szikla – Endrődi utcák kereszteződésében, szeptember 19-én 18 
órától a Bölcs – Árpád utcák kereszteződésében.

Földesi norbert önkormányzati képviselő lakossági fogadó órát 
tart szeptember 16-án, 16 órakor a Kazinczy úti általános iskola 
előtt, szeptember 18-án, 17 órakor a Nyíri Dániel utcai játszótérnél.

Jakab Péter önkormányzati képviselő lakossági fórumot tart 
szeptember 16-án, 18 órától a Komlóstetői Általános Iskolában 
(Olvasztár u. 1.).

nánási-Kocsis norbert önkormányzati képviselő lakossági 
fórumot tart szeptember 17-én, 17.30 órától az Arany János téri 
társasház udvarán, a társasház környezetének közbiztonságáról. 
Meghívott vendégek: a Miskolci Városi Rendőrkapitányság kép-
viselője, valamint a Miskolci Önkormányzati Rendészet és a köz-
terület-felügyelet képviselője.

Varga gergő önkormányzati képviselő utcafórumot tart szep-
tember 13-án 9 órától a Coop áruház előtt (Szentgyörgy út, volt 
Profi), szeptember 19-én 17 órától a Sályi és Szentgyörgy utak ke-
reszteződésénél található „Piros” ABC előtt.

KOnCERT

LAKOSSÁgI FOgAdÓÓRA, FÓRuM

Hirdetés

novák Józsefné szeptember 15-én, 13–15 óráig a Diósgyőr Coop-nál.

nehéz Károly szeptember 15-én, 16–18 óráig a miskolctapolcai nagyparkolóban, 
és szeptember 16-án, 14–16 óráig Görömbölyön, a Szolártsik téren.

Seresné Horváth Zsuzsanna és novák Józsefné szeptember 16-án, 14–16 óráig 
Dél-Kiliánban az Otthon téren.

nánási-Kocsis norbert szeptember 16-án, 15–17 óráig, a Levente vezér utcai parkolóban.

novák Józsefné szeptember 17-én, 14–16 óráig az Ady Műv. Ház – Óvoda saroknál.

Katona Ferenc szeptember 17-én, 15–17 óráig a selyemréti parkolóban.

gazdusné Pankucsi Katalin önkormányzati képviselő szeptember 17-én, 16–18 óráig  
a bükkszentlászlói kultúrházban.

Eperjesi Erika szeptember 18-án, 14–16 óráig a Kinizsi úton, 16–18 óráig az Aulich úton, 
és szeptember 20-án, 10–12 óráig a Testvérvárosok útján.

deák Bárdos Mihály szeptember 19-én, 14–16 óráig a Stadion úti Fontana 
(volt Stadion étterem) melletti parkolónál.

Kovács Józsefné és Kiss János szeptember 19-én, 15–17 óráig a Tizeshonvéd úton.

Kozma Istvánné szeptember 19-én, 14–16 óráig a Klapka úti Sparnál.

Kovács László szeptember 19-én 13 órától a Batsányi (Tömörkényi) utcai orvosi rendelő 
parkolójában, 16 órától a Hegyalja u. 15. sz. előtti parkolóban, szeptember 20-án 10 órától 

a Hegyalja és a Hóvirág utak sarkán lévő „Kő ABC” előtti területen.

Kovács Józsefné szeptember 20-án 8–10 óráig a Mátyás király úton. 

Szécsényi Mariann szeptember 20-án 8–10 óráig a Kisfaludy úti Coopnál, és 11–13 óráig 
a Szirma Coopnál. 

Kedvezményes alma- és zöldségvásárt tartanak  
a Fidesz – KdnP önkormányzati képviselői  

és képviselőjelöltjei Miskolcon

Vásárlási árak: burgonya 50 Ft/kg, alma 80–120 Ft/kg-ig, fajtától függően.

Középkori várak, épített 
örökség, modern képek
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Nézőszámot döntött a harmadik Miskolci Sörfesztivál, idén mintegy 75 ezren voltak 
kíváncsiak a négynapos gasztronómiai forgatagra. Több mint 100-féle sör és mintegy 
30 fellépő – ez volt az idei repertoár, a zenei felhozatalban azok is jól szórakozhattak, 
akik esetleg sört még nem ihatnak. A fesztiválhangulat az utolsó napokon, órákban 
sem hagyott alább, az elmúlt hétvégén többek között a Hooligans, az Alphaville, az 
R-Go és a Boney-M is szórakoztatta a közönséget. – Természetesen úgy tervezzük, 
hogy jövőre, és a következő években is lesz Miskolcon Sörfesztivál. Remélem, továbbra 
is tárt karokkal vár majd minket Miskolc közönsége, mi pedig megpróbálunk jövőre 
is közkedvelt sztárokat, zenei csemegéket idehozni – nyilatkozta Hajdú Péter szervező.

Mentő ütközött 

Miskolcon, a Vörösmarty és a Király utca kereszteződésében ütkö-
zött szeptember 5-én, kora délután egy megkülönböztető jelzést hasz-
náló mentőautó és egy Mercedes személyautó. Személyi sérülésről 
nem kaptunk információt, az ütközést követően a helyszínre érkezett 
egy másik mentőautó, melybe áttették a balesetet szenvedett mentő-
ben szállított beteget.

Világháborús aknát találtak
Világháborús, szárnyas aknát találtak szeptember 8-án Mis-

kolcon, az Iván utcán, csatornatisztítás közben. A helyszínre ri-
asztott tűzszerészek biztonsági okokból kiürítették a környéket, 
csaknem háromszáz embernek kellett ideiglenesen elhagynia 
az otthonát. A lakosság számára melegedőbuszokat küldtek a 
helyszínre, és a közeli általános iskola tornatermét is megnyitot-

ták. A helyszínre érkezett 
Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere, Pfliegler Pé-
ter alpolgármester, illet-
ve a terület országgyűlési 

és önkormányzati képviselője is. A robbanószert este nyolc óra 
után sikerült elszállítani, a lakók ezt követően térhettek vissza 
otthonaikba.

Hatósági ellenőrzés, szemétszedéssel

Összeszedették a rendészek a hajléktalanokkal azt a szemetet, amit 
maguk után hagytak az Avas déli részén. A Miskolci Önkormányzati 
Rendészet akciója szeptember 9-én délelőtt a Muszkás oldalon és kör-
nyékén folytatódott.

Az ellenőrzés egyik fő célja volt, hogy megelőzzék a rágcsálók elsza-
porodását és felszámolják a szeméttel teli helyszíneket a környéken. 
Ezúttal a hajléktalanoknak kellett összeszedniük maguk után a sze-
metet, alig fél óra alatt közel 20 műanyagzsák telt meg hulladékkal. 
Ezeket a MiReHuKöz munkatársai szállították el.

A „Szedd magad” akció után a rendészek a Muszkás telepen foly-
tatták a munkát, ellenőrzésük során több szabálytalanságot is felderí-
tettek. Szabálytalan égetéseket, lakcímkártya, eboltási, illetve szemét-
szállítási szerződés hiányát, illegális szemétlerakatokat.

Királynék vára

Diósgyőr várát a „Királynék vára”-ként is emlegették, mi-
vel századokon át a királynék jegyajándéka volt. Rejtvé-
nyünkben néhány olyan királyné nevét rejtettük el, akik 
birtokolták a várat. Kérjük, a megfejtéseket együtt, legké-
sőbb szeptember 17-én éjfélig juttassák el szerkesztő-
ségünkbe. A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 
2014-es Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki.

4

Hirdetés

Forró NyoMoN

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémákat tapasztalnak, 
kérjük, hívják a 46/503-501/100-as telefonszámot, ahol rövid üzenetet hagy-
hatnak üzenetrögzítőnkön. Ha elérhetőséget is hagynak, problémájuk megol-
dása érdekében visszahívjuk Önöket!

Junior zászlós mini formáció kategóriában Európa-bajnoki 
és világbajnoki címet, junior zászlós csapat kategóriában pedig 
Európa-bajnoki ezüstérmet és világbajnoki bronzérmet szerez-
tek a Miskolci Mazsorett Együttes utánpótlás-csoportjai a nem-
régiben a horvátországi Porecben rendezett XI. Európa Mazso-
rett Bajnokságon, valamint az I. Mazsorett Világbajnokságon.

A  hét  
fotója

VilágbajnokságotNyertek!

rekordot döNtött 
az idei 

sörFesztiVál


