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Miskolcon tartották a héten a visegrádi négyek  környe-
zetvédelmi minisztereinek, képviselőinek háromnapos 

találkozóját. A rendezvényen Szlovénia, Ukrajna, Bulgária 
és Horvátország delegációja vett részt. 

Gyertyagyújtással emlékeztek kedden este 
Miskolcon, a készenléti rendőrök Eperjesi úti 

laktanyájánál az M5-ös autópályán történt,  
tragikus baleset áldozataira. 

Miskolc nem évszakfüggő! 
Lehet akár őszi eső,  
téli hideg vagy tikkasztó  
nyári kánikula, a város  
sosem hagy minket cserben. 
Mindig tartogat valamit  
a tarsolyában, amit még nem 
láttunk, s olyat is, ami  
évszakonként más és más  
élményt kínál. 

Egyre több az olyan környezetkímélő technológiát használó, high-tech beruházás Miskolcon, 
amely nem csupán munkahelyet teremt, de a smart és green city programba is illeszkedik. 

HIGH-TECH BERUHÁZÁSOK, OKOS MEGOLDÁSOK 
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S SZÉP, MINT  
MINDIG, ÉNNEKEM”
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Miskolc a geotermikus – azaz 
a föld belső hőjéből származó 
– energia hasznosításának ma-
gyarországi élenjárója, amit a 
már megvalósult, több éppen 
zajló, és a tervezett fejleszté-
sek mellett számos elismerés, 
szakmai díj is bizonyít. 

Nem véletlen, hogy az ön-
kormányzat az elsők között élt 
a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium pályázati lehetőségével, 
ami lehetővé tette, hogy a város 
szakemberekből álló delegáci-
ója részt vehessen egy izlandi 
szakmai programon. Ezt olyan 
önkormányzatok számára szer-
vezték, amelyek elkötelezettek a 
termálvíz, és a földhő energia-
forrásként történő felhasználá-
sában.

A találkozó célja a tapaszta-
latcsere és a korszerű techno-
lógiák megismerése mellett a 
magyar-izlandi kétoldalú kap-
csolatok erősítése is volt. Az 

NFM vezetésével tíz magyar 
önkormányzat képviseletében 
döntéshozók, mérnökök, me-
nedzserek tanulmányozták a 
legmodernebb technológiák 
mellett a termálvíz-hasznosí-
tás izlandi jogi szabályozását, és 
azokat a jó gyakorlatokat, ame-
lyek a gejzírek országát a világ 
„geotermikus gurujává” tették.

Miskolcról Pfliegler Péter, al-
polgármester, Nyíri László, a 
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató 

Kft. ügyvezető igazgatója, és Ko-
vács Tamás, a MIHŐ Kft. szol-
gáltatási igazgatója vettek részt a 
találkozón.

– Az Izlandi Nemzeti Ener-
gia Hivatal szakemberei renge-
teg olyan tapasztalatot osztottak 
meg velünk, amelyeket Miskol-
con is remekül tudunk majd 
alkalmazni. Izlandnak persze 
sokkal jobbak az adottságai a 
geotermikus energia terén; mi 
viszont eltanulhatjuk tőlük azt a 

szemléletet, ahogyan ők ehhez a 
páratlan kincshez viszonyulnak, 
azért, hogy a saját lehetőségein-
ket maximálisan ki tudjuk hasz-
nálni – mondta el Pfliegler Pé-
ter alpolgármester, amikor az út 
eredményeiről kérdeztük.

– A workshop számunk-
ra legérdekesebb és leghasz-
nosíthatóbb gyakorlati része 
a földhőből származó energia 
másodlagos hasznosítása volt: 
rengeteg mintát láttunk arra, 
mennyi mindenre lehet fel-
használni a geotermikus kin-
cset. Például üvegházak fűtésé-
re, vagy akár még közterületi 
hó olvasztására is – tette hozzá 
Nyíri László, a MIHŐ Miskol-
ci Hőszolgáltató Kft. ügyveze-
tő igazgatója. – Idehaza persze 
nem ez utóbbival fogunk leg-
először foglalkozni – tette hoz-
zá rögtön, mosolyogva –, vi-
szont hangsúlyoznám, Izlandra 
is elért Miskolc híre, ami szá-
munkra roppant büszkeségre 

adhat okot. Az izlandi szakem-
berek – akik ezen a téren a világ 
élvonalát jelentik – tudják, hogy 
milyen egyedülálló geotermi-
kus erőmű működik városunk-
ban; nagyra értékelik az erőfe-
szítéseinket és a geotermikus 
energia hasznosítása terén elért 
eredményeinket – fogalmazott.

Az izlandi előadók példaér-
tékűnek minősítették a magyar-
országi távhő szolgáltatás ÁFA 
mértékének szabályozását is. 
Hazánk a távhő árának viszony-
latában, Európában a közép me-
zőnyben helyezkedik el (Izland 
ebben „élenjáró”), azonban az 
itthoni 5%-os ÁFA kulcs térsé-

günkben a legalacsonyabb ösz-
szegű. 

A tanulmányút részeként szá-
mos üzleti találkozó is zajlott, 
amelyeken a reykjaviki tervező, 
tanácsadó, szakértő cégek mu-
tatkoztak be, magyarországi üz-
leti partnereket keresve.

A magyar szakemberek ellá-
togathattak a Helliheidi Erőmű-
be, az Izlandi Mezőgazdasági 
Egyetem üvegházaiba, a másod-
lagos hasznosítás mintapéldá-
jaként ismert Blue Lagoonhoz, 
Grótta távfűtő művének geoter-
mális forrásához, valamint egy 
éppen zajló geotermikus fúrást 
is megnéztek.

A GEJZÍREK FÖLDJÉN – IZLANDRA IS ELÉRT MISKOLC HÍRE

Az Európai Gazdasági Térség Finanszí-
rozási Mechanizmus (EGT Alap) 2009-
2014 Megújuló energia (HU03) program-
területén 2017. szeptember 18-22. között 
került sor a háromnapos „Geotermális 
workshop Izlandon önkormányzatok 
számára” című szakmai programra, gya-
korlatorientált rövid képzésre. A képzés 
megvalósításában a Nemzeti Fejleszté-

si Minisztérium, mint Program Operá-
tor, valamint az Izlandi Nemzeti Energia 
Hatóság, mint Donor Partner vett részt. 
A megvalósítást az EGT Alap Megújuló 
energia (HU03) program Kétoldalú Kap-
csolatok Program szintű alapja 134 900 
eurós támogatással, 100%-os támogatá-
si intenzitással támogatta. Az EGT FM 
2009-2014 Megújuló energia (HU03) te-

rülete a megújuló energiaforrások alkal-
mazásának előmozdítását, a megújuló 
energiával kapcsolatos tudás- és isme-
retátadást, illetve a szemléletformálást 
tűzte ki célul, keretében a bilaterális 
szakmai kapcsolatok erősítésén túl, csak-
nem 1,5 milliárd Ft értékben, 610 millió 
Ft támogatás kihelyezésével négy projekt 
valósult meg.

Kérjük azon társadalmi és civil szervezetek, politikai pártok képviselőit, akik koszorút kívánnak  elhelyezni  a  városi  megemlékezések helyszínein,   
hogy  legkésőbb  2017.  október 20. (péntek) 12.00 óráig jelezzék szándékukat a madacsi.agnes@ifihazmiskolc.hu e-mail címen.



Miskolcon tartották a héten 
a visegrádi négyek (V4) – 
Magyarország, Szlovákia, 
Lengyelország, Csehország 
– környezetvédelmi mi-
nisztereinek, képviselőinek 
háromnapos találkozóját. A 
rendezvényen Szlovénia, Uk-
rajna, Bulgária és Horvátor-
szág delegációja vett részt. 

Fazekas Sándor földműve-
lésügyi miniszter az esemény 
diósgyőri várban rendezett 
tájékoztatóján egyebek mel-
lett elmondta: a szerdai plená-
ris ülésen az unió körforgásos 
gazdaságra vonatkozó javasla-
táról, valamint a klímapoliti-
káról egyeztettek. Napirendre 
került az idegenhonos invazív 
fajok elleni közös fellépés té-
maköre is.  Mint elhangzott, 
a körforgásos gazdaság javas-
latcsomag tárgyalása az Euró-
pai Unióban intenzíven tart, a 
végéhez közeledik. Olyan sza-
bályozás születik majd, amely 
teljes mértékben figyelembe 
veszi az egyes országok jelenle-
gi gazdasági, társadalmi hely-

zetét és hulladékgazdálkodási 
lehetőségeit. 

Fontos, hogy a kitűzött cé-
lok megvalósíthatóak legye-
nek és a szükséges időkeret és 
forrás is rendelkezésre álljon 
– mondta el a miniszter. Ma-
gyarországon az utóbbi évek-
ben rengeteg fejlesztés történt a 
szelektív gyűjtés és a hulladék 
újrafeldolgozása terén és jó le-
hetőség kínálkozik a rendszer 
kiterjesztésére is. 

Az idegenhonos invazív fajok 
elleni egységes fellépés napi-
rendre tűzése azért fontos, mert 
napjainkra egyértelművé vált, 
hogy e fajok terjedése rendkívül 
komoly veszélyforrás. Az ilyen 
fajok egyre nagyobb területe-
ket hódítanak meg, kiszorítva 
az őshonos növényeket és álla-
tokat, ráadásul komoly egész-
ségügyi és gazdasági károkat is 
okozhatnak. 

Az unióban 2014-ben alko-
tott jogszabály lehetőséget ad 
úgynevezett regionális fajlisták 
létrehozására is, a V4 orszá-
goknak élniük kell a regionális 
együttműködés lehetőségével, 

mert az invazív fajok terjedésé-
nek megakadályozása, a prob-
léma kezelése csak határokon 
átnyúló összefogással valósít-
ható meg – tette hozzá Fazekas 
Sándor.

Másnap, csütörtökön került 
sor a Kárpátok Keretegyez-
mény Részes Feleinek ötödik 

konferenciájára. a Lillafüredi 
Palotaszállóban. A keretegyez-
ményt tizennégy éve hozták lét-
re, célja, hogy elősegítse a Kár-
pátok térségének fenntartható 
fejlődését, megőrizve annak ér-
tékeit, különleges természeti és 
kulturális örökségét.  

Fazekas Sándor kiemelte, az 
egyezmény fontos környezet-
védelmi program, melyben a 
Kárpátok által érintett orszá-
gok vesznek részt. – Csehország, 
Magyarország, Lengyelország, 
Románia, Szerbia, Szlovákia és 
Ukrajna. A Kárpátok Kerete-

gyezmény az ENSZ szakosított 
szervezetének keretei között 
működik. Jan Dusik, az ENSZ 
Környezetvédelmi Program-
jának regionális igazgatója el-
mondta, két jelentős határozat 
született a konferencián. – A 
Kárpátok Keretegyezménybe 

egy új cikkelyt emeltünk be, 
amely figyelembe veszi az ég-
hajlatváltozásokat és a hegyvi-
dékeken történő mezőgazda-
sági termelésre való hatásokat. 
Emellett elfogadtunk egy új 
jegyzőkönyvet is. Nagyon fon-
tos, hogy a Kárpátok régió nem 
egyfajta múzeum. Itt emberek 
laknak, akik teljes értékű, egész-
séges életet akarnak élni. Szeret-
nék, ha megmaradnának a helyi 
értékek és nem lankadna az ide 
látogató turisták érdeklődése – 
hangsúlyozta az igazgató. 

A konferencián Csehország 
képviselője jelképesen átadta 
Fazekas Sándornak a Kárpátok 
Keretegyezmény soros elnök-
ségét. 
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Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere a napokban hiva-
talában fogadta Wajima 
Takehikót, a magyarországi 
japán nagykövet helyettesét, 
követtanácsosát. A diploma-
tát elkísérte Kuragane Kei, a 
politikai szekció- és Nogami 
Tadashi, a gazdasági szekció 
második titkára is.

Kriza Ákos kö-
szöntőjében kiemel-
te: a magyar-japán 
kapcsolatok mindig 
kiegyensúlyozottak 
voltak, a magyarok 
mindig baráti érzé-
sekkel gondolnak a 
japánokra. – Mi ma-
gyarok ma is sokat 
tanulhatunk a ja-
pánok tartásából, a 
kultúrához, élethez, 
egymáshoz való hozzáállásból 
– hangsúlyozta. A polgármes-
ter azt is megemlítette, hogy 
Miskolcon, a rendszerváltozást 
követően a japán Shinwa az el-
sők között betelepülő befektető 
cég volt. A szintén japán Taka-
ta talán legmodernebb gyárát 
építette fel Miskolcon mintegy 

nyolc hónap alatt. Mindkét cég 
többkörös beruházást hajtott 
végre Miskolcon, s jelenleg is 
fejlesztenek.

A japán cégek a város életé-
ben is részt vesznek, legyen szó 
kultúráról, sportról, rendez-
vényekről. A helyi beszállítók 
bevonásának köszönhetően, a 
miskolciak is magukénak ér-
zik a Takatát, csakúgy, mint a 

magyarok a Suzukit – hangsú-
lyozta Kriza Ákos.

Wajima Takehiko egyebek 
mellett elmondta, hogy 2019 
Japán és Magyarország diplo-
máciai kapcsolatának jubileu-
mi éve lesz. Az elmúlt időszak-
ban jelentősen megerősödtek 
a kétoldalú gazdasági kapcso-

latok: jelenleg 156 japán cég 
található Magyarországon. A 
követtanácsos is megemlítette 
a Suzukit, amely a rendszer-
változás után gyakorlatilag 
az első jelentős nagybefektető 
volt Magyarországon. Mára 
szinte magyarnak tekintik, s 
a magyarok magukénak érzik 
a „mi autónkat”. – Magyaror-
szág az utóbbi években nép-

szerű lett Japánban. 
Például reklámfil-
mekben is gyakran 
fedezhetők fel olyan 
spotok, amelyeket 
Mag ya rorsz ágon 
forgattak – mondta 
még el Wajima Take-
hiko.

A megbeszélésen 
szó esett még a ju-
dóról, valamint Mis-
kolc testvérvárosi 

és gazdaságdiplomáciai kap-
csolatairól. A judo kapcsán a 
követtanácsos megemlítette: 
a 2020-as tokiói olimpiával 
összefüggésben a sportdiplo-
máciai- és csereprogramok is 
fontos szerepet kapnak és le-
hetőség szerint ebbe Miskol-
cot is bevonják.

Elindult Miskolc foglalkozta-
tási paktum programja, ame-
lyet az önkormányzat konzor-
ciumban valósít meg a megyei 
kormányhivatallal és a Miskolc 
Holding Zrt.-vel. A három-
milliárdos projekttel a helyi 
foglalkoztatás növekedését, a 
város gazdaságának fejlődését 
kívánják elősegíteni.

Az együttműködés célja, 
hogy a városban és annak von-
záskörzetében együttműködés, 
partnerség alakuljon ki a mun-
kaerőpiac érintett szervezetei, 
intézményei között. Közösen ki-
dolgozott stratégia mentén, a va-
lós munkaerő-piaci keresleten és 
kínálaton alapuló képzési, okta-
tási és humán fejlesztési, illetve 
foglalkoztatási programok való-
sulnak majd meg.

A szerdai, ünnepélyes meg-
nyitón Pfliegler Péter alpolgár-
mester felhívta a figyelmet a 
miskolci és környékbeli gazda-
ság növekedésére, a foglalkozta-
tás jelentőségére. Mint mondta, 
Miskolcon már munkaerő-hi-
ányról beszélhetünk, amire 
a jelen paktum lehetőségei is 
megoldást jelenthetnek, segít-
hetnek megtalálni a rejtett erő-
forrásokat.

Szélyes Domokos gazdaságfej-
lesztésért felelős polgármesteri 
biztos elmondta, hogy a cégek 
jól működnek a városban, éppen 
ezért fontos egy olyan környezet 
kialakítása, ahol a vállalkozá-
sok és a munkavállalók kölcsö-
nösen segíteni tudják egymást. 
Kihangsúlyozta, a paktum le-
hetőségei nem csak a miskolci 
lakosok számára lesznek elér-
hetők. – Mindenki élvezheti az 
előnyeit, aki miskolci székhelyű 
cégnél kíván dolgozni – emel-
te ki a polgármesteri biztos. Ló-
rántné Orosz Edit, a B.-A.-Z. 
Megyei Kormányhivatal Foglal-
koztatási Főosztályának vezető-
je hozzátette: több ezer embert 
kell megszólítaniuk. – Meg kell 
találnunk azokat, akik dolgozni 
akarnak, nekik az együttműkö-

dés keretében képzéssel, szol-
gáltatással tudunk segíteni az 
elhelyezkedésben. A közfoglal-
koztatottakról sem szabad elfe-
ledkezni: lehetőséget kell bizto-
sítani azoknak, akik a megfelelő 
képzés után, az elsődleges mun-
kaerőpiacon is képesek megállni 
a helyüket – hangoztatta. A Mis-
kolc Holding Zrt. létrehozott két 
irodát, melyek a projekt szolgál-
tatásait igénybe vevő munkálta-
tók és a munkát vállalni szándé-
kozók igényeinek kiszolgálását 
biztosítják. A munkaerő-piaci 
tanácsadó iroda a Hunyadi utca 
19. sz. alatt kezdte meg működé-
sét, ahol a tanácsadók felkészítik 
a jelentkezőket a képzések elvég-
zésére, munkavállalásra, mind-
ezt személyes mentori tevékeny-
séggel egészítik ki.

Hárommilliárdos foglalkoztatási program

A magyar-japán  
kapcsolatokról tárgyaltak

KÖZÉP-EURÓPA KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTEREI,  
SZAKEMBEREI TANÁCSKOZTAK MISKOLCON

„A miskolciak magukénak érzik a Takatát”



Miskolc nem évszakfüggő! 
Lehet akár őszi eső, téli hi-
deg vagy tikkasztó nyári ká-
nikula, a város sosem hagy 
minket cserben. Mindig 
tartogat valamit a tarsolyá-
ban, amit még nem láttunk, 
s olyat is, ami évszakonként 
más és más élményt kínál. 

Aligha létezik például szebb 
és megnyugtatóbb, mint egy szí-
nes őszi alkonyatban – amikor 
már fel kell kapnunk magunk-
ra egy bőrdzsekit, a nyakunkat 
pedig körbe kell bugyolálnunk 
egy meleg sállal –, végigsétálni 
egy avasi macskaköves utcán, a 
fölénk magasodó régi épületek 
között, amelyek története talán 
nagymamáink gyermekkoráig 
nyúlik vissza. Vagy felsétálni az 
Avasi kilátóba, hogy teljes őszi 
látképet kapjunk városunkról, 
esetleg Miskolctapolcán anda-
logni a tó körül.

Nem kell tehát megijedni a 
szürkülő nappaloktól, a hosz-

szabb éjszakáktól és a hűvös 
reggelektől. Gyönyörköd-
jünk a színpompás falevelek-
ben, a szép bükki tájban, és 
ha kikapcsolódásra vágyunk, 
programokban sincs hiány 
ilyenkor (sem). 

Kezdjük a sort a Diósgyőri 
várral, amely számos őszi 
programra invitálta, s invitál-
ja a középkor, a lovagi lét és a 
páncélok szerelmeseit. Fegy-
verbemutatók, hagyományőr-
ző játékok, íjászat, középkori 
betűvetés és lovagi játékok – 
megannyi színes, kulturális és 
szórakoztató programmal vár-
ja napról napra a látogatókat a 

vár és a Lovagi Tornák Tere. 
Volt itt már színházi előadás, 
megashow, középkori forgatag, 
de még vásár is. Egy biztos, ha 
eljön a hétvége, a Diósgyőri 
várra bizton számíthatunk!

Vitán felül áll, hogy a Bükk 
ebben az évszakban a leggyö-
nyörűbb! És itt van Miskolcon, 
fogalmunk sincs róla, meny-
nyire szerencsések vagyunk, 
hogy a Bükk lábánál szület-
tünk és egyetlen buszjárattal 
kijuthatunk Lillafüredre vagy 
akár a Csanyik-völgybe. Ak-
kor megyünk ki az erdőnkbe, 
amikor csak akarunk, nekünk 
nem kell napokra terveznünk 

egy-egy Bükki túrát, hisz itt-
hon vagyunk. Akár néhány 
órára is kiugorhatunk és tisz-
teletünket tehetjük a kedvenc 
tölgyfánk lábánál, s utazha-
tunk a kisvasúttal. 

Ha pedig valaki érzéke-
nyebb az időjárásra, ne csüg-
gedjen, hiszen ő is rengeteg 
olyan program közül szemez-
gethet, ahol fedél van a látoga-
tó feje fölött. Itt van például 
a múzeumok őszi fesztivál-
ja, amely rendezvénysorozat-
tal igyekszik jeles írók, költők 
múzeumokban őrzött hagya-
tékára, jeles tárgyaira felhívni 
a figyelmet.

A Miskolctapolcai Strand-
fürdőben tematikus kényez-
tető hétköznapokat tartanak 
október 1-től, egészen de-

cember 31-ig, számos ked-
vezménnyel, szolgáltatással. 
Ajándékba kaphatunk például 
egy inbody testösszetétel mé-
rést és egy ugyancsak ingye-
nes edzésterv összeállítást is. 

A szabad ég alatt már nem 
úszkálhatunk, de a strand 
belső medencéi üzemelnek. 
Éppúgy, mint a Miskolcta-
polca Barlangfürdő meden-
céi, amelyek igazán színes és 
izgalmakkal teli fürdőzésben 
részesítik a hidegebb időszak-
ban is a látogatókat. 

MUNTYÁN BERNADETT

Októbertől ismét 
az Erkel Ferenc utca 
47. szám alatt le-
het ügyeket intézni 
Miskolc-Szirmán, a 
polgármesteri hiva-
tal kihelyezett ügy-
félszolgálatán, az 
épületet Szécsényi 
Marianna egymil-
lió forintból újította fel. 

– Kicseréltük a bejárati aj-
tót, a két folyosót ajtóval vá-
lasztottuk el egymástól és fes-
tés is volt. Jelenleg a posta és 
a kihelyezett ügyfélszolgálat 
működik az épületben, de sze-
retnénk behozni a nyugdíjas 
klub foglalkozásait, s további 
terveim is vannak az épülettel 

– nyilatkozta az önkormány-
zati képviselő. 

Mint megtudtuk, 2014 előtt 
is ebben az épületben műkö-
dött a kirendeltség, s a helyi-
ek kérték, hogy újra itt lehes-
sen intézni a hivatali ügyeket. 
Minden hónap második szer-
dáján várják az ügyfeleket, 
reggel 8-tól este fél 6-ig. 

Varga László országgyűlési képviselő lakossá-
gi fogadóórát tart 2017. október 18.-án 17.00 és 
18.00 óra között, a Hámori Waldorf Iskolában, 
(Miskolc, Alsóhámor, Losonczy István utca 64.)

„Itt van az ősz, itt van újra,  
S szép, mint mindig, énnekem…”
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Egy bűnügyi területen dol-
gozó ismerősöm „kriminál-in-
fantilizmusnak” nevezte azt 
az egyre szánalmasabb pro-
vokáció-sorozatot, amelynek 
most éppen Őcsény a követke-
ző állomása. Aki esetleg nem 
tudná, a Migration Aid nevű, 
kacifántos hát-
terű szervezet 
már megint 
n y a r a l t a t n i 
akart (mikor, 
ha nem októberben, s termé-
szetesen menekülteket). Az ő 
értelmezésükben pedig ennek 
nyilvánvalóan elengedhetetlen 
kelléke egy provokálandó kis-
település – ez volt Őcsény - az 
odacsődített média, valamint 
a balliberális ideológusok tá-
madóéke, amely jó szokásá-
hoz híven, gyakorlatilag már 
az akció előtt megkezdte a re-
akciót. 

Esterházy Péter gyakran 
emlegetett idézete, miszerint 
„Kutya nehéz úgy hazudni, 
ha az ember nem ösmeri az 
igazságot” – viszont úgy meg 
még nehezebb lehet, ha nem is 
akarja megösmerni. Merthogy 
fél tőle. 

Azt, hogy a Sorosék által 
képviselt pénzügyi-gazdasági 
háttérhatalom hálózata nem 
válogat az eszközökben, ha 
a magyar Kormány és az or-
szág lejáratásáról van szó, ed-
dig is tudtuk. Az viszont, hogy 
ehhez cinikusan és gátlástala-
nul felhasználják eszközként 
a menekülteket, megpróbál-
ják felborítani a magyar vidék 
nyugalmát - aztán meg még 
ráadásul, mindazzal a me-
nekült-ellenességgel, gyűlölet-
keltéssel, amit igazából rájuk 
jellemző, a régi, bevált ballib 
recept szerint, elkezdik a Kor-
mányt vádolni - szinte már az 
a kategória, amikor az ismert 
történetben elvitték a paraszt-

bácsit sétarepülésre. Jól meg-
forgatták a levegőben, aztán 
amikor földet értek, kérdezték 
tőle, hogy tetszett? – Hát arra 
számítottam, hogy bepisálok, – 
így a bácsi, - arra is, hogy becsi-
nálok! Na de hogy ez az egész 
még a nyakamba is borul…

Nem először csinálja már 
ezt a (mű)balhét - a médiának 
szóló üdültetést, azaz „mé-
diaüdültetést” -  a Migration 
Aid. Az előző áldozat Eszter-
gályhorváti volt, az agytröszt 
azonban valószínűleg úgy ta-
lálta, hogy az nem szólt elég-
gé nagyot. Nem voltak kri-
minalisztikai elemek, nem 
lehetett „náciveszélyt” vízio-
nálni (anélkül meg ugye mit 
ér az élet balliberáliséknál?) – 
szóval most egy kicsit nagyob-
bat akartak gurítani. 

Őcsény kapcsán már egye-
nesen tumultuózus jelenetek-
ről, lincshangulatról (?) meg 
más efféléről handabandáz-
nak. A baráti média lassan 
mestersége címerébe foglalja 
a menekülteket fogadni aka-
ró panziós autójának kiszúrt 
kerekeit, amivel kapcsolatban 
azért rettenetesen kíváncsiak 
vagyunk a nyomozás eredmé-
nyére. Tudniillik szakértő is-
merősöm szerint ez a típusú 
vandalizmus nálunk még ron-
gálásnak is „tájidegen”, soha 
nem volt jellemző, a legva-
dabb választási kampányok-
ban sem. A „B” kategóriás 
amerikai szocio-drámákban 
szurkálják ki a szigorú tanár-
bácsi autójának a kerekét a 
rosszcsont harlemi diákok, ha 
az csúnyán beszél velük. Ez a 
kriminál-infantilizmus – ha 
igaz, valószínűleg kicsit túl-

tervezte sztoriban a hálózat a 
dramaturgiai elemeket. 

Mindenáron erőszakot 
akarnak vizionálni – és vi-
zionáltatni – ez is a stratégia 
része, holott a rendszerváltás 
utáni időszak legpenetrán-
sabb erőszakos cselekedetei-

re mindig a balliberális kor-
mányok idején került sor. A 
magyar kriminalisztika tör-
ténetének egyik legsúlyosabb 
bűncselekmény-sorozatát – a 
romagyilkosságokat - 2008-
2009-ben, az MSZP-SZDSZ 
kormány idején követték el. 
A társadalmi béke megza-
varására is kiemelten alkal-
mas, profin megszervezett 
támadásokkal kapcsolatban 
egyértelműen felmerült a tit-
kosszolgálati szál, egyszer ta-
lán a teljes igazságot is meg-
tudjuk majd. 

Aztán az MSZP-SZDSZ 
kormány idején történtek 
2006. október 23.-án a véres 
tömegoszlatások is – a forra-
dalom és szabadságharc jubi-
leumának nagyobb dicsősé-
gére – csak a nyilvánosságra 
hozott adatokat tudjuk idéz-
ni: az Országos Mentőszolgá-
lat 141 civil sérültet jelentett, 
köztük a súlyos sérülteket 
mellkasi, nyaki nyílt seb, has-
fali lőtt seb, kézujj traumás 
amputációja, szemgolyóba 
hatoló idegen test és kopo-
nyaboltozati törés miatt kel-
lett ellátni. 

Talán mondani sem kell: 
azok a balliberális vélemény-
formálók, akik most elképesz-
tően agyalágyult ideológiákat 
próbálnak szőni a „kiszúrt” 
őcsényi autókerekek köré és 
szinte már a világok harcáról 

fantáziálnak, a fenti esetekben 
feltűnően csendesek és megér-
tőek voltak. 

Az Őcsényben készült tévé-
felvételeken nemigen láttam 
„lincshangulatot” meg „dula-
kodást”. Csak ijedt, bizonyta-
lan arcú helyieket, akik nem-

igen értették, 
miért történik 
ez velük, mi-
kor senkinek 
nem ártottak 

és nem is akarnak semmi 
mást, csak élni a megszokott 
életüket. Közben látják, hogy 
a „befogadó” Nyugat-Európá-
ban napirenden követnek el 
támadásokat, szexuális erő-
szakot a muszlimok, rengete-
gen meghaltak már terrorcse-
lekményekben, az EU-vezetők 
és itthoni megbízottaik pedig 
össze-vissza hazudoznak. 
Egyszer azt mondták, hogy 
nincs is „migránshelyzet”, az-
tán meg azt, hogy ha van is, 
kvóta aztán biztosan nem 
lesz. Aztán a hülyítés követ-
kező fázisában ez olybá mó-
dosult, hogy lesz ugyan kvó-
ta, de önkéntes alapon. Most 
meg már ott tartunk, hogy 
szankciókkal fenyegetik azo-
kat a tagországokat, amelyek 
nem tesznek eleget a kvóta 
„kötelezettség”-nek. 

Köszönjük szépen, de mi 
nem kérünk a „sokszínű Eu-
rópából” - legalábbis úgy biz-
tos nem, ahogy Sorosék meg a 
brüsszeli vezetők kifundálták, 
az etnikai arányok erőszakos 
megváltoztatásával. Jó ne-
künk Európa úgy, ahogy van.  

Mint amikor mondja a fele-
ség a férjnek, hogy „nézd, mi-
lyen szép fehér lett az új inged 
az új mosóportól!” Mire az el-
keseredett férj: „lehet, nekem 
viszont kockásan jobban tet-
szett!”

SZEPESI SÁNDOR

MÉDIAÜDÜLTETÉS

A szerkesztőtől

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA

Újra a korábbi helyen 
az ügyintézés



Gyertyagyújtással emlékez-
tek kedden este Miskolcon, a 
készenléti rendőrök Eperjesi 
úti laktanyájánál az M5-ös 
autópályán történt, tragikus 
baleset áldozataira.

Kelebiáról szállított ren-
dőröket az Észak-magyaror-
szági Közlekedési Központ 
autóbusza hétfőn délelőtt, 
amikor Kecskemét közelé-
ben, az M5-ös autópályán 
két kamionnal ütköztek.

Tizenhat mentőautó, köz-
tük egy tömeges baleseti 
egység és négy mentőheli-
kopter is érkezett a helyszín-
re. A járaton több mint egy 
tucat egyenruhás utazott, a 
busz sofőrjén, Gy. Eleken, va-
lamint a járőrvezető határ-
vadászon, Németh Gergely 
rendőr törzsőrmesteren már 
nem tudtak segíteni. 

Több sérültet ki kellett vágni 
az összeroncsolódott buszból, 
három utast szállítottak sú-
lyos sérülésekkel, csonttörések 
és belső sérülések gyanújával, 
mentőhelikopterekkel a bu-
dapesti Honvéd kórházba. Ti-
zenhárom sérültet könnyebb-
nek tűnő sérülésekkel, stabil 
állapotban vittek a kecskeméti 
kórházba a mentőautók.

A rendőrség és az 
Észak-magyarországi Köz-
lekedési Központ is közle-
ményben fejezte ki részvétét 
az elhunytak családjainak. 
Az ország több településén is 
gyertyagyújtással emlékeztek 
a baleset áldozataira. Miskol-
con, a készenléti rendőrök 

Eperjesi úti laktanyájánál a 
város önkormányzata nevé-
ben Kriza Ákos polgármester 
és Hubay György képviselő, a 
Rendészeti Bizottság elnöke 
rótta le kegyeletét. 

 „Szolgálatteljesítés köz-
ben, Kecskemét térségében 
2017. október 9-én közúti 
közlekedési baleset következ-
tében életét vesztette Németh 
Gergely rendőr törzsőrmes-
ter. (...) 2017. február 1-jétől 
a Készenléti Rendőrség Ke-
let-magyarországi Határ-
rendészeti Igazgatóság Ha-
tárvadász Bevetési Főosztály 
Határvadász Bevetési Osztá-
lyán járőrvezető beosztásban 
dolgozott. A rendőrség meg-
rendülve és együttérzéssel 
osztozik az elhunyt rendőr 
családjának fájdalmában” – 
írták a rendőrség honlapján.

Egyre több az olyan környe-
zetkímélő technológiát hasz-
náló, high-tech beruházás 
Miskolcon, amely nem csu-
pán munkahelyet teremt, de 
a város smart és green city 
programjába is illeszkedik.

A Bosch cégcsoport Ma-
gyarországon jelenleg több 
mint 14 ezer embert foglal-
koztat, csak Miskolcon 2400 
embernek adnak munkát. 
Legújabb tanműhelyük ava-
tásán nemrégiben elhangzott: 
a cégcsoport kutatás-fejlesz-
téssel tervezi a jövőt hazánk-
ban, a közelmúltban több 
fejlesztési projektet is elindí-
tottak. A „Korszerű anyagok 
és intelligens technológiák 
létrehozása” című, a Felsőok-
tatási Ipari Együttműködési 
Központ kutatói hálózatának 
keretében indított, egymil-
liárdos projekthez a vállalat 
500 millió forint támogatást 
kapott. A közeljövőben elin-
duló Thermal Systems nevű 
program 600 milliós költségé-
hez 300 millió forint támoga-
tást ítélt meg a kormány. Fükő 
László, a Robert Bosch Power 
Tool Kft. ügyvezető igazgató-
ja úgy nyilatkozott, a vállalat 
mára nemcsak a cégcsoporton 
belül, de a régióban is megha-
tározó tényezővé vált, a térség 
egyik legnagyobb foglalkozta-
tója. Európa legnagyobb ké-
ziszerszám-gyárának számít, 
a kutatás-fejlesztés területén 
150 szakember dolgozik. 

A kínai érdekeltségű Ten Pao 
Electronics Hungary nemrégi-
ben Miskolcon nyitotta meg 
első magyarországi gyárát. A 
high-tech termékeket gyártó 
kínai cég 300 új munkahelyet 
hoz Miskolcra. Elektronikai 
termékek, nyomtatott áram-

körök, intelligens elektromos 
töltők, automata kapcsolók ké-
szülnek majd a vállalat üzemé-
ben. Magyar Levente, a Külgaz-
dasági és Külügyminisztérium 
gazdaságdiplomáciáért felelős 
államtitkára a beruházás kap-
csán elmondta: a környezet-
kímélő technológiát használó 
high-tech cég jól illeszkedik a 
smart és green city program-
ba Miskolcon. A 4,5 milliárd 
forintból felépült új miskol-
ci üzem egyesíti a 21. századi 
ipari forradalom legfontosabb 
jelszavait, a digitalizációt, az 

energiahatékonyságot, a mes-
terséges intelligenciát, az okos 
megoldásokat.

A Takata 2014. októbere óta 
termelő miskolci üzeme autó-
ipari biztonsági berendezése-
ket állít elő. A legmodernebb 
gyártás- és automatizálá-

si technológiával, termékfej-
lesztési, tervezési, tesztelési és 
minőségellenőrzési rendsze-
rekkel rendelkeznek. Folya-
matosan bővítik a kapacitá-
saikat, az elmúlt időszakban 
újabb 200 alkalmazottal nö-
velik a dolgozói létszámot, így 
már 1600 embert foglalkoz-
tatnak. 

Japán tulajdonosa Miskol-
cot a Shinwa európai köz-
pontjának választotta, az el-
telt időszakban világszinten 
elismert lett a miskolci üzem. 
Olyan partnerei vannak, mint 
a BMW, a Mercedes, a Hon-
da, a Toyota, az amerikai pia-
con a Buick és a Chevrolet. A 
megrendelői kör is folyama-
tosan bővül, ezzel a város ter-
melőkapacitása felértékelődik, 
Miskolc neve egyre ismertebb 
az autóipar számára, ma már 
szinte minden autómárkában 
megtalálhatók a Shinwa Mis-
kolcon gyártott klímavezér-
lő- és audio előlapjai és funk-
cionális gombszettjei. Éves 
szinten több százmillió forin-
tot fordítanak fejlesztésekre, 
szinte folyamatos a felvétel, a 
létszámbővítés. 

Miskolc járműipari nagy-
vállalatainál 2009-ben összes-
ségében 2382 munkavállalót 
foglalkoztattak, 2017. októbe-
rében pedig már 7448-at.
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Gyertyagyújtással emlékeztek  
a busztragédia áldozataira Kutatás-fejlesztéssel tervezik 

a jövőt a miskolci vállalatok

High-tech beruházások, okos megoldások

Október 15-én, 16.30 órától, a Miskolc Televízió HívőSzó 
című műsorában a Szent Imre templom október 14-én,  
10 órától, a fatimai jelenések 100. évfordulója alkalmából 
a város papsága részvételével bemutatott szentmisét  
közvetítik, felvételről. A szentmisét bemutatja: Szarvas 
Péter esperes, a Szent Anna templom plébánosa.

Vasárnap, 15-én lesz a kar-
melita templom Avilai Szent 
Teréz búcsúja. A 11 órakor 
kezdődő szentmisét és előt-
te szombaton a 17 órai lel-
kigyakorlatos szentmisét 
Péceli Imre karmelita atya 
tartja. Ezen a napon mocor-
gós szentmisét mutatnak be 
a Millenniumi-teremben 16 
órai kezdettel a kisgyermekes 
családoknak. Hétfőn, 16-án a 
Szent Anna Kolping házban 
tart előadást 18.30 órai kez-
dettel Lóczi Tamás, a Fráter 
György Katolikus Gimnázi-
um igazgatója „Brazíliai em-
lékek” címmel. Kedden, ok-
tóber 17-én 18 órai kezdettel 
rendezi meg a KÉSZ miskolci 

csoportja a Művészetek Há-
zában a XIII. Miskolci Nem-
zeti Estélyt. Ünnepi beszédet 
mond Grezsa István Kárpát-
aljáért felelős kormánybiztos. 
Közreműködik a Fényi Gyu-
la Jezsuita Gimnázium ének-
kara, tánckara és irodalmi 
színpada. A műsor keretében 
adják át a Kartal–Veczán-dí-
jat. Szombaton, 21-én 14 órai 
kezdettel szentmisét mutat be 
a diósgyőri vár Szent Hedvig 
kápolnájában Mikolai Vince 
diósgyőri plébános.

Görögkatolikus hírek: Sa-
jópálfalán a kegykép búcsú-
jával ér véget a tricentená-
riumi sorozat. Háromszáz 
évvel ezelőtt könnyezett a 

Mária-kép. A kétnapos bú-
csú programja a követke-
ző. Október 14., szombat: 18 
órakor Paraklisz (könyörgő 
ájtatosság), majd Szent Li-
turgia és virrasztás. Október 
15. vasárnap: 10 órakor utre-
nye, 11-kor ünnepi püspöki 
liturgia.

Csergő Ervin jászboldog-
házai plébániai kormányzó, 
aki 2003–2005 között Mis-
kolcon minorita plébános 
volt, életének 54., áldozó-
papságának 29. évében, ok-
tóber 9-én elhunyt.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Németh Gergely 

Hirdetés
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Nem játszott úgy a magyar válogatott a Svájc és a Feröer el-
leni világbajnoki selejtezőkön, ahogy azt a szurkolók elvár-
ták, a Diósgyőr-szurkolók azonban mégis örülhettek – 1979 
után ugyanis ismét gólt szerzett egy DVTK-s a válogatott-
ban. Ugrai Roland pár perc híján mindkét összecsapást vé-
gig játszotta, teljesítményével a legjobbak között volt.

– Bízunk abban, hogy meg-
marad Roland jó formája, re-
méljük, már a hétvégén bi-
zonyíthatja ezt – mondta el 
Bódog Tamás szalmai igaz-
gató, aki csütörtökön arról 
is nyilatkozott, mivel töltöt-
te az elmúlt két hetet csapa-
ta. – A hibák minimalizálá-

sán volt a hangsúly. A négy 
meccsen kapott tizenkét gól 
sok, ezen nincs mit szépíteni, 
ezt fel is vállalom. Számomra 
mindegy, hogy egy vagy há-
rom-nullára kapunk ki. Va-
lakinek fontos, nekünk nem, 
mert nyerni akarunk – hang-
súlyozta. 

– A vereségeket mindenki 
rosszul éli meg, mert bár já-
tékban jók vagyunk, mégsem 
jönnek az eredmények – vet-
te át a szót Ugrai, aki szerint 
előny lehet a számukra, hogy 
a nyitófordulóban sikerült 
legyőzniük a Vasast. – Sze-
rintem jó úton járunk, egy 
kis szerencsére van szüksé-
günk, hogy elinduljon a győ-
zelmi szériánk. Úgy érzem, 
most fog eljönni a forduló-
pont. A Vasas egy jó csapat, 
de megvannak a gyenge-
pontjaik és mivel már nyer-

tünk idén ellenük, ismerjük 
a receptet. Amióta Bódog 
Tamás a DVTK edzője, az 
együttes mérlege két győze-
lem az angyalföldiek ellen. A 
szakember bízik abban, ké-
pesek folytatni ezt a szériát. 
Ivan Radosra nem számít-
hat a csapat, a kapus egy ki-
sebb műtéten esett át. Három 
napig a csapattal készült egy 
ukrán kapus, Igor Litovka, de 
a klub nem szerződtette, így 
elköszöntek tőle. A Diósgyőr 
szombaton 15.30-tól fogadja 
a Vasast Debrecenben.  

Az OSC legyőzésével a nyitó-
forduló legnagyobb meg-
lepetését okozó Honvéd a 
második fordulóban 11-6-ra 
kikapott az Euro Kupa selej-
tezőjéből százszázalékos mér-
leggel továbbjutott MVLC-től 
október 7-én, az E.ON férfi 
vízilabda ob I-ben. 

A Miskolc végig vezetve, 
magabiztosan győzött, a csa-
pat két kiemelkedő légiósa, 
Alex Bowen és Szasa Misics 
együtt nyolcat rámolt be Dec-
ker Attila kapujába.. (E.ON 

férfi ob I, 2. forduló: Pan-
nErgy-Miskolci VC - Racio-
Net-Honvéd 11-6. 

Október 10-én újabb mis-
kolci tűzijáték következett: a 
Szentest tizenkét góllal töm-
ték ki a miskolci pólósok. A 
keretek közötti különbséget 
nézve, szinte a biztos győze-
lem esélyével fogadta a Szen-
tes csapatát az MVLC, s már 
a nagyszünetre „szétnyitotta” 
a meccset Sike József együtte-
se. A vendégek becsületére le-
gyen mondva, próbálták oda-
tenni magukat, így hétgólos 

különbség lett a vége. (E.ON 
férfi ob I, B-csoport 3. fordu-

ló: PannErgy-Miskolci VLC–
Metalcom-Szentes 12–5)

Gyakorlatilag kétnaponta játszik a DVTK Jegesmedvék jég-
korongcsapata, nem is eredménytelenül, hiszen az elmúlt egy 
hétben a Ferencvárost és a MAC Budapestet is legyőzte, míg a 
szlovák MsHK Zilinát kettős győzelemmel búcsúztatta.

Legutóbb szeptember 15-
én kapott ki a DVTK, azóta 
viszont mind a nyolc tétmér-
kőzését megnyerte. Az utóbbi 
négy rendkívül fontos volt, hi-
szen a Fradi és a MAC kétváll-
ra fektetése azt jelente, hogy 
Mikael Tisell vezetőedző le-
génysége átvette a vezetést az 
Erste Ligában, míg a Visegrád 
Kupa negyeddöntőjében a Zi-
lina nem tudta megállítani. 
A zsolnaiakat ráadásul a pi-
ros-fehérek kettős győzelem-
mel, 11-5-ös összesítéssel bú-
csúztatták. 

Nincs megállás azonban, 
pénteken – lapzártánk után - 
ismét hazai pályán lépett jég-
re a Jegesmedvék, ezúttal a 
Fehérvári Titánokat fogadta 

bajnoki mérkőzésen. Ezt egy 
idegenbeli összecsapás kö-
veti vasárnap a Dunaújváro-
si Acélbikák csarnokában. – 
A koncentrációval nem volt 
gond a legutóbbi négy mér-
kőzésen, aminek én nagyon 
örülök – nyilatkozta Mikael 
Tisell. – Mindig igyekszünk 
felkészülni az ellenfélből, kik 
a legjobb játékosai, de emel-
lett persze saját magunkra 
kell figyelnünk. Annak is ki-
fejezetten örülök, hogy ná-
lunk mindenki igyekszik a 
maximumot nyújtani. Sok jó 
csapatom volt, kiváló játéko-
sokkal, de minden várakozá-
somat felülmúlta a legutóbbi 
három hónap, amióta Miskol-
con vagyok – emelte ki. 

Sport Miskolci Napló8

COOP étolaj       
1 l 

Miskolci finomliszt                                                        
1 kg 

119 Ft 239 Ft 349 Ft

NAGYSZABÁSÚ ŐSZI VÁSÁR VALAMENNYI  
COOP ÜZLETÜNKBEN OKTÓBER 12-22-IG!

A ZÖLDSÉG GYÜMÖLCSÖT ÁRUSÍTÓ ÜZLETEINK ŐSZI VÁSÁR KÍNÁLATÁBÓL:
Burgonya 15 kg,  egységár: 89 Ft/kg 1335 Ft/zsák
Alma (Golden, Gála, Idared) 1 kg 189 Ft
Fejes káposzta 1 kg 99 Ft

Keresse az egyéb őszi termékeket is az üzletek polcain!

COOP „B” rizs                                                    
1 kg

Hirdetés

Fontos győzelem Cegléden, vereség az EK-ban
Október 7-én, a bajnokság harmadik fordulójában Ceglé-

den lépett pályára az Aluinvent DVTK csapata és egy rend-
kívül kiélezett, izgalmas mérkőzésen fontos győzelmet 
aratott riválisa felett. (Női NB I A-csoport: Ceglédi EKK 
– Aluinvent DVTK 81-85) 

Pár nappal később, szerda este az Aluinvent DVTK női 
kosarasai a francia Flammes Carolo Basket együttesét látta 
vendégül az Európa Kupa csoportkörének 1. fordulójában. 
A Generali Arénában rendezett összecsapáson nem borult 
a papírforma, a vendégek nagy küzdelemben legyőzték a 
miskolciakat. (Női Kosárlabda Európa Kupa, 1 forduló: 
Aluinvent DVTK – Flammes Carolo Basket 58–68) 

Új ügyvezetője lett a DVTK-nak
A DVTK észak-magyarországi sportfejlesztési programjához 

kapcsolódó miskolci, egri, salgótarjáni és felvidéki infrastruk-
túra beruházásokat, valamint a további regionális terjeszkedést 
és az új sportágak tervszerű integrációját a jövőben Szabó Ta-
más irányítja, aki a kibővült feladataira tekintettel a Diósgyőr 
FC Kft-ben betöltött ügyvezetői posztját a DVTK tulajdonosa-
inak egybehangzó döntése értelmében Sántha Gergelynek adja 
át – közölte a klub hivatalos honlapja, a dvtk.eu.

Távozott a MEAFC-tól Hajdu Roland vezetőedző
A MEAFC NB1/B piros csoportjában szereplő kosárlabda 

csapatának vezetőedzője Hajdu Roland az Eger elleni HEPP 
Kupa mérkőzés után lemondott posztjáról – tájékoztatott a 
klub. Hajdu Roland döntését azzal indokolta, hogy a saját 
magával szemben elvárt szakmai munkát, a csapat néhány 
játékosának hozzáállása és az ebből adódóan a játékosok-
kal kialakult visszafordíthatatlan ellentétek miatt nem tudja 
megvalósítani. A MEAFC vezetősége, miután meggyőződött 
róla, hogy a vezetőedző döntése végleges és megváltoztatha-
tatlan, elfogadta a lemondást. A kialakult helyzet okait, ta-
nulságait az egyesület belső vizsgálat keretében megvizs-
gálta, a szükséges intézkedéseket meghozta. A keretet az új 
vezetőedző kiválasztásáig, Bene Szilárd irányítja, munkáját 
Tóth Gábor segíti, aki másodedzőként továbbra is a csapat 
rendelkezésére áll – hangsúlyozza a közlemény.  

Hírek, eredmények A MACIKAT LEHETETLEN MEGÁLLÍTANI

„Egy kis szerencsére van szükségünk”

Csúcsformában a miskolci pólósok
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ELÉRHETŐSÉGEINK: Ügyfélszolgálati iroda: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1. ,   
3527 Miskolc, József Attila út 53. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509. 
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179, 
+36 70/463-7714. Telefax: +36 46/200-177.  
E-mail: info@mirehukoz.hu.  
Web: www.mirehukoz.hu 

FOLYAMATOS A ZÖLDHULLADÉK- 
GYŰJTÉS A MIREHUKÖZ NONPROFIT KFT. 

SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÉN 
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. tá-

jékoztatja a tisztelt lakosságot, 
hogy a házhozmenő zöldhulla-
dék gyűjtését idén december 15-
ig végzi.

Ezen határidő után a lakosságnak to
vábbra is lehetősége van a hulla dék
udvarok egyikében leadni a háztartá
sában keletkezett zöldhulladékot.

A házhozmenő zöldhulladékgyűj
tés 2018 tavaszán folytatódik, mely
nek pontos időpontjáról a lakossá
got a megszokott módon időben 
értesítjük.

Ezúton kérjük Önöket, hogy ameny
nyiben igénybe kívánják venni a hul
ladékudvart, szíveskedjenek lakcím-
kártyát, személyi igazolványt és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
díj (társasházak és lakásszövetkezetek 
esetén a közös költség) megfizetésé

ről szóló csekkszelvényt vagy befi-
zetési bizonylatot magukkal vinni, 
melyeket a beszállításkor a hulladék 
átvevőnek be kell mutatni.

Az igazolványok és a befizetés 
bizonyítására szolgáló dokumen-
tumok hiányában az átvételt a ha-
tályos jogszabályok előírásai ér-
telmében meg kell tagadnunk!

 
Hulladékudvarok elérhetősége:
l 3521 Miskolc, Bogáncs u.  

Hrsz.: 0156/22.
l 3527 Miskolc, József A. út 65.  

Hrsz.: 4752/3.
l 3533 Miskolc, Lórántffy Zs. u.  

Hrsz.: 33783/3.
 
Nyitva tartás:

Hétfőpéntek: 10.00–18.00
Szombat: 08.00–16.00
Vasárnap: Zárva

ELÉRHETŐSÉGEINK: Ügyfélszolgálati iroda: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1. ,   
3527 Miskolc, József Attila út 53. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509. 
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179, 
+36 70/463-7714. Telefax: +36 46/200-177.  
E-mail: info@mirehukoz.hu.  
Web: www.mirehukoz.hu 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársat keres  

az alábbi munkakör betöltésére:

Az önéletrajzokat a mirehukoz@mirehukoz.hu e-mail címre várjuk!

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI  
MUNKATÁRS

A leendő munkatárs feladatai:
• Ügyfelekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés
• Beérkezett megkeresések kezelése, szóban és írásban
• Ügyfélszolgálati vezető helyettesi feladatok ellátása
• Adatszolgáltatás készítés
• Kapcsolattartás a partnerekkel 

A pályázóval szemben támasztott elvárások:
• Középfokú végzettség
• Önállóság, pontosság, precizitás, csapatszellem
•  Magabiztos felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,  

Excel, Word magas szintű ismerete
• Jó kommunikációs készség szóban és írásban

Előny:
• Ügyfélszolgálaton szerzett tapasztalat
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Apróhirdetés
Kárpitozás, bútorszövet értéke-
sítés. Miskolc Erzsébet királyné 33. 
Telefon: 46/ 368-721, www.edna.hu

Félkomfortos  lakást, családi há-
zat keresek Miskolc egész terüle-
téről bérlésre, megvásárlásra. Tel.: 
46/411-304.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to no zás, lambé riázás, filagó-
riák, elő tetők, kerítések, kerti há-
zak és egyéb famunkák készítése; 
Ve lux ablakok beépítése, cseréje; 
íves fedések és hajlatok készíté-
se; tetők szellőztetése. www.ke-

rekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-20/460-
6775.

KARATE GÖRÖMBÖLYÖN 2017. 
09. 04-től minden hétfőn és csütör-
tökön 18 órától a Görömbölyi Mű-
velődési Házban. Négy éves kortól, 
kezdőket és haladókat egyaránt 
várunk. Tel.: 06-20/460-6775.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-

puk cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hupont.
hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk 
áruház I. emelet. Nyitva: h, sz, cs, p: 
9–17 óráig, k: 9–14 óráig, szo: 9–12 
óráig.

Ady Endre 7. szám alatt 60 m2 üz-
lethelyiség kiadó november 1-jétől. 
Érd.: 46/411-304.

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

Az akció érvényes: 
2017. 10. 14-től 2017. 10. 20-ig 

Air Wick Freshmatic készülék + utántöltő 1799 Ft
Air Wick elektromos készülék + utántöltő 1399 Ft
Frech Sense Matic ill. utántöltő, 260 ml, 1765 Ft/l 459 Ft
Vanish szőnyegtisztító por, 650 g, 2460 Ft/kg 1599 Ft
Dosia  konyhai, fürdőszobai tisztító pump.  

500 ml, 798 Ft/l 399 Ft
Lanza mosógép tisztító, 2x250 ml, 2798 Ft/l 1399 Ft
Lenor öblítő, 780 ml, 930 ml 599 Ft
Vanish folteltávolító, 1 l 799 Ft
Tomi mosógél, Amazónia, 3,3 l, 606 Ft/l 1499 Ft
Ariel mosógél, 2,6 l, 923 Ft/l  2399 Ft
Pur mosogató, 450 ml, 598 Ft/l 269 Ft
Ajax univerzális felmosó, 1 l 549 Ft
Szavó penészeltávolító, 500 ml, 2198 Ft/l 1099 Ft

Kegyeleti üveg és müa. mécsesek, mécses betétek,  
selyem krizantém csokrok  

és szálas virágok széles választékban kaphatók. 

Miskolci Nemzeti Színház 
Október 17. 17 óra.  BŰN ÉS BŰNHŐDÉS 

– dráma. NAGYSZÍNHÁZ Balikó Ta-
más bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. A 
KAUKÁZUSI KRÉTAKÖR (16) - szín-
mű két részben. JÁTÉKSZÍN Jegy-
vásárlás. 

Október 18. 17 óra. BŰN ÉS BŰNHŐDÉS 
– dráma. NAGYSZÍNHÁZ Latabár ifj. 
bérlet. 

Október 19. 17 óra. EGY ÓRA VERSEK 
KÖZT MŰVÉSZEINK TÁRSASÁGÁ-
BAN. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 18 
óra. BŰN ÉS BŰNHŐDÉS – dráma. 
NAGYSZÍNHÁZ Herman ifj. bérlet. 

Október 20. 19 óra. CASABLANCA – 
táncelőadás. KAMARA Bemutató 
(Arany, Ezüst) bérlet. 19 óra. BŰN ÉS 
BŰNHŐDÉS – dráma. NAGYSZÍNHÁZ 
Földes ifj. bérlet. 

Október 21. 11 óra. MINDEN EGÉR SZE-
RETI A SAJTOT - zenés mesejáték 
két részben. KAMARA Bérletszünet 
Jegyvásárlás. 17 óra. KILÉPŐ. JÁTÉK-
SZÍN Jegyvásárlás. 19 óra. BŰN ÉS 
BŰNHŐDÉS – dráma. NAGYSZÍNHÁZ 
Egressy (Alap, Arany, Ezüst) bérlet. 

Művészetek Háza
Október 19. 19 óra.  Hangforrás bér-

let 1. Csajkovszkij: Vonósszerenád, 
Sztravinszkij: A katona története 
(L’histoire du soldat) (Magyar szö-
veg: Lackfi János). Miskolci Szim-
fonikus Zenekar. Narrátor: Kautzky 
Armand. Vezényel: Gál Tamás. 

I. Világháborús Hősi Emlékmű 
(Diósgyőr, Táncsics tér)

Október 15. 11 óra. Ünnepi megem-
lékezés az I. világháborúban hősi 
halált halt diósgyőri katonák tisz-
teletére. 

Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín
Október 24. 18 óra. Serfőző 75 – szer-

zői est a költő születésnapján. Be-
szédet mond Kriza Ákos, Miskolc 
város polgármestere, Lezsák Sán-
dor, az Országgyűlés alelnöke és 
Szentmártoni János, a Magyar Író-
szövetség elnöke. Serfőző Simon 
műveiből Dóczy Péter, Kelemen 
Csaba, Kubik Anna Kossuth-díjas 
és Ráckevei Anna Jászai Mari-díjas 
színművészek, Dinnyés József dal-
tulajdonos, valamint a Mintha ze-
nekar adnak elő részleteket.

Színészmúzeum
Október 17. 15 óra. Játékos tudás. A 

Herman Ottó Múzeum intézmény-
egységeinek kifejezetten óvodások 
számára készített múzeumpedagógi-
ai kínálatának bemutatása.  

Papszeri Kiállítási Épület 
Október 17. 15 óra. „K-arcok”, Kézműves 

foglalkozás az Arcok a múltból c. kiállí-
táshoz kapcsolódóan.

Feledy-ház
Október 20. 17 óra. Arany Miskolc —

aranyversek: Csorba Piroska köszön-
tése, születésnapja alkalmából.  

József Attila Könyvtár
Október 18. A nemzet Aranya - Cselenyák 

Imre előadása Arany Jánosról. 10 órá-
tól általános iskolások részére, 15 órá-
tól felnőttek részére.

Zenepalota
Október 18. 18 óra. FUVOLAVARÁZS – 

BELVÁROSI ZENEI ESTÉK. Előadók: a 
Flautrilla fuvolatrió és barátaik - Bacs-
kó Éva, Kundráth Klára, Móri Marian-
na. Közreműködik: Mélykúti Emese, 
Mátyás Mónika, Németh Karina, Apró 
László, Siklósi Tamás. 

PROGRAMAJÁNLÓ
A Miskolc Holding Zrt. munkatársat keres  
a MiProdukt Kft.-hez az alábbi munkakörbe:

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ
A pályázókkal szemben támasztott elvárások:

• Mérlegképes könyvelő végzettség
•  Releváns szakmai területen szerzett tapasztalat 

előnyt jelent
• Önálló munkavégzés
• Pontosság, precizitás
• Terhelhetőség
• Stressz tűrés

Amit mi ajánlunk:
• Stabil háttér
• Béren kívüli juttatások
• Kellemes munkahelyi környezet

Munkavégzés helye:  MiProdukt Kft.  
3526 Miskolc, Blaskovics út 22.

Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz csato-
lásával és a pályázni kívánt munkakör megjelölésével 
a mhhrpalyazat@miskolcholding.hu e-mail címre  
vagy a 3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3. címre várunk  
2017. október 31-ig.



Mozaik Miskolci Napló

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

Verekedés tört ki október 10-én késő délután Miskolcon, a Széche-
nyi utcán, egy belvárosi szórakozóhelyen. Mint megtudtuk, a hely-
színre riasztották a mentőket és a rendőrséget is, egyes szemtanúk 
vérző embereket láttak. Janasóczki Attila, a B.-A.-Z. Megyei Ren-
dőr-főkapitányság szóvivője portálunknak elmondta: eddigi infor-
mációik szerint egy vendég és a szórakozóhely egyik dolgozója kö-
zött keletkezett heves szóváltás, majd verekedés tört ki. 

Azt egyelőre még nem tudni, hogy az összetűzés során keletkezett 
sérülések mennyire súlyosak, az ügyet vizsgálják, a rendőrség garáz-
daság miatt indít eljárást.

Két órán belül elfogták a miskolci támadót
A rendőrök két órán belül 

elfogták azt a férfit, aki októ-
ber 5-én kirabolt egy bottal 
közlekedő idős embert Mis-
kolcon. K. Sándor 42 éves he-
lyi lakos a Baross Gábor úton 
tartóztatott fel egy bottal köz-
lekedő férfit, akitől erőszak-
kal elvett pár ezer forintot, majd elmenekült a helyszínről. A bejelen-
tést követően a rendőrök két órán belül azonosították, elfogták, majd 
a rendőrkapitányságra előállították a bűncselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítható férfit. A Miskolci Rendőrkapitányság 
előterjesztést tett a gyanúsított előzetes letartóztatásának ügyészi in-
dítványozására.

Hétvégi tűzesetek
Az avasi városrészbe, a Szentgyörgy út egyik lakásához riasztot-

ták október 8-án, vasárnap hajnalban a miskolci hivatásos tűzol-
tókat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Szentgyörgy út 

egyik épületének lakásá-
ban az előszobai szekrény 
kapott lángra éjfél után. A 
lakók elfojtották a lángokat, 
a tűzoltók pedig befejezték 

az oltási munkálatokat. A tűz és a füst nem érintette a környező la-
kásokat, lakók kimenekítésére nem volt szükség. Vasárnap este egy 
négyemeletes társasház egyik földszinti lakásában keletkezett tűz 
Miskolcon, a Bárczay utcában. A lángok a konyhában csaptak fel, a 
tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet, amely nem terjedt át más 
helyiségekre. A házban lakó tizenhét személyt az utcára kísérték az 
egységek, amíg átszellőztették a lépcsőházat. Az eset során nem sé-
rült meg senki.

Előzetesben a felsőzsolcai díler
Új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett elkövetésének megala-

pozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya egy 37 éves felsőzsolcai lakossal szemben. 
A gyanúsított október 3-át megelőzően úgynevezett „kristályt”, azaz 
új pszichoaktív anyagot szerzett meg, majd tovább értékesítette azt 
a településen – tájékoztatott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ren-
dőr-főkapitányság. A férfi elfogásához szervezett és összehangolt ak-
cióban a Miskolci Rendőrkapitányság Felderítő Alosztályának és a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság „Bükk” Közte-
rületi Támogató Alosztályának munkatársai vettek részt. A házkuta-
tást követően a rendőrök a felsőzsolcai férfit előállították a rendőrségre. 

Nagy baleset a megyei kórháznál 
Összeütközött két személya-

utó október 6-án délután Mis-
kolcon, a Szentpéteri út kórház 
előtti szakaszán. Az ütközés kö-
vetkeztében az egyik jármű egy 
út menti oszlopnak is nekicsapó-
dott. Úgy tudjuk, a karambol 
akkor következett be, amikor 
egy buszmegállóban várakozó Opel nem kellő körültekintéssel haj-
tott ki az útra és összeütközött egy arra közlekedő Forddal. A baleset-
hez a megyeszékhely hivatásos tűzoltóit riasztották, akik áramtalaní-
tották a gépkocsikat és megkezdték a műszaki mentési munkálatokat. 
Elsődleges információink szerint a balesetben senki nem sérült meg.
További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első 
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Ne bosszankodjon, ha esetleg 
a váratlan körülmények teljesen felborítják a gondosan kidol-
gozott terveit. Lehet, hogy azért alakulnak így a dolgok, mert 

most ezen az úton kell haladnia, hogy elérje a céljait.

Bika (április 21 – május 20) Minél jobban ragaszkodik vala-
mihez, annál több energiát veszteget rá, és ez azt jelentheti, 
hogy más területekre esetleg nem marad ereje Ne feledje, hogy 

nem csak egy dologért felelős, ossza be az erejét. 

Ikrek (május 21 – június 21) Jó tempóban indul a hét, min-
den a lehető legkedvezőbben alakul ahhoz, hogy megvalósítsa 
a terveit. Egyelőre azonban nem szabad elbíznia magát, a meg-

felelő feltételek önmagukban mit sem érnek, dolgoznia is kell. 

Rák (június 22 – július 22) Szeretne gyorsan túl lenni vala-
min, de menet közben kiderülhet, hogy a dolog sokkal kelleme-
sebb, mint először gondolta. Ne féljen lassítani, és több tapasz-

talatot szerezni valamiről, megéri kitartani a cél érdekében. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Ne feledkezzen meg 
azokról, akiknek ígéretet tett, mert az adott szó értékének 
megóvásáról van szó. Még ha ez kicsit kellemetlen is, megéri 

áldozni a becsülete megvédésére, a héten többször szüksége lehet rá.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Ha túl könnyedén 
veszi a dolgokat, könnyen lehet, hogy nem azt az eredményt 
kapja, amire számított. Ha pedig túlságosan rágörcsöl valami-

re, azzal csak magának árt. Találja meg most is a középutat.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Ha megmakacsolja 
magát, akkor nincs semmi, ami megállíthatná. Mindenképpen 
kell azonban ez a határozottság ahhoz, hogy most elérje a cél-

jait, mert nem könnyű kihívások állnak Ön előtt ezekben a napokban.

Skorpió (október 24 – november 22) Álljon készen minden-
re, mert ezen a héten nehéz lesz előre tudni, hogy honnan és 
milyen kihívás érkezik. Mindenre nem lehet felkészülni, de sok 

dologra azért igen, ne akarjon egyedül megoldani mindent. 

Nyilas (november 23 – december 21) Addig halogat va-
lamit, amíg csaknem kifut az időből, és végül az utolsó pilla-
natban kell kapkodnia. A nyomás nagy, de szerencsére sikerül 

időben elrendezni a dolgokat, így semmi maradandó kár nem keletkezik.

Bak (december 22 – január 20) Tudnia kell, hogy miből gaz-
dálkodhat, máskülönben ezen a héten is elég nehéz lesz előre 
tervezni. Próbálja megismerni a kialakult helyzetet, hogy tisz-

tában legyen vele, milyen lehetséges utak állnak Ön előtt. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Nagy most a nyomás, de 
meg kell tanulnia elviselni a feszültséget, ha a jövőben sikere-
ket szeretne. A kulcs, hogy ne essen pánikba, a megoldásokra 

koncentráljon, és magabiztosan vágjon neki a feladatnak.

Halak (február 20 – március 20) Szívesen mozdulna már 
egy pozícióból, de a lelkiismerete még nem engedi, előbb el 
akar rendezni egy fontos dolgot. Tegyen belátása szerint, de az 

egészségére azért vigyázzon közben, nem minden a pénz. 

FORRÓ NYOMON

Az Országos Könyvtári Napok helyi programsorozatához kap-
csolódva, évek óta megkoronázzák a II. Rákóczi Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtárban az olvasók királyát és királynőjét. A ran-
gos elismerést idén Török Balázs, a Vörösmarty Mihály Általános 
Iskola tanulója, valamint Laczkó Dóra nyerte, aki a Gárdonyiba 
jár. A rendezvényen az is kiderült, hogy a könyvtár legidősebb ol-
vasója Dudás József, a legfiatalabb Kiss Katalin. A legszorgalma-
sabb testvérpár címet Espán Léna és Espán Erik kapta.

A hét fotója
VÉGH CSABA    

FELVÉTELE

Koszorúzással, főhajtással emlékeztek az önkormányzat, pártok, intézmények, civil szervezetek képviselői október 6-án, 
pénteken délután Miskolcon, a Batthyány emléktáblánál az aradi vértanúkra. Bodnár Mónika történész a megemlékezésen 
úgy fogalmazott: ez a nap sok évvel ezelőtt vastag, fekete betűkkel íródott be a történelmünkbe. – Gyásznap ez a magyaroknak, 
a magyar szabadságvágy megtorlásának napja – mondta. – Mit üzenhet ez a nap? Mire figyelmeztethetnek az akkori esemé-
nyek bennünket ma? Arra, hogy a szabadság iránti vágyat soha nem szabad feladnunk, hős elődeinket soha nem szabad feled-
nünk – emelte ki az ünnepi szónok.                                                                                                                                  FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS

A VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTEK
Koronázás

Üveghuták és hámorok
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Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben az üveghuták és 
hámorok körül kialakult települések neveit rejtettük el. Kérjük, a 
megfejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 
2017. október 25-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe 
(3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail 
címre. A helyes megfejtéseket beküldők között egy-egy 2017-
es Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki. 
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