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Miből tudja finanszírozni 
a kampány több tízmillió 
forintos költségét egy füg-
getlen polgármesterjelölt, 
egy gimnáziumi igazgató? 
– vetette fel a Mi Hazánk 
országgyűlési képviselőcso-
portjának vezetőhelyettese 
pénteken, sajtótájékoztatón.

Fülöp Erik furcsának nevez-
te, hogy egy magát függetle-
nek nevező polgármesterje-
lölt, Veres Pál „plakáterdővel 
árasztotta el Miskolcot”; ki-
adványai, szórólapjai vannak, 
és az interneten is „hatalmas 
pénzekért hirdetteti magát”. 

– Adja magát a kérdés, hogy 
egy független jelölt, egy gim-
náziumigazgató miből tud-
ja finanszírozni a kampány 

több tízmillió forintos költ-
ségét. Kimutatható az is, hogy 
a legnagyobb közösségi olda-
lon közel 6 milliót fektetett 

be a hirdetésekbe. Szeretnénk 
egyértelmű választ, honnan 
van erre a célra ennyi pénze? 
– fogalmazott a vezetőhelyet-
tes.

Hozzátette: hogyan nevez-
heti egyáltalán függetlennek 
magát egy olyan személy, akit 
politikai pártok támogatnak? 
– Megválasztása esetén Veres 
Pál kinek tartozna elszámo-
lással, ki fogja az utasításokat 
adni neki? – kérdezte. Azt is el-
mondta Fülöp Erik, hogy a Mi 
Hazánk Miskolcon is adomá-
nyokból, tagdíjakból és a jelöl-
tek saját felajánlásaiból kam-
pányol.

Pakusza Zoltán, a Mi Ha-
zánk miskolci polgármester-
jelöltje arról szólt, hogy az 
elvándorlás oka az, hogy az 
országos átlag alatt vannak a 
bérek. – Le kell ülni tárgyal-
ni a kormánnyal arról, hogy 
az állami cégeknél emeljék a 
béreket, ami kedvezően hat-
hat a magánvállalkozásokra is 
– hangoztatta. Újra elmondta, 
hogy a lakcímkártyák kiadá-
sát minimumfeltételekhez kell 
kötni, hogy ne jöjjenek létre 
újabb telepek. Programjában 
továbbá kiemelt helyen szere-
pel az átláthatóság, a korrup-
ciómentesség is.
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Több pályázati pénz jut a ci-
vil szervezeteknek 2020-ban, 
mint idén. Az októberben in-
duló pályázati lehetőségekről 
tájékoztatták a szervezeteket. 
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében több mint négyezer, 
ezen belül Miskolcon mint-
egy kilencszáz civil szervezet 
működik. 

A civil szervezetek október 
elsejétől pályázhatnak a Nem-
zeti Együttműködési Alap 
2020-as pályázataira.   Mint 
Alakszai Zoltán fogalmazott, 
a civil szervezetek és Miskolc 
együttműködése eddig is szo-
ros volt és ez a jövőben is fon-
tos tényező a város működése 
szempontjából. – Meggyőző-
désem, hogy a város jövőjét 
alapjaiban tudják befolyásol-
ni a civilek közösségépítő te-
vékenységükkel. Városrészek 
kaphatnak önálló arculatot a 
helyben élők akaratából. Ezt 
segíti többek között a város 
a helyi közösségi szinten irá-

nyított fejlesztésekkel – az 
úgynevezett CLLD forrá-
sokkal – az Avason és Diós-
győrben több mint 800 millió 
forint uniós támogatás bevo-
násával – nyilatkozta Alakszai 
Zoltán. 

Több lesz a lehetőség és 
több pályázati pénz jut a ci-
vil szervezeteknek 2020-ban. 
Idén 5,9 milliárd forint volt a 
keret, ez jövőre 7,7 milliárd fo-

rint lesz. A civil és társadalmi 
kapcsolatokért felelős helyet-
tes államtitkár a tájékoztatón 
az idei aktivitásról is beszélt. 
- Különböző statisztikák van-
nak, hogy hányan pályáztak, 
hányan nyertek, mekkora ösz-
szeget vittek el, amiben Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megye 
kimagaslóan az első helyet 
szerezte meg 79 százalékos 
pályázati aktivitással, ami 19 

százalékkal több, mint a má-
sodik helyezett Tolna megye 
– mondta Szalay-Bobrovnicz-
ky Vince. A helyettes állam-
titkár hozzátette, bízik ben-
ne, hogy a 2020-as pályázatok 
iránt is ilyen nagy lesz az ér-
deklődés, hiszen a civil szer-
vezetek hozzájárulnak a tele-
pülések élhetőbbé tételéhez és 
a közösségek építéséhez.

Mi Hazánk: miből van Veres Pálnak  
6 millió forintja internetes kampányra?

Kopcsó Gábor heti sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, 
hogy az Új Lendület Miskolcért csapata valódi alternatí-
va mindazon szavazóknak, aki valóban civil és valóban 
független jelöltekre kívánnak voksolni. Ezzel szemben 
- nyilatkozta az Új Lendület polgármesterjelöltje - Veres 
Pál se nem független, se nem civil, ahogy a mögötte fel-
sorakozók is mind pártpolitikusok.

Kopcsó Gábor kifejtet-
te: egyetértenek a nyo-
mortelepek felszámolásá-
val, a „fészekrakó” program 
megszüntetésével, de „a 
probléma szétterítése” a vá-
rosban nem elfogadható. – 
Csak kormányzati segítség-
gel, összefogással, a városi 
stratégiát központilag egyez-
tetve lehet kezelni a helyze-
tet – hangoztatta.

Elmondta, a városi seri-
fek számát megdupláznák és 
külföldi mintára bevezetnék 
az éjszakai polgármester in-
tézményét. A kamerarend-
szer bővítését támogatják, 
de tovább fejlesztenék, illet-
ve a finomhangolást is el kell 
még végezni – részletezte.

Véleménye szerint a zöld 
és okos város építése, a kö-
zösségi közlekedés fejlesz-

tése pozitívum, de további 
lépésekre van szükség az él-
hető város megteremtése ér-
dekében. Megóvnák a zöld 
felületeket, javítanák a leve-
gő minőségét, fakivágási sto-
pot vezetnének be és az ille-
gális hulladéklerakás ellen is 
harcot hirdettek.

Szántó Ákos, az Új Len-
dület Miskolcért Egye-
sület elnöke folytatná az 
akadálymentesítést a közin-
tézményekben, üzletekben, 
és kijelentette: klímastraté-
giát kell alkotnia a városnak 
és a fejlesztéseket is ehhez 
kell igazítani. Szigetvári Esz-
ter képviselőjelölt a verseny-
sport mellett a tömegsportot 
is jobban támogatná: sza-
badtéri kondiparkokat és fu-
tópályákat, bicikliutakat kell 
építeni, mondta.

Új lendület:  
Veres Pál 
se nem független,  
se nem civil

Több pályázati forrás, több lehetőség 

Fidesz-KDNP-s plakátokat 
rongáltak és loptak el nagy 
mennyiségben Miskol-
con. Az ügyben az érintett 
szervezetek a rendőrség-
hez fordultak.

„A Fidesz-KDNP Mis-
kolci Szervezete az elmúlt 
napokban az önkormány-
zati választási kampányhoz 
kötődő plakátjainak nagy 
mennyiségű rongálásával 

és plakátjainak ellopásával 
szembesült. Ezért ismeretlen 
tettes ellen feljelentést tesz 
a rendőrségen” – olvasható 
közleményükben. „A kam-
pánytáblák és kampánypla-
kátok rongálását és lopását 
megengedhetetlen eszköz-
nek tartjuk és mélységesen 
elítéljük!” – írja Sebestyén 
László, a miskolci Fidesz és 
Molnár Péter, a KDNP helyi 
elnöke.

PLAKÁTOKAT  
RONGÁLTAK

Az ADOKSAN Hungary 
Kft. (1171 Budapest, Czimra 
Gyula u. 17.) kérelmére, a Mis-
kolc Déli Ipari Park 0130/14 
hrsz. alatti ingatlanon tervezett 
logisztikai központ létesítése 
kapcsán, a területi környezet-

védelmi hatóságnál (B.-A.-Z. 
Megyei Kormányhivatal Mis-
kolci Járási Hivatala Környe-
zetvédelmi és Természetvédel-
mi Főosztály - 3530 Miskolc, 
Mindszent tér 4.) előzetes vizs-
gálati eljárás van folyamatban.

Az eljárással kapcsolatos ké-
relem, dokumentáció, valamint 
mellékletei – előzetes egyezte-
tést követően - 2019. október 
9-ig megtekinthetők a B.-A.-Z. 
Megyei Kormányhivatal Mis-
kolci Járási Hivatala Környe-

zetvédelmi és Természetvé-
delmi Főosztályán (Miskolc, 
Mindszent tér 4. sz.), valamint 
Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Építé-
si és Környezetvédelmi Osztá-
lyán (3525 Miskolc, Városház 

tér 8. sz.) – ügyfélfogadási idő-
ben, továbbá a http://emiktf.
hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.
html internetes oldalon BO-08/
KT/08769/2019. számon.

A telepítés helyével kapcso-
latos kizáró okokra, a környe-

zeti hatásvizsgálat szükséges-
ségére, továbbá a környezeti 
hatástanulmány tartalmára 
vonatkozóan írásbeli észre-
vételt 2019. október 9-ig köz-
vetlenül a Környezetvédelmi 
Hatósághoz lehet benyújtani.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
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Az önkormányzatoknak és 
a kormánynak együtt kell 
működnie. Amelyik önkor-
mányzat harcolni akar a 
kormány ellen, az nem fog 
egyről a kettőre jutni - jelen-
tette ki Hollik István. 

A kormányszóvivő Hubay 
György meghívására látogatott 
el Miskolcra. Az ország gyűlési 
képviselő szerint a dolgok hely-
ben dőlnek el, a kormány ak-
kor tud eredményes lenni, ha 
a települések nincsenek ellen-
zékben. „Gyülekeznek a hié-
nák” – ezt már Alakszai Zoltán 
mondta. A Fidesz-KDNP pol-
gármesterjelöltje szintén arról 
beszélt, hogy Miskolc nem le-
het ellenzékben.

„Miskolcot megtartjuk 
erős várnak”

A tavalyi országgyűlési és a 
májusi EP-választáshoz hason-
lóan a most októberi is sors-
döntő lesz Hubay György sze-
rint. – A dolgok ugyanis helyben 
dőlnek el, a kormány akkor tud 
eredményes lenni, ha a telepü-
lések nincsenek ellenzékben. 
Ugyanakkor az ország költség-
vetésétől nem függetleníthe-
ti magát egyetlen polgármester 
sem – hangoztatta az ország-
gyűlési képviselő.

A kormánypárti politikus 
„hazug”, „alkotmányellenes”, 
sőt „hazaáruló magatartás-
nak” nevezte azt, hogy ellen-
zéki képviselők közvetlenül 
Brüsszeltől akarnak fejlesztési 
pénzt kérni a településeknek. 
Szerinte ha Veres Pálék nyer-
nének Miskolcon, akkor a vá-
ros visszatérne a múltba, a 2010 
előtti „süllyedő város korsza-
kához”, amiben a szocialisták 

tartották. Hubay György azt is 
kifejtette, hogy Alakszai Zol-
tán jártas a közigazgatásban, jó 
kapcsolatot ápol a kormányzati 
szereplőkkel, keresztény erköl-
csökkel bír, ugyanakkor ener-
gikus és fiatal. – Én mellette 
állok – szögezte le, hozzátéve 
végül: „Miskolcot megóvjuk a 
kalandoroktól, és megtartjuk 
erős várnak”.

„Gyülekeznek a hiénák”
– Gyülekeznek a hiénák, hogy 

a kilenc éve fejlődő, épülő, erő-
södő városunkat elragadják tő-
lünk, és a saját érdekeik szerint 
vegyék birtokba – ezt már a Fi-
desz-KDNP miskolci polgár-
mesterjelöltje mondta. Alakszai 
Zoltán hozzátette: nekik ezzel 
szemben van egy jövőképük, egy 
programjuk, amit áthat a keresz-
tény-nemzeti értékrend.

Van ugyanakkor egy 9 éves 
örökségük is, amiben benne 
van egyebek mellett a munka-
nélküliség harmadára csök-
kentése, a strandfejlesztések, 
a nyomortelepek felszámolá-
sa, a „fészekrakók” kirakása, 
vagy éppen az orvosi rendelők 
korszerűsítése. – Ellenfeleink 
persze mindent megtesznek, 
hogy elhazudják, lekicsinyel-
jék, hamis színben tüntessék 
fel az eredményeinket. Ezt nem 
hagyhatjuk, ez mutatja a válasz-
tás tétjét – mutatott rá a polgár-
mesterjelölt, aki szerint most 
„olyanok jönnek a közbizton-
sággal, akik Miskolcra telepí-
tették a fészekrakókat”; illetve 
akik „Nagy-Miskolcot álmod-
nak, de még egy almazselégyá-
rat sem tudtak ide hozni”.

– „Ez a csapat állt össze, hogy 
majd megmutatják, milyen te-
hetségesek és profik, kiválaszt-

va maguknak egy bábot, Gyur-
csány Ferenc bábját, hogy újra 
visszajöhessenek mögötte a 
miskolci városvezetésbe. Olya-
nok borulnak most össze a ha-
talomért, akik néhány éve még 
nácinak, címeres bűnözőnek 
nevezték egymást, és most kéz 
a kézben, minden értékrendet 
félretéve kapaszkodnak a ha-
talomba” – hangoztatta Alak-
szai Zoltán, aki ipari, okos vá-
rosi fejlesztéseket, új főteret, 
új zöld közlekedést, újjáépített 
várat ígért a miskolciaknak. 
Ezekhez segítő kezet kapnak a 
kormánytól, így Miskolc erős 
és biztonságos otthon lehet. – 

Miskolc nem lehet ellenzékben. 
Kalandorok kíméljenek – zárta 
beszédét a fideszes polgármes-
terjelölt.

Az ellenzék polgár- 
mesteri pozíciókból  
támadná a kormányt

Hollik István kormányszó-
vivő szintén arra mutatott rá, 
hogy a miskolci ellenzéki össze-
fogás valódi célja a hatalmi pozí-
ciók megszerzése. Hiszen ebben 
az együttműködésben olyan 
pártok vannak, akik két évvel 
ezelőtt még határozottan azt ál-
lították, hogy soha nem fognak 
együttműködni. Most mégis ezt 

teszik. – Úgy gondolom, hogy 
a Gyurcsány Ferenc által veze-
tett ellenzéknek egy célja van: 
polgármesteri székeket szerez-
ni, hogy ezekből a pozíciókból 
tudják támadni a kormányt. 
Egy polgármester azonban, aki-
nek a valódi célja nem a város 
fejlesztése, hanem egy politikai 
harc megvívása, az egyrészt át-
veri a választókat, másrészt al-
kalmatlan a város vezetésére – 
emelte ki a kormányszóvivő, aki 
szerint ezzel szemben Miskol-
con azt láthatjuk, hogy van egy 
már bizonyított csapat, melynek 
Alakszai Zoltán az egyik fő tar-
tópillére. „Az ő személye garan-

cia arra, hogy a Kriza Ákos által 
megkezdett munka folytatódni 
fog”, hangoztatta.

– Veres Pál egyértelműen 
nem független polgármesterje-
lölt, őt is Gyurcsány Ferenc irá-
nyítja. Továbbá az is egyértel-
mű, hogy alkalmatlan egy város 
vezetésére, hiszen az iskoláját 
sem tudja vezetni, nemhogy 
egy várost – vélekedett Hol-
lik István, aki hangsúlyozta: az 
önkormányzatoknak és a kor-
mánynak együtt kell működ-
nie. – Amelyik önkormányzat 
azonban harcolni akar a kor-
mány ellen, az nem fog egyről a 
kettőre jutni, mutatott rá.

Évi 30-50 ezer forint támo-
gatást kaphatnak azok a jól 
tanuló, jó sportoló, Miskol-
con élő diákok, akik valame-
lyik, a városban bejegyzett 
sportegyesület tagjai – je-
lentette be a Fidesz-KDNP 
polgármesterjelöltje. A pénzt 
a vakáció hasznos és egészsé-
ges eltöltésére fordíthatják a 
diákok. Az Ifjúsági Sport-
mecénás programra évi 30 
millió forintot szán Alakszai 
Zoltán.

 A Szent István tér a mobili-
tási hét programjain részt vevő 
több száz diáktól volt hangos, 
a virágóra környéke teljesen 
megtelt játékosan sportoló fia-
talokkal. – Miskolc jövője a fi-
atalok kezében van – szögezte 
le a fiatalokra mutatva tájékoz-
tatója elején a Fidesz-KDNP 
polgármesterjelöltje. Alakszai 
Zoltán egy trendi, menő várost 
szeretne Miskolc fiataljainak, 
ahol megtalálják számításukat. 
– Meggyőződésem, hogy egy 
városvezetés akkor gondolko-
dik felelősen, ha felelősséget 
vállal minden itt élő nemze-
dékért. A Salkaházi Sára Prog-
ram megteremtésével azokért 
vállalunk felelősséget, akik ezt 
a várost felépítették, az ifjúsági 
programmal pedig ezt a fele-
lősséget kiterjesztjük azokra is, 
akik Miskolc jövőjét alakítják 
– emelte ki.

Miskolc ifjúságpolitikai 
programja összhangban áll az 
Európai Unió prioritásaival, 
részét képezi az oktatás, a kul-
túra, a sport, a szabadidő, va-
lamint kiemelt területként a 
drogprevenció. Különösen a 
14-19 éves korosztályra kon-
centrálnak, a középpontban 
ezen fiatalok egészséges fejlő-
dése, érdeklődésük és tehetsé-
gük kibontakoztatása áll.

A polgármesterjelölt sorolta: 
bevezetnek egy mentor és pá-
lyaorientációs programot, el-
indítanak egy újságíróképzést, 
valamint bevezetnek egy influ-
encer oktatási programot is. 
Lehetőség lesz a gyakorlati ta-
pasztalat megszerzésére is. Kö-
zépiskolai cserediákprogramot 

indítanak Miskolc testvérváro-
saival és élő kapcsolatot alakí-
tanak ki a külhoni magyarlakta 
területek nagyvárosaival. Mis-
kolc belvárosában Művésze-
ti Központot létesítenek, ami 
teret ad a fiatal tehetségeknek, 
kortárs művészeknek.

Bevezetik az ifjúsági sport-
mecénás programot: a tervek 
szerint minden tanév végén a 
nyári szünidő eltöltésére támo-
gatást kapnak majd a miskolci 
lakóhellyel rendelkező középis-
kolás fiatalok, akik Miskolcon 
bejegyzett sportegyesületben 
rendszeresen sportolnak és ta-
nulmányi eredményeik is jók. 
Erre a programra első körben 
30 millió forintot fordítanak, 
várhatóan 1000-1500 diák vesz 

majd részt benne, az egy főre 
jutó támogatás mértéke a leg-
jobbaknál elérheti a 30-50 ezer 
forintot is.

A szenvedélybetegség és a 
drog elleni küzdelem szintén 
kiemelt elem a programban. 
Alakszai Zoltán elmondta, 
nemcsak városvezetőként, de 
apaként is elhívatott ebben. A 
korábbi prevenciós programo-
kat egybe fognák és kiteljesíte-
nék. Kiemelte azonban, a drog-
prevencióban és a drog elleni 
küzdelemben összefogásra van 
szükség a szülőkkel, az iskolák-
kal, a civil szervezetekkel.

A szabadidő hasznos eltölté-
sére szintén több programele-
met hoztak létre: felállítják az 
Ifjúsági Tanácsot, vitaklubot 
indítanak, városi diákbált és 
sportnapot rendeznek majd és 
a fiatalok igénye szerint buli-
helyszíneket fejlesztenek.

A most meghirdetett alap-
program – amit a jövőben 
kibővítenek – hamarosan 
írásban is eljut minden miskol-
cihoz. – Ahogy már mondtam: 
minden fontos programunk-
ban ki fogom kérni a helyiek 
véleményét. A miskolciakkal 
közösen fogjuk a várost irányí-
tani 2019-2024 között. Ebben 
a programban és ebben a cik-
lusban számomra kiemelten 
fontos, hogy a miskolci ifjúság 
partnere legyen a városvezetés-
nek – hangsúlyozta.

Ifjúsági programot hirdetett Alakszai Zoltán

„MISKOLC NEM LEHET ELLENZÉKBEN”

„Szégyen és gyalázat” – 
így kommentálta Veres 
Pál és Mokrai Mihály 
hallgatását Soós Attila fi-
deszes frakcióvezető, azt 
követően, hogy az egy-
kori szocialista alpolgár-
mester, jelenlegi ellenzéki 
képviselőjelölt „a halál 
f…szára” küldte el a MI-
KOM-nál tartott demonst-
rációjukon felbukkanó 
ellentüntetőket.

Sajtótájékoztatóján Soós 
Attila felelevenítette: mások 
mellett „az MSZP, a Gyur-
csány-párt és a maradék Job-
bik” polgármesterjelöltje, 
Veres Pál kampányában „em-
berközeli kommunikációt” és 
párbeszédet ígért a miskolci-
aknak. – Nos, mi azt gondol-
juk, hogy ebből a múlt héten 
kaphattunk egy kis ízelítőt, 
amikor Mokrai Mihály ön-
kormányzati képviselőjelölt, a 
szocialisták korábbi alpolgár-
mestere, „menjetek a halál f…
szára!” felkiáltással ordított a 
vele egyet nem értő miskolci-
ak felé. Tette ezt a nyílt utcán, 
fényes nappal, az arra járók 
füle hallatára – emlékezte-
tett a minap a MIKOM-nál 
történtekre a Fidesz miskolci 
frakciójának vezetője.

Soós Attila furcsállotta azt 
is, hogy az incidenssel kap-
csolatban a pedagógus Veres 
Pál azóta is hallgat. „Ha ezt az 
alpári stílust akarják megho-
nosítani Miskolcon, ebben mi 
nem tudunk partnerek lenni. 
Minden eszközzel azon le-
szünk, hogy ez ne váljon gya-
korlattá Miskolcon” – Még 
akkor sem, ha a gyurcsányis-
ták, ha Veres Pál, ha Mok-
rai Mihály vagy bárki közü-
lük úgy gondolja, hogy a vele 
egyet nem értő miskolciaknak 
ez a vélemény az arcukba vág-
ható – hangoztatta.

A Fidesz frakcióvezetője 
végül felszólította Veres Pál 
polgármesterjelöltet, hogy 
„kérjen bocsánatot az érintet-
tektől, a vele egyet nem értő 
miskolciaktól, egyben pedig 
az incidenst elkövető Mokrai 
Mihályt hívja vissza”.

– A korábbi alpolgármester 
közéleti szerepvállalásra nem 
alkalmas. Aki ilyen szinten 
van tele gyűlölettel, az nem 
alkalmas arra, hogy a miskol-
ciak érdekét bárhol képvisel-
je. Kérjük továbbá Veres Pált, 
hogy határolódjon el ettől a 
fajta kommunikációtól, ha 
már emberközeli párbeszédet 
ígért a miskolciaknak – tette 
hozzá Soós Attila.

LÉPJEN VISSZA 
MOKRAI!



Felszentelték és átadták a 
Fényi Gyula Jezsuita Gim-
názium tornacsarnokát. A 
Szent György Sportcsarnok és 
Közösségi Tér több mint egy-
milliárd forintos kormányzati 
támogatásból épült fel az Ava-
son. Az új csarnokban a diá-
kok testnevelésóráit tartják, 
de különböző versenyeknek 
helyszínéül is szolgál majd és 
a lakosság is használhatja.

Vízy Elemér provinciális li-
turgián szentelte fel az épüle-
tet. A jezsuita atya történelmi 
pillanatnak nevezte a torna-
csarnok átadóját. – Ünnepel-
jük, hogy valakiknek megvolt 
a bátorságuk ahhoz, hogy ál-
modjanak, amikor létrejött ez 
az intézmény, és hálásak va-
gyunk azért, hogy vannak em-
berek, akik merik ezt az álmot 
tovább szőni, tovább álmodni, 
és így megszületett ez a tér. 

A jezsuita rend által üze-
meltetett iskola huszonöt éves 
és csaknem ezerötszáz diák 
ballagott már el innen. A tor-
nacsarnok építésének gondo-
lata tíz évvel ezelőtt fogalma-
zódott meg. Az új csarnokban 
két szabványméretű kosárlab-
dapályát és egy centerpályát is 
kialakítottak, ami lehetőséget 
ad kosár-, kézi-, röplabda- és 
futsalmérkőzések megrende-
zésére.

Holczinger Ferenc igazgató 
elmondta, rengeteget dolgoz-
tak azért, hogy az átadáskor 
együtt ünnepeljenek. – Tulaj-
donképpen tíz év alatt renge-
tegen hagyták el az iskolának 
a padjait, érettségiztek sike-
resen és helyezkedtek el va-
lahol az életben. Tíz év alatt 
számos kérdést kaptam, amik 
mindig egyben bátorítások is 
voltak.

A gimnáziumban végzett ko-
rábban Alakszai Zoltán jegyző 
is, aki azt mondta, megtisztelve 
érzi magát, hogy egykori isko-
lájának tornacsarnok-átadóján 
képviselheti a várost. Beszédé-
ben úgy fogalmazott, hogy a je-
zsuita rend az évek során közös-
séget épített Miskolcon. – Példát 
adott arra, hogy a rendszervál-
tást követő időszakban az egyik 
legtöbb társadalmi problémá-

val küzdő lakótelepen, hatékony 
közösségteremtő missziót lehet 
folytatni. Újjá lehet szervezni a 
széthullott közösségeket, támo-
gatást lehet adni az elkeseredet-
teknek, a jobb és tartalmasabb 
élet reményét. A jezsuiták azzal, 
hogy iskolát nyitottak az Ava-
son, felvállalták, hogy a fiatalok 
nevelésével szólítják meg az em-
bereket, és ezzel adnak jövőké-
pet az itt élőknek. 

Soltész Miklós egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért fe-
lelős államtitkár dicsérte a ki-
tartó munkát. – Köszönöm szé-
pen, kedves atyák, hogy azt a célt 
mindig is szem előtt tartottátok, 
és ez a tornacsarnok úgy épüljön 
fel, hogy ne csak a diákokat, ne 
csak az itt tanulókat, hanem az 
egész közösséget szolgálja. Az ál-
lamtitkár elmondta azt is, hogy 
ez a gimnázium volt az első Ma-
gyarországon, amely bevezette 
az iskolai közösségi szolgálatot.

A Miskolci Szakképzési Centrum ve-
zetői, Palkovics László miniszter és 
Alakszai Zoltán jegyző szalagátvá-
gással adták át az új alkotóműhelyt.

Elkészült az ország egyik legjobban 
felszerelt Digitális Közösségi Alkotómű-
helye és letették egy új innovatív Infor-
matikai Technikum alapkövét is. A Mis-
kolci Szakképzési Centrum műhelyében 
a mai kor technikáját alkotó módon 
használhatják a fiatal tehetségek. Az in-
tézmény célja, hogy minden diák úgy 
lépjen ki a középiskolából, hogy ezekkel 

a digitalizáció adta lehetőségekkel meg-
ismerkedjen és a pályaválasztás előtt álló 
általános iskolásoknak is segítsen.

– Ehhez mi ezt az alkotóteret ki-
nyitjuk, ingyenesen szervezünk 
programokat. A Miskolci Tankerület 
vezetése támogatja azt, hogy a 7. év-
folyamos diákok a rendelkezésre álló 
öt pályaorientációs szabadnapjukból 
egyet itt töltsenek – nyilatkozta Kiss 
Gábor, Miskolci Szakképzési Cent-
rum kancellárja. 

Alakszai Zoltán jegyző köszön-
tőjében arról beszélt, hogy az alko-

tóműhely átadásával és a technikum 
alapkőletételével az oktatásban is be-
köszönt Miskolcon a 4. ipari forra-
dalom korszaka. – Jelentős 6,5 milli-
árd forint értékű támogatást kaptunk, 
hogy a Miskolci Szakképzési Centru-
mon keresztül megvalósítsuk a város 
21. századi szakközépiskolai fejlesz-
tési programját. Ennek zászlóshajó-
ja lesz az Informatikai Technikum, 
amelyhez hasonló nagyságú iskola-
fejlesztési program még egyetlen vá-
rosban sem indult – mondta Alakszai 
Zoltán. 

Oktatás Miskolci Napló4

A toborzóirodában a di-
ákok helyben kaphatnak 
információt arról, milyen 
lehetőségeik vannak a hon-
védségnél. 

Mit nyújthat ma a honvéd-
ség egy fiatal számára, mik 
azok a pluszok, amiket egy 
egyetemista kaphat a honvéd-
ségtől? – ezekre a kérdésekre 
is választ kaphatnak a Miskol-
ci Egyetem hallgatói, ha be-
térnek a Magyar Honvédség 
hétfőn megnyílt Toborzó Iro-
dájába, amely folyamatosan 
várja a campuson a katonai 
szolgálati formák iránt érdek-
lődő jelentkezőket.

A Magyar Honvédség és a 
Miskolci Egyetem évek óta 
szoros együttműködésben áll 
egymással, hiszen 2017 óta az 
egyetemisták szabadon vá-
lasztható tantárgyként felve-
hetik a Honvédelmi Alapis-
meretek tantárgyat is, illetve 

az egyetem és a Honvédel-
mi Minisztérium 2018-ban 
együttműködési megállapo-
dást írt alá, amely kiterjed az 
oktatás, a kutatás területére, 
és magában foglalja a katonai 
pálya ismertségének és nép-
szerűségének növelését is. 
Mindezek mellett a Miskolci 
Egyetem hallgatói is igénybe 
vehetik a Magyar Honvéd-
ség Önkéntes Tartalékosok 
részére folyósítható ösztön-
díját is.

A magyar hadsereg szá-
mára fontos a folyamatos 

utánpótlás, ezért most a 
Miskolci Egyetemen nyitot-
tak toborzó irodát. Torma 
András, a Miskolci Egyetem 
rektora kiemelte, az ember 
nem gondolná, a mai fiata-
lok mennyire fogékonyak 
a Magyar Honvédségre. – 
Meggyőződésem, hogy a 
Miskolci Egyetem körülbe-
lül 10 ezer fős hallgatósága 
között igen jelentős szám-
ban lesznek olyanok, akik 
majd vállalni fogják az ön-
kéntes haderőben való rész-
vételt – mondta.

Miniszteri Elismerő 
 Oklevéllel ismerték el a 
szakképzésben dolgo-
zó oktatók munkáját, de 
átad ták a Pedagógus Szol-
gálati Emlékérmeket is. 
Utóbbit azok kapták, akik 
több mint 25 éve oktat-
ják és nevelik a gyerekeket 
Miskolcon. 

Műsorral mondtak köszö-
netet a tanulók oktatóiknak 
a Berzeviczy iskolában. Mol-
nár Péter főigazgató szerint 
az igazi pedagógus nem csu-
pán a gyerek lexikális tudá-
sát fejleszti, hanem lelkét, 
világlátását is formálja. – A 
pedagógus szakma egy hi-
vatás. Annak, aki pedagógus 
pályán dolgozik, és ott egy 
életet eltölt, nagyon erős és 
mély küldetés- és hivatástu-
data van. Ezt a szakmát min-
dig csak így lehetett űzni, és 
ez a mai világban különö-
sen igaz – mondta a Miskol-
ci Szakképzési Centrum fő-
igazgatója.

Az ünnepségen Pedagó-
gus Szolgálati Emlékérmeket 
adtak át. Az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma azokat 
jutalmazza, akik legalább 25 
éve nevelik és oktatják a di-
ákokat. – Nagyon fontos fel-
adatunk van most. Úgy gon-
doljuk, hogy a szakképzés 

ügye újra méltó helyére tud 
kerülni. Ez nagyon fontos az 
ország jövője szempontjából 
– mondta Kiss Gábor kancel-
lár. – Emellett a térség meg-
erősödése és fejlődése szem-
pontjából is kiemelt szerepe 
van az oktatásnak, különö-
sen a pedagógusok munká-
jának.

Az oktatói munka fon-
tosságáról szólt köszöntő-
jében Hubay György is. – A 
felnövekvő nemzedék szá-
mára nagyon fontos, hogy 
olyan pedagógusok, akik 
ma kitüntetés kapnak, a to-
vábbiakban is végezzék 
eredményes és áldozatos 
munkájukat– fogalmazott az 
országgyűlési képviselő.

Az ünnepségen tizenki-
lenc szakoktató vehetett át 
Pedagógusi Szolgálati Em-
lékérmet és tizennégy peda-
gógust tüntettek ki Minisz-
teri Elismerő Oklevéllel. A 
díjazottak teljes listája a mi-
nap.hu-n olvasható. 

Díjazták  
a pedagógusokat

A Női Erőforrás Család és 
KarrierPont ez alkalommal 
egy gyógyszertárba szerve-
zett üzemlátogatást.

A sorozat eddigi állomásai 
között volt egy kávézó, egy 
étterem és egy oktatási köz-
pont. Pusztafalvi Zsuzsa kép-
zési és fejlesztési koordinátor 
elmondta, azért szervezték 
meg az üzemlátogatás-soro-
zatot, hogy segítsenek a fia-
taloknak és a kismamáknak 
az elhelyezkedésben. – A ren-
dezvények célja, hogy a mis-
kolci nők megismerjenek új 
szakterületeket és számba 
vegyék az ezekben rejlő le-
hetőségeket, amikor GYED 
vagy GYES után visszatér-
nek a munkaerőpiacra. De 
jól jöhetnek az üzemlátoga-
tásokon szerzett tapasztala-
tok azoknak is, akik még pá-
lyakezdők, valamint akkor is, 
amikor a kismamák később 

munkahelyváltást terveznek, 
vagy vállalkozóként szeret-
nék kipróbálni magukat.

A diákok ezúttal a Fe-
renczi Sándor Egészségügyi 
Szakgimnáziumból érkeztek 
a Búza téren található Szent 
János Gyógyszertárba. – 
Gyógyszertári asszisztensnek 
tanulok. Ez a program nekem 
nagyon jó lehetőség, hogy 
belelássak abba a szakmába, 
amit választottam. Egyre biz-

tosabb vagyok abban, hogy 
jól döntöttem. Legjobban az 
tetszik benne, hogy családi-

asabb a légkör, mint máshol 
az egészségügy területén – 
mondta Hunyadi Szilvia. 

Az üzemlátogatás alatt 
Fegyvernekiné Nádi Katalin 
cégvezető kísérte végig a fia-
talokat a gyógyszertár helyi-
ségeiben. A látogatás végén 
frissítő gélt készítettek közö-
sen kámforból és mentolból.

ÁTADTÁK A JEZSUITA GIMNÁZIUM  
TORNACSARNOKÁT

DIGITÁLIS ALKOTÓMŰHELYT AVATTAK

A gyógyszertár pultja  
mögött is jártak

TOBORZÓ IRODA NYÍLT  
AZ EGYETEMEN 



Negyedik alkalommal ren-
dezték meg a Győri ka-
pui vigasságot az Ifjúsági 
Sportpályán. A sulikezdő 
családi- és gyermeknap 
fővédnöke, Miskolc város 
jegyzője egy sportberuhá-
zást is bejelentett a meg-
nyitón. Alakszai Zoltán azt 
mondta, még idén ősszel 
átadják a kondiparkot.

– Az ifipálya másik olda-
lán kialakítjuk Miskolc egyik 
legnagyobb szabadtéri kon-
diparkját – jelentette be Alak-
szai Zoltán jegyző a Győri 
kapuban, a családi rendezvé-
nyen. A beruházás 12 millió 
forintba kerül és pár héten 
belül elkezdődik a munka. A 

tervek szerint még idén ősszel 
birtokba vehetik az idelátoga-
tók.

Műsorokkal, gyermek-
programokkal, köztük 
habpartyval készültek a 
szervezők. Tűzoltó és kom-
mandós bemutatót is látha-
tott a közönség, emellett az 
MVSC szakosztályai is képvi-
seltették magukat a sulikezdő 
családi programban és retro 
véradáson is részt vehettek a 
látogatók. A Győri kapui Fo-
cikupa gazdára talált, a napot 
pedig a Zenegép koncertje 
zárta.

– A Győri kapui életérzés 
egyben egy életforma – er-
ről Hollósy András képviselő 
beszélt. – Környékbeli kép-

viselőtársaimmal együtt egy 
olyan családi és gyermek-
programot hoztunk létre, 
amelyben a legkisebbektől a 
legnagyobbakig mindenki 
találhat magának hasznos és 
szórakoztató időtöltést.

– Nekünk, négyünknek, a 
Győri kapu képviselőinek egy 
a jelszavunk: „Győri kapu, 

közösséget építünk” – mond-
ta Nagy Ákos önkormányza-
ti képviselő utalva Kovácsné 
Budai Mária, Hollósy András 
és Deák Bárdos Mihály képvi-
selőtársaira. – Bízom benne, 
hogy ez a rendezvény is ezt, 
vagyis a közösségépítést fogja 
szolgálni - mondta a rendez-
vény megnyitóján.

Négy év alatt több mint 
duplájával nőtt a szelektíven 
gyűjtött hulladék mennyisé-
ge Miskolcon. 

A városban több mint 15 
éve gyűjthetik külön a lakók a 
műanyagot, a papírt és a fémet. 
A Miskolc térségi hulladék-
gazdálkodási társulás a Mire-
huval együttműködve hatvan 
borsodi településen fejleszti a 
szelektív hulladékgyűjtést, így 
Miskolchoz hasonlóan eze-
ken a településeken is szelek-
tív hulladékgyűjtő edény kerül 
minden házhoz.  A napokban 
született meg a megállapodás 
a Miskolci Hulladékgazdál-
kodási Társulás és a MiReHu 
Nonprofit Kft. között, misze-
rint a MiReHu a dél-borsodi 
térség településein is kioszt-
ja a szelektív gyűjtőedénye-
ket. Ladányi Roland, a MiRe-
Hu Nonprofit Kft. ügyvezetője 
elmondta, az elmúlt években 
több fejlesztés valósult meg 
Miskolcon. – Itt is és a környé-
ken élők is edényeket kaptak 

a szelektív hulladékgyűjtés-
hez. Emellett a zsákos szelektív 
gyűjtés is rendelkezésre állt – 
fogalmazott az ügyvezető.

2014-től a MiReHu Non-
profit Kft. végzi a szelektív hul-
ladékgyűjtést a térségben, azó-
ta a begyűjtött mennyiség két 
és félszeresét gyűjti össze, ami 
nagyon kiemelkedő szám, or-
szágosan is a legtöbb szelektív 
hulladékot összegyűjtő telepü-
lések közé tartozik Miskolc.

– A MiReHu Nonprofit Kft. 
hatvankét településen gyűj-
ti be a szelektív hulladékot, 
a dél-borsodival együtt még 
több szelektív hulladék érke-
zik majd be a telephelyre – 
mondta Ladányi Roland, aki 
hozzátette, a következő lépés 
egy miskolci fejlesztés lesz. – A 
gyűjtőszigetek mellett a társas-
házak saját gyűjtőedénnyel is 
rendelkezhetnek, reményeink 
szerint már szeptemberben.

Az ügyvezető a zöldhulla-
dék gyűjtése kapcsán elmond-
ta, limit nélküli rendszerük 
van, az országban egyedülál-
lóan. – Amennyit a lakos ki-
tesz, annyi hulladékot hozunk 
el. Itt több ezer tonnával nő 
évente a visszagyűjtött meny-
nyiség. Az igazi roham most 
indul majd ősszel. Idén is de-
cember 15-éig gyűjtjük be a 
zöldhulladékot – nyilatkozott 
Ladányi Roland.

Kétnyári virágok ültetése, 
beteg, elszáradt fák kivágá-
sa, 150 darab új facsemete 
ültetése – megkezdte Mis-
kolcon az őszi munkákat a 
Városgazda.

Megkezdődtek az őszi kerté-
szeti munkák a városban. A vi-
rágágyásokból kikerülnek az 
egynyári növények, helyükre 
kétnyári növényeket ültetnek. 
Gallyazzák a fákat, először a 
parkokban, tereken a fák sarj- 
és vízhajtásait, valamint száraz 
ágait távolítják el. A miskolcta-
polcai nagyparkban több elszá-
radt, megdőlt, ezért balesetve-
szélyes fa van, melyek kivágását, 
eltávolítását még ezen a héten 
megkezdi a Városgazda alvállal-
kozója. A helyükre idén ősszel 5 
darab új, a park növényvilágába 
illő fát ültetnek. A parkban eny-
nyi új telepítésű fának van je-
lenleg megfelelő hely, ezért pót-

lásként több facsemetét a város 
más részeire telepítenek.

Miskolc közterületeire az 
ősszel még több mint 100 fát 
ültetnek, úgy, hogy idén ta-
vasszal 185 darab fiatal fát és 
710 darab cserjét is elültet-
tek a Városgazda munkatár-
sai. Novemberben a Kiss Ernő 

utcában is elvégzik a fapótlá-
si munkákat, itt 44 darab na-
gyobb méretű platánfát ültet-
nek a Szinva partján. Az őszi 
munkálatok keretében nagy-
nyomású takarítógéppel és 
környezetkímélő, tisztítószeres 
vízzel „felmossák” a Széchenyi 
utca egyes részeit is.

Továbbra is kaszálják a me-
derpartokat, tisztítják a pa-
takmedreket és a vízfolyások 
gallyfogó rácsait egy nagyobb 
csapadékmennyiséget hozó 
őszi időszakra is felkészülve. A 
nyár végét jelzi, hogy a városi 
szökőkutak téliesítését is meg-
kezdte a Városgazda.

Nagyobb beruházás és átalakítás nélkül sikerült nyolc-
tíz hellyel több parkolót biztosítani a Bulgárföldön. 

A Bulgárföldi Általános Is-
kola utcájában a megállni tilos 
tábla a baloldalról a jobb oldal-
ra került. Így az autósoknak 
most már csak az iskola bejá-
ratát kell szabadon hagyniuk, 
míg korábban a lépcsőházak 
bejáratainál és a garázsok előtt 
sem lehetett megállni.

– Különböző lakossági fó-
rumokon már többször fel-
merült a probléma, hogy 
nagyon kevés a parkoló a 
bulgárföldi lakótelepen, fő-

ként a Stadion és a Fazo-
la utcán. A szakemberekkel 
történet egyeztetés után az 
a megoldás született, hogy 
– épp úgy, mint a városban 
több helyen - nem jobbolda-
li, hanem baloldali parkolást 
alakítanak ki a Fazola utcá-
ban – nyilatkozta Deák Bár-
dos Mihály, önkormányzati 
képviselő. A táblákat már ki-
helyezték, a lakosok egy hét 
türelmi időt kapnak, hogy 
megszokják az új rendet. 

Közösségi munkában kö-
rülbelül négyszáz hősi sírt 
tárnak és újítanak fel Mis-
kolcon az önkéntesek. 

Az elmúlt időszakban kö-
rülbelül négyezer hősi sír-
helyet újítottak fel a Hon-
védelmi Minisztérium 
támogatásával. Most a hősök 
temetőjében az önkéntesek 
megtisztítják és a Miskolc 
Holding munkatársainak se-
gítésével leltárba veszik a ma-
radék sírköveket is.    

Szépen kidolgozott gránit 
lapok, rajtuk az első világhábo-
rúban elhunyt 
katonák ne-
vei. Miskolc 
négy temető-
jében fekszik 
több ezer el-
esett katona. 
A város csak-
nem négye-
zer ilyen sírt 
újított fel az 
utóbbi idő-

ben. A beruházást a honvédel-
mi minisztérium támogatta.   

– Több mint négyezer sírt 
tudtunk megújítani. Ebbe be-
letartozott a temető környe-
zetének rendbe tétele, a nevek 
feltárása, fejfák felújítása és a 
párnakövek cseréje – nyilat-
kozta Gőz Péter, a Miskolc 
Holding Zrt. központi szolgál-
tatási vezérigazgató helyettese. 

Első körben a városgaz-
da segítésével az önkénte-
sek feltárják a régi fejfákat. 
A sírok dokumentálása után 
kezdődhet a felújítás, amivel 
jövő őszre el is készülhetnek.  
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Megduplázódott  
a szelektív 

Őszi munkákat végez  
a Városgazda

Négyszáz hősi sírt 
újítanak fel 

Miskolc egyik legnagyobb kondiparkja  
épül a Győri kapuban Új bölcsőde épül a mész-

telepi nyomortelep helyén. 
Ötvenhat csöppségnek lesz 
hely a kormánytámogatás-
sal megépülő épületben.

A zöldmezős beruhá-
zásként felépülő bölcsőde 
egyike annak a három lé-
tesítménynek, amelyre 1,4 
milliárd forintot nyert Mis-
kolc. Alakszai Zoltán, la-

kossági kérdésekre adott 
 Facebook videójában beszélt 
arról, hogy Miskolc fejlődé-
sének alapja az itt élő csalá-
dok, akikkel közösen képzeli 
el a jövő beruházásait. Alak-
szai Zoltán korábbi sajtótá-
jékoztatóján elmondta, hogy 
ingatlanfejlesztések indul-
nak a felszámolt nyomor-
telepek helyén. Erre példa a 
mostani beruházás is.  

Új bölcsőde épül 

Parkolóbővítés 
Bulgárföldön 



Fontosnak tartom, hogy az elmúlt hetekben megjelenő félreér-
tésre okot adó cikkekre tényekkel reagáljak, hogy objektív képet 
kaphasson mindenki arról, hogy milyen is jelenleg a létszámhely-
zet az MVK Zrt.-nél és közösen a tulajdonossal, megrendelővel, 
az érdekképviseletekkel és képzőszervezetekkel milyen intézke-
déseket teszünk, hogy ezen javítsunk és a helyi közösségi közle-
kedés szolgáltatási színvonalában csökkenés ne legyen tapasztal-
ható – mondta Demeter Péter, az MVK Zrt. vezérigazgatója.

Munkaerőhiány a jármű-
vezető szakmában is

Sok ágazatban európai uni-
ós szinten munkaerőhiány ta-
pasztalható, ami a járművezetői 
szakmát is érinti, ez a folyamat 
közel 10 éve tart, és jelen van 
a volán és vasúti társaságoknál 
és a helyi közösségi közlekedési 
társaságoknál is. Két fő frontja 
van a megfelelő létszám biztosí-
tásának: egyik a meglévő kollé-
gák megtartása, bérfejlesztéssel, 
egyéb juttatási csomagok biz-
tosításával és ösztönző rend-
szer kialakításával, valamint 
a jó munkahelyi légkör mel-
lett egyéb szociális intézkedé-
sek bevezetésével. A másik: új 
munkavállalók toborzása és 
képzések elindítása, valamint 
életpálya modell kialakítása. Az 
Észak-magyarországi Regioná-
lis Munkaügyi Központ Mis-
kolci Kirendeltségével közösen 
államilag támogatott képzést 
indítunk 20 fő leendő járműve-

zető részére, akiknek a C és D 
kategóriás jogosítványt is meg 
kell szerezniük ahhoz, hogy au-
tóbuszt vezethessenek. A kép-
zés ideje alatt az MVK Zrt. már 
egyéb munkakörben foglalkoz-
tatja őket, így már a tanulási 
időszak alatt is fizetést vihet-
nek haza a családjuknak. A vil-
lamosvezető létszámállomány-
hoz fontos információ, hogy 
idén fejeződött be 16 fő villa-

mosvezető képzése, akik hóna-
pok óta dolgoznak a villamos-
közlekedésben. Számukra a 9 
hónapos képzés ideje alatt szin-
tén biztosítottunk jövedelmet, 
és jelenleg elmondható, hogy a 
villamosvezetői állományunk 
teljesen feltöltött.

Bérek az MVK Zrt.-nél
A járművezetői munkakör-

ben dolgozó munkavállalók 
bérszerkezete összetett: az alap 
órabér önmagában nem mu-
tatja azt, hogy valójában meny-
nyit is fog valaki keresni, mivel 
magas, szinte az alapbér mér-
tékével megegyező bérpót-
lék kerül hozzájuk. A cikkek-
ben megjelentetett 1121 Ft/
óra alapbért a majd 400 fős 
állományból mindössze 8-10 
fő munkavállaló kap, a többi 
munkavállalónknak ettől ma-
gasabb az alap órabére, mely 
sávos rendszerű és figyelem-
be veszi a szakmai tapasztala-
tot, a társaságnál eltöltött évek 
számát. A valóságot jobban 
tükrözi, hogy 2019-ben az 1-8 
hó adatai alapján pótlékokkal 
együtt az autóbuszvezető állo-
mány átlag órabére 1900 Ft fe-
lett alakult. Ezen kívül az MVK 
Zrt. munkavállalóit választ-
ható béren kívüli juttatásként 

350 000 Ft-os cafetéria keret 
illet meg, továbbá vannak még 
egyéb juttatásaink is: például a 
formaruha, vagy az utazási le-
hetőség biztosítása, a nem mis-
kolci munkavállalóink pedig 
bejárási támogatást kapnak. A 
járművezetők anyagi ösztön-
zése érdekében most egy jut-
tatási csomagot fejlesztünk ki 
és az üzemanyag kontrolling 
ösztönző rendszert is bevezet-
jük. Még ebben az évben egy 
egyszeri, teljesítményarányos 
juttatást biztosítunk járműve-
zetőinknek.

Reméljük, ez a juttatási cso-
mag, amelyet mi adni tudunk, 
sokaknak felkelti az érdeklődését 

és várjuk azon leendő autóbusz-
vezetők jelentkezését, akik ren-
delkeznek a megfelelő jogosítvá-
nyokkal. De azon jelentkezőket 
is, akik még nem rendelkeznek 
jogosítvánnyal, őket a képzési 
rendszerbe tudjuk irányítani.

Túlóra helyzet
A menetrend szerinti közös-

ségi közlekedési szolgáltatás 
biztosítása társaságunk felada-
ta, melynek ellátásához jelen 
helyzetben szükség van a tör-
vények adta kereteken belüli 
túlórákra. Jelenleg a társaság-
nál a villamosvezetők esetében 
4%-uk ért el 250 óra túlórát 
2019-ben, az autóbuszvezetők 

esetében ez a szám 25%. Ter-
mészetesen a törvény szerinti 
50 – 100%-os bérpótlék min-
den ilyen esetben kifizetésre 
került. Kollégáim megfeszített 
munkájára szükség van ahhoz, 
hogy az átmeneti időszakban 
– amig a képzések lezárulnak 
– biztosítsuk a megfelelő szin-
tű szolgáltatást a városban uta-
zók számára, egyben ezúton 
is köszönöm minden túlórázó 
autóbuszvezető és villamos-
vezető áldozatos munkáját. 
Munkájuk személyenként ér-
tékelésre kerül. A helytállásuk 
elismeréseként minden jármű-
vezető 2019 -ben egyszeri juta-
lomban részesül.

Hétfőn elrajtolt a 2019-es 
Európai Mobilitási Hét, ami 
vasárnap, az autómentes 
nappal zárul. 

Miskolc 19. alkalommal 
csatlakozott az európai kezde-
ményezéshez, melynek célja, a 
figyelem felhívása a közleke-
dés okozta környezetei, egész-
ségi hatásokra, az ésszerű au-
tóhasználatra, a közösségi és 
alternatív közlekedési eszkö-
zök előnyeire. Európa legna-
gyobb közlekedési-környezeti 
rendezvénysorozata az idén a 
„Sétálj velünk” gondolat köré 
szerveződött, amelynek célja, 
a gyalogos közlekedési for-
mák használatának ösztönzé-
se.

Miskolcon idén is eljutá-
si versennyel nyitották meg 
Európa legnagyobb közleke-
dési-környezetvédelmi kam-
pányát. Felső-Majláth vég-
állomásról indult a verseny, 
hétfőn reggel, a befutó pedig 
a Városház téren volt. A már 
hagyományosnak mondható 
eljutási versenyen futók, ke-
rékpárosok, egy busz, egy vil-
lamos és egy autó mérte ösz-
sze gyorsaságát a miskolci 
kora reggeli forgalomban. A 
verseny eredménye idén sem 
okozott meglepetést: a regge-
li csúcsforgalomban továbbra 
is a kerékpár bizonyul a leg-

gyorsabbnak. Hortai Bence a 
csaknem tíz kilométeres tá-
vot körülbelül 16 perc alatt 
teljesítette. – Eléggé rutinos 
vagyok, munkába is bicikli-
vel járok és rengeteget járok a 
Bükkbe is – nyilatkozta. Má-
sodikként az autó futott be, de 
néhány perccel később a villa-
mos is megérkezett, elfoglalva 
a képzeletbeli dobogó harma-
dik fokát. Az MVK minden 
évben aktív résztvevője a mo-
bilitási hétnek – ezzel is a kö-
zösségi közlekedés előnye-
it hirdetik. Juhász János, az 
MVK Zrt. üzemgazdálkodási 
és szolgáltatási igazgatója úgy 

nyilatkozott: az MVK kiemelt 
eseménynek tekinti ezt a ren-
dezvényt. – Nagyon fontos 
látni az utazóközönség részé-
ről is, hogy ezek a közlekedé-
si eszközök alkalmasak arra, 

hogy gyorsan, kényelmesen, 
biztonságosan bejussanak a 
belvárosba – fogalmazott.

Miskolcon a központi ren-
dezvények mellett városrészi 
mobilitási napokat is szer-
veztek, mely lehetőséget adott 
arra, hogy a helyben élők 
könnyebben bekapcsolódhas-
sanak a programokba. A kam-
pány ugyanis arra ösztönzi 
az embereket, hogy ésszerű-
en válasszák meg a közleke-
dési lehetőségeiket, hisz az-
zal pénzt takaríthatunk meg, 
javíthatjuk egészségi állapo-
tunkat, védhetjük a várost és 
a környezetet. Egri Zsuzsa, a 
Factory Aréna vezetője ki-
emelte: számukra nagyon 

fontos, hogy minél többen 
kerékpárra, rollerre szállja-
nak vagy éppen görkorizza-
nak, görkorcsolyázzanak vagy 
gördeszkázzanak be a városba 
vagy az iskolába.

Miskolc tizenkilencedik al-
kalommal csatlakozott az eu-
rópai közlekedési-környezet-
védelmi kezdeményezéshez. 
Pfliegler Péter alpolgármes-
ter köszöntőjében a progra-
mok közül kiemelte az egész 
héten át tartó „Tekerj a suli-
ba" kampányt. – Tavaly több 
mint 700 gyermek vett ebben 
részt, és öt iskola volt benne a 

szervezésben – idézte fel a ta-
valyi mobilitási hetet Miskolc 
város alpolgármestere. „Ma 
már elmondhatjuk, hogy tíz 
iskola vesz részt, tehát meg-
dupláztuk a tavalyi létszámot, 
így talán a résztvevők számát 
is sikerül megduplázni.” Mint 
mondta, az a lényege, hogy ne 
apa, vagy anya vigye el a gye-
reket iskolába autóval, hanem 
a gyerek vagy közösségi köz-
lekedést, vagy bringát, vagy 
rollert, akár a lábát használja 
az iskolába jutáshoz.

A mobilitási héthez kap-
csolódóan évről-évre meg-

újul a Tiszai pályaudvar 1. 
peronjának egy-egy szakasza 
az önkormányzat és a MÁV 
Zrt. együttműködésében. Az 
idei alkotói pályázat győzte-
se a miskolci Sáji Evelin Kit-
ti megvalósíthatta „Hazaút” 
című pályamunkáját, amely 
hozzájárul a Tiszai színesíté-
séhez és jó hírét viszi a város-
nak. 
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A MOBILITÁS JEGYÉBEN MISKOLCON

Tények és tévhitek az MVK Zrt. háza tájáról

Forgalmival ingyen

Szeptember 22-én a Mis-
kolc Városi Közlekedési 
Zrt. az érvényes forgalmi 
engedéllyel rendelkezők 
és családtagjaik számára 
minden busz- és villamos-
járatán ingyenes utazást 
biztosít, ezzel is támogat-
va az Autómentes Napot. 
Egy utazás során egyszer-
re legfeljebb 2 felnőtt és 3 
gyermek veheti igénybe a 
kedvezményt. Az Északer-
dő Zrt. is csatlakozik az 
Európai Mobilitási Hét és 
az Autómentes Nap prog-
ramjaihoz. Az erdőgazda-
ság által üzemeltetett Lil-
lafüredi és Pálházi Állami 
Erdei Vasút járatain a 
forgalmi engedélyt felmu-
tató utasok 400 forintos 
napijeggyel utazhatnak.

Demeter Péter



A „Luxemburg grófja” 
című Lehár Ferenc-operet-
tel indítja a Miskolci Nem-
zeti Színház a 196. évadot 
szeptember 20-án. A szerző 
legmulatságosabb operettjét 
ezúttal Rusznyák Gábor vi-
szi színre, Eperjesi Erikával, 
Gáspár  Tiborral és Harsányi 
 Attilával a főszerepekben.

A Luxemburg grófja Lehár 
Ferenc legmulatságosabb, leg-
vidámabb operettje. Rusznyák 
Gábor rendező szerint, ahogy az 
életben, úgy egy előadásban is 
több fajta humor létezik. – Van 
helyzet és jellemkomikum – ami 
a színészek játékában ölt testet – 
és ott van a nyelv mint humor-
forrás. Talán ebben a változat-
ban ez a legerősebb – mondja a 
rendező. – Kell egy közös szán-
dék a színpadra lépők között. 
Olykor meseszerű helyzetek-
ben és szélsőséges állapotokat 
ábrázolva, de mégis emberi szi-
tuációkat, érzéseket próbálunk 
megélni, átadni és ez független 
attól, hogy kinek mekkora sze-
rep jut az adott jelenetben vagy 
hogy éppen táncosként, kórus-
tagként vagy bonvivánként van 

jelen a színpadon – részletezi 
Rusznyák Gábor. Mint mondja, 
ennek megvalósításában tökéle-
tes partner Lőcsei Jenő, Liszt Fe-
renc-díjas táncos, koreográfus, 
Érdemes művész, aki az előadás 
koreográfusa. A rendező kieme-
li, nagyon szereti ezt a műfajt, 
és amikor kiderült, hogy ő ren-
dezhet idén operettet, két darab 
is megfogta és végül erre esett 
a választás, mert mint mondja, 
a miskolci társulatban minden 
szerepre megvan az a színész, 
aki élettel tölti meg a karaktert.

Tavaly A Cirkuszhercegnőben 
nyújtott fergeteges alakítása után 
Harsányi Attilát ezúttal fősze-
repben láthatjuk idei évadunk 
operettjében. A színművész 
René, a szobrász szerepében lép 
színpadra. – Az a szerencse vagy 

éppen szerencsétlenség éri a ka-
rakteremet, hogy grófi rangot 
örököl, ám kiderül, hogy a cím 
nem jár pénzzel. Innen kezdőd-
nek az igazi operettes bonyodal-
mak – mondja a színművész. 
– Rengeteg érdekes karakter 
van ebben a darabban, akikkel 
együtt lehet érezni, a szerelmi 
szál sem csak annyi, mint amit 
először gondolnánk, határozot-
tan mozgalmas előadás – fejti 
ki Harsányi Attila. Hozzáteszi, 
az operett számára olyan, mint 
egy jó családi ebéd, ahol véresen 
komoly dolgok nélkül lehet időt 
eltölteni egymással, szép zene és 
egy kis bohém vidámság társa-
ságában.

Eperjesi Erika Angéle-t, a 
primadonnát alakítja. Úgy véli, 
az operett műfajában minden 

adott ahhoz, hogy a közön-
ség egy háromórás kikapcso-
lódásra térjen be a színház-
ba. – A közönség át tudja élni 
a történetet, megérinti őket a 
szerelmi szál, izgulnak a bo-
nyodalom miatt és szurkol-
nak a szereplőknek – fejti ki a 
színművésznő. Mint mondja, 
Angéle-t nem érdekli a rang; 
a színészet, az ének tölti ki az 
életét, ez számára a legfonto-
sabb. – Úgy vélem, az előadás 
üzenete is az, hogy úgy éljük 
az életünket, hogy boldogok 
legyünk. Higgyük azt, hogy az 
élet is egy operett, aminek a vé-
gén minden jóra fordul, és ha 
tisztán, őszintén és nyílt szív-
vel élünk, akkor megtaláljuk 
a boldogságot – foglalja össze 
Eperjesi Erika.

Kiállítás nyílt a CineFest Mis-
kolci Nemzetközi Filmfeszti-
vál kísérő rendezvényeként.

Pop-up kiállításban gyö-
nyörködhetnek, akik ellátogat-
nak a Művészetek Háza galé-
riájába. A kiállítás szombaton 
nyílt és a CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztivál vé-
géig, 22-éig látogatható.

Mit jelent a pop-up? Köny-
nyedén, vonzón, befogadha-
tón felbukkanót, megjelenőt 

főleg szokatlan helyszíneken, 
mint egy plakát, ami azért lehet 
megdöbbentő, és ezáltal az ér-
zékekre ható, mert olykor jobb, 
mint a film.

A tárlaton kiállított plaká-
tok a százhúsz éves Herman 
Ottó Múzeum gyűjteményé-
ből valók, amik bizsergető ér-
dekességek, kivételes szellemi 
kalandok a maguk izgalmas 
látványával, érdekes-ismerős 
nevekkel, világsztárokkal, szí-
nekkel és karakterekkel.

A legkorábbi plakát 1934-
ből való, de főként a negyvenes 

évekből származó darabokat 
mutatja be a kiállítás.

Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye 27 települését látoga-
tó könyvtárbuszt adtak át.

Az új busz a hagyományos 
könyvtári szolgáltatások mel-
lett fénymásolásra, szkenne-
lésre, számítógép- és inter-
nethasználatra is alkalmas. 
Kiemelt feladat a programok, 
foglalkozások, képzések nyúj-
tása, a digitális írástudás fej-
lesztése a kisközösségek szá-
mára. Projektor és tévé is van 
a buszban, amikkel lehető-
séget biztosítanak a könyv-

tármozi-program megvaló-
sítására. A járművön kétezer 
dokumentumból, könyvek-
ből, időszaki kiadványokból, 
DVD- kből lehet választani.

A szolgáltatás nem ismeret-
len a megyében élők számára. 
Az intézmény több mint 10 
éve kapcsolódott be a moz-
gókönyvtári ellátásba, 2013. 
óta pedig állami támogatás-
sal részt vesz a könyvtárellá-
tási szolgáltatórendszer me-
gyei működtetésében. Prokai 
Margittól megtudhattuk azt is, 
hogy egy pályázat keretében, a 

fenntartó támogatásával, nyílt 
lehetőség pályázni egy nem-
csak méreteiben nagyobb, ha-
nem szolgáltatási kínálatában 
is jóval színesebb, gazdagabb, 
új könyvtárbuszra. Egyébként 
nemcsak szolgáltatásaiban, ha-
nem megjelenésében is kifeje-
zetten színes és feltűnő könyv-
tárbusz rója majd megyénk 
útjait: a jármű külső megjele-
néséről egy gyermekrajz-pá-
lyázaton döntöttek, a nyertes 
Molnár Dóra Laura rajzának 
motívumai kerültek a buszra.

A könyvtárbusz október 
1-jétől 27 kistelepülésre jár 
kéthetes menetrend szerint az 
encsi és az edelényi járás te-

rületén. A könyvtár korábbi, 
saját kisbuszuk pedig tovább-
ra is használatban marad, az-
zal további 30 kistelepülést 
érnek el a megyében.

– A könyvtárbusz nemcsak 
egy könyvekkel és digitális 
eszközökkel telepakolt jármű, 
hanem egy eszköz, ami segít 
bekapcsolódni a világ vérke-
ringésébe – fogalmazott Mis-
kolc kultúráért és kommuni-
kációért felelős polgármesteri 
biztosa, Nagy Réka. A jármű 
tudást, információt és szak-
értelmet visz azokra a telepü-
lésekre, ahol kevesebb az ol-
vasási lehetőség, illetve nincs 
internetszolgáltatás.

A Thália-ház adott otthont annak a tárlatnak, amivel a 
száz éve született színészóriásra emlékeztek Itt tanultunk 
meg szeretni… játszani… drámázni… címmel. Bessenyei 
Ferenc hitt abban, hogy a generációknak egymásra kell 
építkezniük. Boldog volt, hogy tíz évig volt vidéki szín-
házban és az előző generáció nagyjaitól tanulhatott.

A tárlatot Vida Péter nyi-
totta meg. – Óriási rang 
olyan színésznek lenni, akit 
Bessenyei Ferenc elismer. 
Ezt a rangot megkaptam. 
Úgy dedikált nekem, hogy a 
komédiás társa! Ez a legna-
gyobb kitüntetés nekem! – 
mondta el a Miskolcon szü-
letett színész, aki színpadon 
együtt nem játszhatott Bes-
senyei Ferenccel.

– Mindent tökéletesen csi-
nál – idézte férje Vida Péter-
ről szóló szavait Élthes Eszter, 
Bessenyei Ferenc özvegye a 
kiállításmegnyitón. – A tár-
laton keresgéltem a régi mis-
kolci színészeket, akikkel a 
férjem együtt játszott. A ki-
állítás létrehozói mindent 
megtettek a hiteles bemu-
tatásért. Ő ugyan Szegeden 
kezdte a pályáját, Miskolc 
mégis fontos állomása volt 
az életének. 1942-ben jött át 
ide, a harmadik évadját már 
itt kezdte és már három hó-
napon belül főszerepeket 
kapott. Erre fel is hívják a fi-
gyelmet a kiállítás alkotói és 
nagyon pontosan be is mu-
tatják ezt – nyilatkozta az 
özvegy.

A képek mellett pedig na-
gyon találóan olvasható Bes-
senyei ars poeticája: a szí-
nészet számára a nemzet 

nevelését jelentette, fontos 
volt neki, hogy a színészettel 
segítse a magyar nép sorsát 
és kultúráját. – Ő csak azért 
dolgozott, amiben hitt – fo-
galmazott Élthes Eszter –: 
hogy a színház alkalmas arra, 
hogy a nemes ügyeknek se-
gítségére legyen, hogy a né-
pet jó irányba terelje, a jó ha-
talom pedig az, amelyik ezt 
kihasználja, és nem hagyja 
magára a színházat. Ha Bes-
senyei Ferencet megkérdez-
ték önmagáról, sosem azt 
sorolta, hogy hol mekkora si-
kere volt, hanem elkezdett a 
magyarságról beszélni.

Bessenyei hitt abban, hogy 
a tehetséges emberektől lehet 
tanulni és nem volt rest meg-
figyelni más művészeti ágak 
képviselőit, tanulni tőlük. 
Úgy tartotta, hogy a fiatalok 
nem azért állnak fel az elődök 
vállára, hogy letapossák azo-
kat, hanem hogy messzebbre 
lássanak és tökéletesíthessék 
művészetüket. Ő olyan idő-
szakban vált színésszé, töltöt-
te a pályájának egy jelentős 
részét, amire nagyon komoly 
társulatok és együttműködés 
volt jellemző. Az nagy dolog, 
hogy egy generáció számára 
egy Kossuth vagy egy Bánk 
Bessenyei arcával él – hang-
zott el a megnyitón.
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Operettel indul az évad a Miskolci Nemzeti Színházban

MESESZERŰ,  
DE MÉGIS EMBERI  
ÉRZÉSEK

KÖNYVTÁRBUSZT ADTAK ÁT 

Bessenyei Ferencre 
emlékeztek 

Moziplakátok a múlt századból
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MINDEN JEGY  

ELFOGYOTT!
MÉG LEHET REGISZTRÁLNI!



Szezon közbeni sikeres 
bemutatkozás Miskol-
con: győztes mérkőzéssel 
kezdett a piros-fehérek 
kispadján Feczkó Tamás. 

A labdarúgó NB 1 hatodik 
fordulójában: DVTK – ZTE 
1-0. Az átlagnál több helyze-
tet dolgozott ki a házigazda, 
ám ezek értékesítésével még 
adódtak gondok, de ami a 
legfontosabb, három ponttal 
gazdagodott a Diósgyőr. 

Az új vezetőedző kineve-
zése után igazolt új játéko-
sok közül kettő, Rui Pedro 
és Iszlai Bence a kezdőcsa-
patban mutatkozhatott be új 
állomáshelyén, a Zalaeger-
szeg elleni bajnokin. A talál-
kozó első lehetőségét éppen 
a Portugál középpályás ala-
kította ki, de nagyot védett 
a vendégkapus. Bár több-
ször is felszabadíthatott vol-
na a hazai védelem, de nem 
sikerült, így bizony nem volt 
veszélytelen Stieber próbál-
kozása a 24. percben. A 37. 

percben, szabadrúgása után, 
nagyon közel járt a gólhoz 
Hasani, de a sorfalról a ke-
resztléc fölé pattant a labda. 
A szögletből középre érkező 
labdát először még kiütötte 
a gólvonalról a zalai kapus, 
de Brkovic közelről a hálóba 
sodorta a labdát, 1-0. A baj-
noki 48. percében Rui Pedro 
Pazar indításával ziccert ala-
kított ki a Diósgyőr, de a lö-
vés nem találta el a kaput. A 
vendégek a folytatásban még 
két piros lapot gyűjtöttek be 
a 66., majd a 89. percben, de 
az eredmény már nem válto-
zott és így rendkívül fontos 3 
pontot gyűjtött be a DVTK, 
a ZTE 1-0-s legyőzésével. 

– Ami a legfontosabb volt, 
amit a legtöbbet gyakorol-
tuk, hogy hátul nullára le-
hozzuk a mérkőzést, az si-
került. Ebből a győzelemből 
tud táplálkozni minden játé-
kos. Azt mondom, visszasze-
rezte a csapat az önbizalmát 
– értékelt Feczkó Tamás, a 
DVTK vezetőedzője. 

Sikeres szezonkezdés hazai 
jégen, majd vereség a MAC 
Újbuda ellen idegenben. Egy 
hétvége alatt teljesített két 
mérkőzéssel kezdte a hatal-
mas meccsszámmal zajló sze-
zont a DVTK Jegesmedvék. 

Múlt pénteken, a népkerti 
csarnokban Zólyom csapa-
ta szenvedett vereséget, majd 
vasárnap a TIPPSPORT Liga 
másik magyar együttese, a 
MAC tudott győzni a Med-
vék ellen, saját pályáján. 

A Zólyom ellen, a szezon 
első tétmérkőzésén, hazai pá-
lyán, remek csapatteljesítményt 
nyújtva igyekezett kiszolgál-
ni közönségét a DVTK Jeges-
medvék és ez sikerült is, hiszen 

nagy küzdelemben szerezték 
meg a győzelmet a piros-fehé-
rek. Vasárnap pedig a szlovák 
liga másik magyar csapatánál, 
a rajtot vereséggel kezdő MAC 
Újbudánál vendégszerepeltek a 
Medvék és a rosszul kezdődő 
találkozó később sem állt össze 
igazán. A második harmad ne-
gyedik percéhez érve már 4 gó-
los is volt a MAC előnye, majd 
úgy lett 5-3 –as Jegesmedve 
vereség a vége, hogy bünte-
tőt hagytak kihasználatlanul a 
miskolci kedvencek. 

- Hazai pályán próbáltuk a 
szurkolókat is kiszolgálni, si-
került győzni, utána elmen-
tünk Pestre és nem úgy ho-
kiztunk, ahogyan kellett volna 
és ahogyan tudunk, ahogyan 

bebizonyítottuk hazai pályán. 
Ennek az lett az eredménye, 
hogy kikaptunk. Egy ilyen 
szoros ligában, ha nem a 100 
%-ot nyújtod, akkor kikapsz – 
erre kell készülni, hogy min-
den meccsen a 100 %-ot tud-
juk nyújtani csapatként és 
egyénileg is – Rajna Miklós, 
DVTK Jegesmedvék. 

Kedden újra benépesült a 
népkerti csarnok, a DVTK 
Jegesmedvék csapata hazai 
pályán győzött a szlovák jég-
korongliga alapszakaszának 
játéknapján. A miskolciak a 
kanadai hátvéd mesterhár-
masának is köszönhetően 
magabiztosan, 4-1-re győzték 
le Nagymihály csapatát. 

Nemzetközi utcai futóver-
senyt rendeznek vasárnap 
Miskolc belvárosában. A 18. 
Miskolci Barátság Maratont 
a miskolci önkormányzat ki-
emelten támogatja.

Amatőr és profi futók is indul-
nak majd a belvárosban, az egyik 
legnagyobb utcai futófesztiválon. 
Az előnevezések már lezárultak, 
hatszázan már biztosan ott lesz-
nek vasárnap, de a helyszínen is 
lehet még jelentkezni. Több száz 
indulót várnak még a szervezők, 
a határon túlról is.

– A nemzetközi jelleget idén 
dél-afrikai, szlovák és minden 
bizonnyal ukrán futók adják 
meg – nyilatkozta Szűcs István, 
a Miskolci Barátság Maraton 
ötletgazdája. Dél-afrikaiak és a 
szlovákok már jelentkeztek, il-
letve meghívtuk a versenyre a 
sportbarátság okán az eperjesi 
és a kassai rendezőtársainkat is.

A Joyson második alkalom-
mal is a maraton mellé állt, mert 
mint mondják, öt éve érzik jól 
magukat Miskolcon és a cégnél 
a dolgozók egészséges életmód-
ja is fontos. – Reméljük, hogy a 

2200 kollégából sokan el fognak 
jönni erre a rendezvényre, elhoz-
zák magukkal a családtagjaikat 
is, hiszen aki testben egészséges, 
az lélekben is egészséges és egy 
teljesebb életet tud élni itt, Mis-
kolcon. Azt gondolom, hogy ez 
a város egy nagyon jó és élhető 
város. Remélem, hogy ehhez a 
támogatásunkkal mi is hozzájá-
rulhatunk – nyilatkozta Szekeres 
Áron, a Joyson HR-igazgatója.

Most vasárnap a főutcán egy 
gombostűt sem lehet majd le-
ejteni a szervezők szerint. Nem 
csak a barátság maraton futói 
és a szurkolói lesznek a belvá-
rosban. Miskolcon több ren-
dezvény is lehetőséget ad majd 
a kikapcsolódásra. – Utcai fu-
tóversenyünkön kívül lesz ter-
melői nap, mazsorett fesztivál 
és autómentes nap is. Ez azt 
jelenti, hogy nagyobb mozgás 

lesz a belvárosban, és a város-
nak ezen szakaszán, ezért kér-
jük az ott lakók és arra közle-
kedők türelmét és megértését 
– mondta Katona Ferenc, a 
Miskolci Barátság Maraton 
szervezőbizottságának elnöke. 
A várható hatalmas tömeg mi-
att időszakosan útlezárásokra 
is számítani kell a tizennyolca-
dik Miskolci Barátság Maraton 
ideje alatt szeptember 22-én.

Emlékplakettet adtak át Vis-
meg Zsombornak a szerda 
esti győztes mérkőzés előtt. 
Újabb hazai győzelemmel 
folytatta szereplését az él-
vonalbeli vízilabda bajnok-
ságban a Miskolci Vízlabda 
Club.  Szeged csapata volt 
az ellenfél, és 16-8-as hazai 
sikernek tapsolhatott a Ke-
mény uszoda közönsége.  

Már a kezdés előtt is széles 
mosoly jellemezte a házigaz-
da vezetőit, játékosait. Hercsik 
István klubelnök büszkén kö-
szöntötte a saját nevelésű Vis-
meg Zsombort, aki az U 17-es 
Európa bajnokságon bronzér-
met nyert a magyar válogatot-
tal.  A vízilabda OB I harma-
dik fordulójában aztán még 
jobb lett a hangulat, hiszen az 
újjáépülő szegedi vendégcsa-
pat ellen ötletes játékkal, szép 
gólokkal épített ki magának 
magabiztos előnyt a miskolci 
együttes. Pedig az elmúlt hét-
végén három mérkőzést ját-
szott és nyert meg a Miskolci 
Vízilabda Club Máltán, maga-
biztosan továbblépve az Euró-
pa Kupa második körbe. En-

nek megrendezésére pályázott 
az MVLC, de végül Horvátor-
szágban szerepelnek majd Sasa 
Misicék szeptember 27-29. kö-
zött. Bár jól játszott a Szeged, 
de nagyon gyorsan eldöntötték 
a találkozót a miskolci póló-
sok, a nagyszünetre kialakult 4 
gólos előnyt megőrizve, a foly-
tatásban tovább növelve, végül 
16-8 –as hazai siker lett a vége. 
Ilyen arányban is megérdemel-
ten nyert és harmadik bajno-
kiján is győzött Vidumanszky 
László együttese. 

– Egy dologgal nem vagyok 
megelégedve, egy-két kapott 
gólt ki lehetett volna védeni, 
ha jobban odafigyelünk. Tá-
madásban, ami sikerült, az si-

került, voltak ebben is hibák. 
Nemzetközi porondon biztos, 
hogy több kell ahhoz, hogy 
az ellenfeleket le tudjuk győz-
ni – nyilatkozta Vidumanszky 
László, a Pannergy-MVLC ve-
zetőedzője. 

– Meg szeretném köszönni a 
miskolci klubnak a díjat, amit 
kaptam. Ezen a meccsen sze-
rintem egy kicsit fáradt volt a 
csapat a hétvégi Európa Kupa 
meccsek miatt, de én úgy gon-
dolom hoztuk a papírformát 
és egészen jól játszott a csapat. 
Amiket kért az edző, azokat 
nagyjából meg tudtuk csinálni 
és készülünk a további mecs-
csekre – értékelte a győzelmet 
Vismeg Zsombor. 
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SIKERES  KEZDÉS  
FECZKÓ TAMÁSTÓL 

Súlyos, 5-1-es vereséget 
szenvedett a DVTK az FTC 
ellen, az élvonalbeli női lab-
darúgó bajnokság negyedik 
fordulójában. Két győze-
lemmel indította a bajnok-
ságot a csapat, ám a vasár-
napi bajnokin megérdemelt 
vendégsiker lett a vége. 

A DVTK ziccerével in-
dult a 6. percben a lehetősé-
gek sora, de Vachter elől tisz-
tázott a vendégkapus. A 20. 
percben még közelebb jutott 
a gólhoz a házigazda, de a 
kapufa segített az FTC-nek. 

A 22. percben sokkal jobban 
fejezte be akcióját az FTC, a 
beívelést Zlidnis fejelte a há-
lóba, 0-1. Majd az első félidő 
végjátékában jött egy újabb 
vendéggól, így nehézzé vált 
a folytatás a DVTK számára. 
A szünet után egyértelműen 
dominált, még idegenben is 
a zöld-fehér együttes, 11 perc 
alatt lőtt újabb találatokkal 
idegenben is magabiztos si-
kert elérve, amit a szépítő ha-
zai találat nem veszélyezte-
tett. DVTK – FTC 1-5. 

- Amit a játékosoktól kér-
tem, mindent megcsináltak, 

maximálisan elégedett va-
gyok a teljesítményükkel, 
éretten futballoztak. Nagyon 
jókor szerezték a gólokat és 
higgadtan játszottak, ami na-
gyon fontos itt Diósgyőrben 
– értékelt Dörnyei Balázs, az 
FTC vezetőedzője. 

Főként a fordulást követően 
nem találta játékát a Diósgyőr 
a hazai női élvonal kiemelke-
dően legjobb együttese ellen. 
- Azt nem vártam, hogy tulaj-
donképpen volt olyan gólja a 
Ferencvárosnak, hogy mi in-
dítottuk a vendégek játékosát, 
ezzel kerültek óriási helyzet-
be. Gondoltam, hogy sokkal 
nagyobb ellenállást tudunk 
majd ennél kifejteni – értékelt 
Fórizs Sándor, a DVTK veze-
tőedzője. 

A közeljövőben is lesz még 
komoly esemény a női lab-
darúgás kapcsán Miskolcon, 
ugyanis a DVTK stadion első 
válogatott mérkőzését rende-
zik október 4-én: a magyar 
válogatott a svéd nemzeti 
együttest fogadja az Euró-
pa-bajnoki selejtezőben. 

Két győzelem, egy vereség

Vasárnap Miskolci Barátság Maraton 

VERESÉG A FRADI ELLEN Magabiztos MVLC diadal 
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MIHŐ – 50 éve a lakosság szolgálatában – 4. rész

Az ezredforduló több szem-
pontból is irányváltást jelentett. 
A távhőszolgáltatás műszaki 
rendszere jelentősen fejlődött, 
az átalánydíjas számlázást 
felváltotta a hőmennyiségek 
mérés szerinti elszámolása. Az 
ügyfélszolgálati iroda új épü-
letben fogadta a fogyasztókat, 
és kiépült az ország legmoder-
nebb távfelügyelete Miskolcon. 
A panelszerkezetű lakóépüle-
tek egy része pedig pályázati 
programból energetikai felújí-
táson esett át.

Szervezeti racionalizálások, 
hatékonyságnövelő  
intézkedések

A fogyasztói igények ma-
gasabb szintű kiszolgálása 
érdekében a hagyományos 
szervezetek – műszaki, üzemvi-
teli, pénzügyi – mellett létrejött 
a MIHŐ-n belül az értékesítési 
és marketing szakterület, vala-
mint nagy hangsúlyt kapott a 

számlázási tevékenység és az 
adósságkezelés. 

A műszaki rendszer haté-
konyságát növelték, az üzemvi-
teli és kiszolgáló folyamatokat 
összevonták. A területi tagolt-
ságban működő üzemviteli 
dolgozók egy központi telephe-
lyen – Miskolc, Gagarin u. 52. sz. 
– nyertek elhelyezést.

A központi távfelügyelet és 
távműködtetés bevezetésé-
vel a központi telephelyre kon-
centrálódott a kazánházak és 
hőközpontok felügyelete. A hő-
központokat és a fűtőműveket 
az állandó tömegáramú rend-
szerről változó tömegáramú 
rendszerré fejlesztették. Vál-
tozó tömegáram esetén a ke-
ringtetett forróvíz mennyisége 
igazodik az időben változó hő-
felhasználási igényekhez, ezál-
tal nagymértékű villamos- és 
hőenergia megtakarítás érhe-
tő el. 

2006. július 6-ától a tulajdo-
nosi jogokat a Miskolc Holding 
Önkormányzati Vagyonkezelő 
Zrt. gyakorolja.

A távhőszolgáltatás  
alapdíjai 2003. január 1-jétől 
nem emelkedtek

A távhőszolgáltatás alap-
díjai 2003. január 1-jétől nem 
emelkedtek, és ez év októbe-
rétől 2007. január elsejéig a la-
kossági fűtés és a lakossági 
vízfelmelegítés díjtételei sem 
változtak.

2007. január elsejétől a 
231/2006. (XII.22.) számú korm. 
rendelet megváltoztatta a la-
kossági alanyi jogú gázártá-
mogatás rendszerét, ekkor a 

távhőszolgáltatók helyett a la-
kossági háztartások kaptak 
gázártámogatást, rászorult-
ságtól függően, jövedelmi hely-
zetük alapján. 

Jelentős műszaki fejlesztések
A távhőszolgáltatás verseny-

képességét alapvetően a hő-
termelés költségei határozták 
meg, ezért a MIHŐ Kft. Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatával együttműködve 
pályázatot hirdetett hőbázisok 
korszerűsítésére. A pályázaton 
a Magyar Villamos Művek Zrt. 
nyert, így a város három leg-
nagyobb hőbázisán – a Tatár 
utcai, a Diósgyőri és a Bulgár-
földi fűtőműben – gázmoto-
rok beépítésével megkezdték 
– kereskedelemi alapon – az 
egyidejű villamos- és hőener-
gia termelést. Ennek második 
ütemében, 2008. december 
1-jén kezdte meg működését a 
Kombinált Ciklusú Erőmű.

A 2000-es évek közepétől 
a város teljes területére kiter-
jedt a távfelügyelet alkalma-
zása, majd később a távmű-
ködtetés is.  A hőközpontok 
és a kezelő nélküli kazánhá-
zak a távfelügyeleti rendszer-
hez mikrohullámon keresztül 
kapcsolódnak. A távfelügyeleti 
rendszer előnye, hogy a meghi-
básodást a fogyasztói érzéke-
lés előtt jelzi, így lehetőség van 
a gyors hibaelhárításra, távmű-
ködtetés során tartalékszivaty-
tyú indítására, fűtésindításra, 
fűtés leállítására. Ez a rendszer 
lehetőséget nyújt a hőmennyi-

ségmérők adatainak „online” 
leolvasására is.

Panelprogram
Az energiatudatos épületfel-

újítás gondolata és megvalósí-
tása a 2000-es évektől fogal-
mazódott meg. A Panelprogram 
bevezetését a lakóépületek 
energiafelhasználásnak csök-
kentése és a fűtésszabályozás 
hatásfok-növelése indokolta. A 
program keretében elvégezték 
az épületek külső hőszigete-
lését, a nyílászárók cseréjét és 
a fűtési rendszerek felújítását, 
valamint termosztatikus szele-
peket és költségosztó készü-
lékeket szereltek fel a radiáto-
rokra. Ennek eredményeként 
a hőfelhasználás – a korábbi 

adatokat figyelembe véve – 30-
60%-kal csökkent. Az egycsö-
ves átfolyós fűtési rendszere-

ket egycsöves átkötős vagy 
kétcsöves fűtési rendszerekké 
alakították át.

Miskolc 2008-ra már közel 
13 ezer panellakás fűtése vált 
gazdaságosabbá, ez a város 
panelépületeinek közel egy-
harmadát jelentette. 

Körösítő vezeték
2008-ban megvalósult a 

80-as évek egyik elmaradt be-
ruházása, a Belvárosi és Jó-
kai utcai távhővezeték-ágakat 
összekötő körvezeték. A veze-
téklyukadás minden esetben 
üzemzavart okoz, mely sok-
szor a leghidegebb időszakban, 
a hálózat maximális terhelé-
se mellett következik be. Ilyen 
esetekben a körösítő vezeték-

kel megoldható, hogy a hibás 
vezetékszakasz kizárása után 
a lehető legkisebb fogyasztói 
kört érintsen a szolgáltatás-ki-
esés.

Újabb megújuló energia  
alkalmazása

A MIHŐ Kft. a hejőcsabai 
napkollektorrendszer kiépíté-
sét követően 2009-ben rész-
ben saját, részben pedig KEOP 
pályázati forrásból megkezd-
te a Bogáncs utcai rekultivált 
hulladéklerakóban keletkezett 
depóniagáz, azaz a biogáz táv-
hőcélú hasznosítását. A depó-
niagáz jelentős üvegházhatá-
sú gáz, ezért ennek energetikai 
felhasználása környezetvédel-
mi szempontból is kiemelt je-
lentőségű.

A pályázat első ütemében a 
Bogáncs utcai hulladéklerakó 
és a Futó utcai fűtőmű között 
kiépült a biogáz szállítására al-
kalmas 2050 méter hosszú 
vezeték, majd új, korszerű, bio-
gáz égetésére alkalmas égő-
vel felszerelt kazánt helyeztek 
üzembe. A biogáz a hejőcsabai 
lakótelepen 319 lakás fűtését 
és melegvíz-szolgáltatását lát-
ta el.

A pályázat második üte-
mében, a nyári időszak-
ban keletkezett „többletgáz” 
hasznosítása érdekében vil-
lamosenergia-termelés-
re alkalmas gázmotor került 
telepítésre. Az előállított villa-
mosenergiát a MIHŐ Kft. érté-
kesítette. 

1999 – 2009
Kedves Olvasónk! Játékra hívjuk!

A MIHŐ Kft. működésé-
nek 50. évfordulója alkal-
mából 2019. augusztus 
31-ével cikksorozatot in-
dított, amely tízéves sza-
kaszokban mutatja be a 
miskolci távhőszolgálta-
tást. Az öt héten át meg-
jelenő írásokat azért is 
érdemes figyelemmel kí-
sérni, mert a sorozat vé-
gén, 2019. október 5-én 
játékot hirdetünk, ame-
lyen a szerencsés részt-
vevő 4 személyes vacso-
rameghívást nyerhet. 
További információ játé-
kunkról a www.miho.hu 
oldalon.

Kedves Olvasónk!
 Jövő héten a miskolci 
távhőszolgáltatás 2009-
2019 közötti időszakát 
mutatjuk be. Tartson ve-
lünk akkor is!

A MIHŐ Kft. Gagarin utcai központi székhelye 2002-ben 

Kedvezőtlen energiahatékonyságú  
épület hőszigetelése 

Patak utcai körösítő vezeték fektetése  

4 MW elektromos teljesítményű gázmotor Diósgyőrben 

Katona Ferenc  
önkormányzati kép-
viselő utcafórummal 
egybekötött vásárt 
tart szeptember 23-án, hétfőn 
14.00-15.30 óráig a Teleki Tehet-
séggondozó Kollégium (Selyem-
rét út 1.) előtt; 16.00-18.00 óráig 
a Levente vezér utca 8. számnál 
található parkolóban. 

Kovácsné Budai 
Mária önkormány-
zati képviselő utca-
fórummal egybe-
kötött vásárt tart szeptember 
23-án, hétfőn 15.00-18.00 óráig 
a Jókai Református Iskola mel-
letti parkolóban. 

Glatz Katalin  ön-
kormányzati képvise-
lő utcafórummal egy-
bekötött vásárt tart 
szeptember 24-én, kedden 17.00-
18.00 óráig a Középszer utca 11-
17. szám előtt, szeptember 25-
én szerdán 16.00-18.00 óráig a 
Szentgyörgy úti posta előtt. 

Eperjesi Erika ön-
kormányzati képvi-
selő utcafórummal 
egybekötött vásárt 
tart szeptember 25-én, szerdán 
15.00-17.00 óráig a Király utcai 
nagy parkolóban, 17.00-18.30 
óráig az Aulich utcai végállo-
másnál. 

Dr. Kovács László 
önkormányzati kép-
viselő utcafórummal 
egybekötött vásárt 
tart szeptember 26-án, csütörtö-
kön 12.00-16.00 óráig a Batsányi 
úti orvosi rendelő parkolójában, 
16.00-18.00 óráig a Hegyalja u. 
15. számnál található pakoló-
ban, szeptember 27-én, pénteken 
14.00-17.00 óráig a Hegyalja-Hó-
virág utca sarkán, a Kő ABC-nél. 

Gazdusné Panku-
csi Katalin  önkor-
mányzati képviselő 
utcafórummal egybe-
kötött vásárt tart szeptember 27-
én, pénteken 14.00-15.30 óráig a 

Vasgyári kórház parkolójában, 
16.00-17.30 óráig Bükkszent-
lászlón a kultúrház mellett, 
szeptember 28-án, szombaton 
7.30-9.30 óráig Komlóstetőn, 
a Lomb utcai buszvégállomás-
nál, 10.30-12.00 óráig Tapolcán 
a nagy parkolóban. 

Szécsényi Mari-
anna  önkormány-
zati képviselő utcafó-
rummal egybekötött 
vásárt tart szeptember 28-án, 
szombaton 8.30-10.30 óráig 
Martin-kertvárosban, a Coop 
bolt melletti parkolóban, 11.00-
13.00 óráig Szirmán, az Apos-
tol-Bertalan téren. 

UTCAFÓRUMOK

Áder János köztársasági el-
nök megbízásából Dr. Palkovics 
László innovációs és technoló-
giai miniszter augusztus 20-a, 
államalapító Szent István király 
ünnepe alkalmából Magyar 
Érdemrend Lovagkereszt pol-
gári tagozata kitüntetést adott 

át Tóth Lászlónak, az UNIÓ 
COOP Zrt. vezérigazgatójának, 
a CO-OP Hungary Zrt. igazga-
tósági tagjának több évtizedes, 
a COOP Csoport észak-ma-
gyarországi régiójának gazda-
sági fejlesztésében végzett kivá-
ló munkája elismeréseként.

Kitüntetést kapott  
Tóth László



2019. szeptember 21. | 38. hét | XVI. évfolyam 38. szám
Miskolci Napló – A város lapja Hirdetés 11

3531 Miskolc, Győri kapu 27/b.
Tel.: +36 46 794 103
info@mirend.hu
www.mirendsec.hu

MiREND-SEC KFT.

Tevékenységek:

l  Létesítmények őrzése  
és vagyonvédelme

l  Vagyonvédelmi (a jelenlegi) 
koncepció elemzése  
és javaslattétel  
a biztonsági szint emelésére

l  Kamera- és  
riasztórendszerek  
felülvizsgálata, tervezése  
és üzemeltetése

l  Lopás, erőszakos behatolás, 
illetve egyéb törvénysértő  
magatartás proaktív  
megakadályozása

l  Rendezvények teljes körű 
biztosítása

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

Az akció érvényes: 2019. 09. 21-től 2019. 09. 27-ig 
Well Done WC-papír, 8 tekercs, 2 rétegű, 37,48 Ft/tekercs 299 Ft
Well Done WC-papír, 64 tekercs, 2 rétegű, 31,23 Ft/tekercs 1999 Ft
Bonux mosópor, 1,5 kg, 666 Ft/kg 999 Ft
Ariel mosópor, 1,5 kg, 799 Ft/kg 1199 Ft
Surf mosógél, 1 l 999 Ft
Szavó penészlemosó, 500 ml, 1998 Ft/l 999 Ft
Gillette borotvagél, 200 ml, 2995 Ft/l 599 Ft
Silan textilöblítő, 1850 ml, 540 Ft/l 999 Ft
Taft hajlakk, 250 ml, 3196 Ft/l 799 Ft
Taft hajhab, 200 ml, 3995 Ft/l 799 Ft
Fazék zománcos, 5,5 l, III.oszt. 1799 Ft
Héra prémium, beltéri, színes falfesték,  5 l  6999 Ft 

2,5 l                                 4299 Ft 
1 l                                    1799 Ft

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink! Adják fel ap-
róhirdetésüket kedvezményes 
áron a Miskolci Naplóban hétköz-
nap 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
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Megújított stratégiai  
együttműködési megállapodás

2019. szeptember 11-én 
Prof. Dr. Torma András, a Mis-
kolci Egyetem rektora és Dr. 
Deák Csaba az egyetem kan-
cellára együttműködési meg-
állapodást írtak alá a Joyson 
Safety Systems Hungary Kft. 
ügyvezetőjével, Kersten Bach-
mann-nal.

A stratégiai megállapodás 
valójában egy már meglévő 
együttműködés és partnerség 
megújítása, hiszen a cég már 
évek óta duális képzési partnere 
a Miskolci Egyetemnek.

A Joyson Safety Systems Hun
gary Kft. (JSS) célja, hogy szerep
vállalásával hozzájáruljon ahhoz, 
hogy Miskolcon mind a szakkép
zés, mind a felsőoktatás terén a 
lehető leggyakorlatiasabb képzés 
legyen elérhető. A cégnek jelenleg 
a Miskolci Egyetem négy karával, a 
Műszaki Földtudományi Karral, a 
Műszaki Anyagtudományi Karral, 
a Gépészmérnöki és Informatikai 
Karral, illetve a Gazdaságtudomá

nyi Karral van együttműködése a 
duális képzés tekintetében.

A Miskolci Egyetem és a JSS 
duális együttműködésének kö
szönhetően jelenleg mintegy 30 
hallgató kap lehetőséget arra, 
hogy az elméleti ismereteit gya
korlati tudással párosítsa a cég 
mentorainak segítségével. Ezen 
túlmenően a cég diákmunkára, 
nyári gyakorlatra és szakdolgo
zat írásra is lehetőséget biztosít, 
mely utóbbi során nemcsak a 
téma kiválasztásában, hanem a 
feldolgozásában is szakmai se
gítséget nyújt.

A mai napon aláírt kölcsönös 
előnyökön alapuló új stratégi
ai megállapodásban a partne
rek törekszenek a jövőbeni kap
csolódási pontok erősítésére, 
amelyet a felek egy ún. Munka
program keretein belül az alábbi 
területeken határoztak meg:

•  pályázati lehetőségek közös 
kiaknázása,

•  JSS projektfeladatok kiírása a 
hallgatók számára,

•  Campuson kívüli softskill fej
lesztés és mentorálás,

•  a Formula Racing Miskolc 
csapatának szponzorálása és 
mentorálása,

•  szakmai elméleti és gyakor
lati tudástranszfer, illetve inf
rastruktúra kölcsönös bizto
sítása,

•  vendégelőadások a Joyson 
Safety Systems Hungary Kft. 
szakemberei által magyar és 
angol nyelven,

•  egyetemi rendezvényekhez 
való kapcsolódás lehetősé
gének vizsgálata,

•  kutatásfejlesztési tevékeny
ségekben való aktív együtt
működés.

A Joyson Safety Systems Hun
gary Kft. jó példája szeretne len
ni a Miskolci Egyetemmel való 
gyakorlatorientált és a hallgatók 
számára hasznos együttműkö
dés terén és vonzó munkahely
ként vonzó autóipari életpályát 
szeretne kínálni a Miskolci Egye
temen végző hallgatók számára.
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A 2019.01.14-től Stratégiai telephelyfeljesztési projektet megvalósító, 
idén 160 éves TS HUNGARIA Kft. minimum 2-3 éves szakmai tapasztalattal 

felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:

VILLANYSZERELŐ
FELADATOK

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

FESTŐ (JÁRMŰFÉNYEZŐ)
FELADATOK

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

SZEMCSESZÓRÓ
FELADATOK

•  Megmunkálási műveleti sorrend részeként alkatrészek  
és vasúti kocsik szemcseszórása

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

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

TS Hungaria Kft.
Ein Unternehmen der ÖBB

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

karrier@tshungaria.hu

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

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

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

Első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!

Apróhirdetés
Érvényes egészségügyi kiskönyvel, 
B kat. jogosítvánnyal és élelmiszer el-
adói bizonyítvánnyal rendelkezők je-
lentkezését várom napi bejelenté-
sű Miskolci munkahelyre. Elsősorban 
férfiak jelentkezését várom. Érdeklőd-
ni a délutáni órákban a 06-30/234- 
7245 számon.
Légy egy fiatalos, családokat segí-
tő önkéntes szervezet tagja! Téged is 
vár a Miskolci Otthon Segítünk Ala-
pítvány!  06-30/386-5885, miskolciott-
honsegitunk1@gmail.com
Aktív nagymamákat, nagypapákat 
keresünk szabadidő hasznos eltöltésé-
re! 06-70/521-0913,   miskolciotthon-
segitunk1@gmail.com 
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-5528, web: 
www.aluport.hupont.hu, bemutató-
terem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
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A Miskolci Örmény Nemze-
tiségi Önkormányzat szer-
vezésében érkezik Miskolc-
ra a Művészetek Házába a 
nagysikerű Hotel Yerevan – 
avagy egy örmény mindent 
tud című vidám színdarab.

A helyszín, egy sokcsillagos 
kicsiny luxusszálloda valahol 
Európában, talán Budapes-
ten. Működtetője egy tipikus 
örmény család. Egy napon 

feltűnik és beköltözik egy ti-
tokzatos menedzser, aki az 
ünnepelt, amerikai-örmény  
világsztár  koncertjét szervezi. 
Miközben lázas izgalommal 
várják a popdíva érkezését, 
minden összegabalyodik, már 
semmi sem az, aminek látszik. 
A tizenegy szereplős, egyfelvo-
násos komédia a bohózatokra 
jellemző vidám, de elgondol-
kodtató bonyodalmakat ígér, 
bepillantást enged a diaszpó-

ra hétköznapjaiba és kultúrá-
jába, miközben megszeretteti 
velünk szereplőit, minden ti-
pikus jellemvonásukkal és ör-
ménységükkel együtt.

Diramerján  Artin megcsil-
lan a fanyar humor és sajá-
tosan örmény életszemlélet, 
mely emberi, karakterében 
jól felismerhetően a túlélő, 
magát mindenhol feltaláló, 
otthont kereső és teremtő ör-
ménységre jellemző.  A törté-

net rávezet minket arra, hogy 
milyen különlegesek, meg-
mosolyogni valók, szerethe-
tők, egyediek, mégis hason-
latosak vagyunk egymáshoz, 
bárhol is élünk a világon.

Az előadás szeptember 29-én 
17 órakor regisztrációhoz kö-
tötten, ingyenesen megtekint-
hető a Miskolci Művészetek 
Házában. Jegyfoglalás  az: info@
ararat.hu email címen és a 06 30 
950 8338-as telefonszámon.

Az Avasi Kvaterka szeptem-
ber 21-én szombaton 17 órá-
tól újra várja a látogatókat, 
amelyet a 16. CineFest Mis-
kolci Nemzetközi Filmfesz-
tivál egyik kísérőprogramja-
ként rendeznek meg.

A filmfesztivál lesz a világ-
premierje a Kossuth-díjas Al-
mási Tamás új filmjének, a Fo-
lyékony aranynak. A tokaji 
borvidékről és a világhírű tokaji 
aszúról szóló alkotás témája kö-
tődik az avasi pincékhez, hiszen 
egy időben – mint kereskedelmi 
útvonal részeként – ezekben a 
pincékben tárolták a tokaji bor-
vidékről érkező borokat.

A kvaterka programjai szoro-
san kapcsolódnak a film témá-
jához, az Avasi Bortanyán két 

pódiumbeszélgetéssel is várják 
az érdeklődőket: Dr. Spóner 
Péter az Avasról és a régi Mis-
kolcról mesél, egészen a bod-
nár céhtől, a hordókészítéstől 
a Miskolci Hétig, illetve Da-
rázs Richárd és Kapusi Krisz-
tián közös előadásában az Avas 

könnyűkultúrájáról hallhatnak 
érdekes előadást a kíváncsi ér-
deklődők.

Az érdekes eszmecserék mel-
lett több helyszínen várják a 
kvaterkázni vágyókat bükki és 
tokaji borokkal, miskolci ven-
déglátók finom ételeivel: ott 

lesz a Rossita Olaszos Kisven-
déglő, a Via Piano Étterem és 
Gecse Peti is ad az ízlelőbim-
bóknak, a desszertet és a pala-
csintakülönlegességeket a Crep-
py Center biztosítja streetfood 
trackjéből. Persze a zenei kíná-
lat is kapcsolódik Miskolchoz és 
a filmekhez: filmzenei feldolgo-
zásokkal készül az Akvarellek, a 
Destination Brass, a La Barriere 
Manouche, a Zivatar Zenekar, 
de lesz karaoke és dj is.

A szervezők fontosnak tart-
ják a környezetvédelmet is, így 
a már közkedvelt visszaváltha-
tó repohár mellett most a do-
hányosoknak készülnek egy 
meglepetéssel, hogy ők is hoz-
zájárulhassanak az Avas tiszta-
ságához. A programokon való 
részvétel ingyenes.

BOR, FILM, CINEFEST

Kezdjük onnan, hogy van 
négy fickó. Van nekik ba-
rátjuk, a Kapa, de inkább 
Mucsinak mondják, Zolinak 
nem hívják, mert túl sok a 
Zoli, nem lehet tudni, me-
lyiknek szólnak.

Egy vasútállomás restijében 
találkoznak. A zenészek nem 
fognak színészkedni, a színész 
nem fog zenélni: szóval kon-
cert lesz. Így együtt beszélnek 
az átmenetiségről, a köztesség-
ről, arról, ami nem is már, nem 
is még, arról, hogy „Nem volt 
csatlakozás”. Egyenes beszéd 
ez, a kétség egyenessége. Ezért 
lesz könnyű nevetni is például.

A 30Y kocsmakoncertje a 
MÜPA-ban debütált 2015-ben. 
Maga a forma, az akusztikus 
hangvétel már ismert és szin-

te egyidős a zenekarral, a 30Y 
lassan tizenöt éve játszik köz-
vetlen hangú koncerteket: fesz-
tiválokon vagy éppen az ut-
cazenélve. 2012-ben megjelent 
a Szentimentálé album, ami 
egyben jelenti a zenekar akusz-
tikusan hangszerelt dalainak 
tárát és azok újra-koncepcio-
nálását is. Idővel egyre több dal 
került az akusztikus dalrendbe 
a zenekar teljes repertoárjából, 
az intim megszólalás pedig le-
rázta magáról a pátoszt, inkább 
a közvetlenség, a közönséggel 
közös élmény, a dalokhoz kap-
csolódó anekdoták váltak fon-
tossá. 30Y-dalok szentimen-
tálisan, a kocsmapulton, vagy 
éppen egy restiben. Szeptember 
27. péntek 19:00 - 20:30 Hely-
szín: Hangversenyterem, Mű-
vészetek Háza. Jegyár: 3500 Ft
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Művészetek Háza: Uránia-terem: 
Szeptember 22. vasárnap-25. szerda, 

naponta 15:30 Kópé, 17:30 Downton 
Abbey, 20:00 Rambo V

Szeptember 26. csütörtök-október 2. 
szerda, naponta 15:15 Playmobil: A film, 
17:15 Volt egyszer egy... Hollywood, 
20:00 A Wall Street pillangói

Művészetek Háza: Béke-terem: 
Szeptember 22. vasárnap-25. szerda, 

naponta 16:00 A létezés eufóriája, 
18:00 Folyékony arany, 20:00 Curtiz

Szeptember 26. csütörtök-október 2. 
szerda, naponta 16:00 A művészet 
templomai: Tintoretto. A velencei 
lázadó, 17:45 Isten kegyelméből, 
20:15 Miles Davis: Birth of the Cool

Szeptember 28. szombat és 29. vasárnap 
14:30 János vitéz

MOZIMŰSOR: CINEMA CITY: 
Szeptember 21. szombat-25. szerda, 

naponta több időpontban – 100 
dolog | Ad astra – Út a csillagokba 
| Aki bújt | A kis kedvencek titkos 
élete 2. (csak hétvégén) | Angry Birds 
2. – A film | Az aranypinty | Az – 
második fejezet | Az oroszlánkirály 
(csak hétvégén) | Downton Abbey | 
Folyékony arany | Halálos iramban: 
Hobbs & Shaw | Jó srácok | Kópé | 
Rambo V: Utolsó vér | Támadás a 
Fehér Ház ellen 3. (csak szombaton) | 
Volt egyszer egy… Hollywood

CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
Szeptember 29. vasárnap 10:30 Mazsola
KIÁLLÍTÁS:
Szeptember 22. vasárnapig Jobb, mint a 

mozi – plakátkiállítás, Művészetek Háza
Szeptember 23. hétfő 17:00 60 éves 

a Kaffka – jubileumi kiállítás, 
Művészetek Háza

Szeptember 26. csütörtök 17:00 
Balló Andrea festőművész 
kiállításmegnyitója, Feledy-ház

Szeptember 27. péntek 16:00 Magányos 
zarándoklataim – Bogdándy Szultán 
kiállításmegnyitója, Miskolci Galéria

Szeptember 28-ig kedd-vasárnap, 
naponta 9:00-17:00 Szalay 110, 
Miskolci Galéria

EGYÉB:
Szeptember 21. szombat 10:00-15:00 

Főzőverseny és családi nap, Szentpéteri 
kapui Honvéd Papp József Sporttelep

17:00 Avasi kvaterka, több helyszínen a 
történelmi Kisavason

Hely-film-történet, Weidlich-udvar
20:00-24:00 Színházak éjszakája, 

Miskolci Nemzeti Színház
20:00 Slam Poetry, Helynekem

21:00 Hollywoodi történetek – filmesek 
beszélgetése, Bortanya

Szeptember 21. szombat és 22. vasárnap 
10:00-17:00 Szüreti mulatság, Maya 
Játszópark

Szeptember 22. vasárnap
6:30-16:30 Miskolci Barátság Maraton, 

Városi Szabadidő Központ és a Dayka 
utca között

7:30-14:00 Miskolci Termelői Nap, 
Erzsébet tér

10:00 Autómentes nap, Hősök tere és a 
Szent István tér között

Sportsziget, Szent István tér
VII. Miskolci Mazsorett Találkozó, Szent 

István tér
Szeptember 24. kedd 16:30 Ingyenes 

meditációs tanfolyam, II. Rákóczi 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Szeptember 26. csütörtök 16:30 
A színész Somló-dinasztia – 
kötetbemutató, II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár

17:00 „Segítség! Válnak a szüleim, mi 
lesz velem?” – előadás, Földes Ferenc 
Gimnázium

Szeptember 29. vasárnap 17:00 Hotel 
Jereván – URATRU Örmény Színház 
vendégjátéka, Művészetek Háza

KONCERT:
Szeptember 21. szombat Gulyás Szabina, 

Avalon Ristorante
Szeptember 22. vasárnap 19:00 Ismerős 

arcok, Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Szeptember 26. csütörtök Élőzene Vígh 

Roland gitár előadóval, Drót Bisztró
Szeptember 27. péntek Élőzene Pálinkás 

Zsolt zongora előadóval, Drót Bisztró
FESZTIVÁL:
Szeptember 13. péntek-22. vasárnap 

Cinefest Miskolci Nemzetközi 
Filmfesztivál, Művészetek Háza

Szeptember 21. szombat 10:00-18:00 
Csabai Szüreti Fesztivál, Gárdonyi 
Géza Művelődési Ház

Szeptember 23-november 10. 
Múzeumok őszi fesztiválja, Herman 
Ottó Múzeum

Szeptember 28. szombat 10:00-
20:00 Görömbölyi őszi családi nap, 
Szolártsik Sándor tér

MOZGÁS:
Szeptember 21. szombat 10:00-14:00 

Egykerekű Országos Bajnokság, Szent 
István tér

Szeptember 22. vasárnap 10:00-14:00 
Egykerekű Országos Bajnokság, 
Factory Aréna

10:00 Gyermek Táncház, VOKE 
Vörösmarty Mihály Művelődési Ház

PROGRAMOK

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. idén 
is megrendezi hagyomá-
nyos szarvasbőgés-hallga-
tó vonatozását a Lillafüre-
di Állami Erdei Vasúton. 

Szeptember 28-án, szom-
baton a vadászati érdekessé-
geket felvonultató program 
mellett vezetett erdei túrán 
is részt vehetnek az arra vál-
lalkozók. A rendezvényre 
gyermekeket és felnőtteket 
egyaránt várnak. 13:30-kor 
a Csanyikig, majd 15:10-kor 
Andókúton át Mahócáig köz-
lekedő különvonatok indul-
nak Miskolc-Dorottya utcá-
ról. A 13:30-kor induló vonat 
utasai a csanyiki érkezés után 
vezetett erdei túrával juthat-
nak el a vadászati tematikájú 

programok színhelyére, An-
dókútra. A 15:10-kor induló 
vonat utasai Andókútig utaz-
hatnak. Szarvasbőgés-hallga-
tásra a visszaúton lesz lehető-
ség, az arra alkalmas helyen 
megálló szerelvényből. A te-
ríték készítés színhelye a Csa-
nyiki Erdészeti Erdei Iskola.

A résztvevők Andókútról 
különvonattal utaznak visz-
sza. A szerelvények zárt és 
nyitott személykocsikkal 
közlekednek. A szarvasbő-
gés hallgatás élménye meg-
követeli a nyitott kocsikat, de 
az esti erdő hűvöse miatt ér-
demes melegen öltözködni! 
További információ: www.
eszakerdo.hu; kisvasut@
eszakerdo.hu; facebook.
com/laevpaevpr

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Szeptember 23. hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 

13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma 
(híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (prog-
ramajánló) 18:25 Miskolci Napló (közéleti magazin) 19:00 
Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (program-
ajánló) 19:25 Építech ism. (építészeti magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 
Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Szeptember 24. kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 
Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (program-
ajánló) 18:25 Sportpercek (sportmagazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-je-
lentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Mérkőzés 21:00 Miskolc Ma ism. (hír-
adó) 21:17 Időjárás-jelentés 21:20 Programpont ism. (programajánló) 21:25 Képújság

Szeptember 25. szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont 
(programajánló) 18:25 Gasztrokaland (gasztronómiai magazin) 18:40 Köztünk élnek ism. 
(portré) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. 
(programajánló) 19:25 Generációnk ism. (nyugdíjas magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (hír-
adó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Szeptember 26. csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismét-
lése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Program-
pont (programajánló) 18:25 Promenád (kulturális magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (hír-
adó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Kedvenceink 
ism. (állatbarát magazin) 19:40 Köztünk élnek ism. (portré) 20:00 Miskolc Ma ism. (hír-
adó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Szeptember 27. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 
Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (program-
ajánló) 18:25 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:45 Egészségére (egészség-
ügyi magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont 
ism. (programajánló) 19:25 Forgószínpad ism. (színházi magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. 
(híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Szeptember 28. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 18:00 
Krónika (heti hírösszefoglaló) 18:30 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesz-
tő magazin) 19:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 19:30 Sportpercek ism. (sport-
magazin) 20:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 20:25 Képújság

Szeptember 29. vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 17:00 
Hívőszó (vallási magazin) 18:00 Miskolci Napló ism. (közéleti magazin) 18:30 Egész-
ségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:50 Egészségére ism. (egészségügyi ma-
gazin) 19:00 Promenád ism. (kulturális magazin) 19:30 Gasztrokaland ism. (gaszt-
ronómiai magazin) 19:45 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 20:00 Köztünk 
élnek ism. (portré) 20:15 Köztünk élnek ism. (portré) 20:30 Képújság

Hotel Yerevan Miskolcon

Resti a MüHában

A Miskolc Televízió Hívőszó 
című műsorában szeptem-
ber 22-én 17 órai kezdettel a 
diósgyőr-vasgyári reformá-
tus templomból közvetíte-
nek. Igét hirdet: Antal Ma-
riann református lelkész. 

Avasi búcsút tartanak 29-
én 11 órától. A szentmisét Pa-
kot Géza jezsuita atya végzi. 
Előzetes programok már 22-
én elkezdődnek, majd 28-án 

megtartják az egyházközségek 
napját, amikor főzőversenyre, 
sport- és gyermekprogramok-
ra várják a híveket.

Egy szívvel, egy szájjal – re-
gionális felekezetközi női talál-
kozót szerveznek Miskolcon 
szeptember 28-án 10-15 óráig. 
A Református Egyházkerületi 
Székházba várnak valamennyi 
nőtestvért, nemcsak a Nőszö-
vetségek tagjait. „Míg ki nem 
ábrázolódik bennetek a Krisz-

tus" – a Miskolc-Tetemvári Re-
formátus Egyházközség hit-
mélyítő alkalmai 21-én és 22-én 
folytatódnak a Deszkatemp-
lomban. Szombaton este fél 
6-kor kezdődik, a záró istentisz-
telet pedig vasárnap délelőtt 9 
órakor lesz. Isten Igéjét minden 
alkalommal Nt. Pásztor Gyula, 
a Sárospataki Református Teo-
lógiai Akadémia intézményi 
lelkipásztora hirdeti. Szeptem-
ber végén, 28-án, szombaton 

újra megrendezik az Edelény 
Open elnevezésű asztalitenisz 
versenyt a görögkatolikus iskola 
tornatermében. Az uszodában 
pedig a hozzá tartozó úszóver-
senyt. A Belvárosi Evangélikus 
Gyülekezet Luther Kórusa fő-
ként tenorokat és basszusokat 
vár soraiba. A próbát csütörtö-
könként délután 5 órától az a 
Halmainé Ujvári Mária tartja, 
aki a Fazekas Kórusnak volt év-
tizedekig karnagya.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Vadászkürt  
expressz Andókútra



Megmentették, majd 
menekülőre fogta 

Jármű önkényes elvétele miatt folyik büntetőeljárás egy 18 éves sa-
jónémeti lakossal és 16 éves társával szemben. A gyanúsítottak egy 
sajónémeti családi ház udvaráról vittek el egy autót a tulajdonos tud-
ta és beleegyezése nélkül, amelyben az indítókulcs is benne volt. A 
két fiatal később, Ózd határában az árokba borult az autóval. A sofőr 
beszorult a roncs alá, az üzemanyag pedig a hátára csepegett. Az 
időközben értesített rendőrök azonnal megkezdték az életmentést, 
felemelték a kocsit, a férfi pedig, ahogy kimászott, azon nyomban 
el akart menekülni a helyszínről. Intézkedés közben kiderült, hogy 
a 18 éves sajónémeti férfi alkoholt fogyasztott vezetés előtt, ráadá-
sul jogosítvánnyal sem rendelkezik. Az autó másik utasa mezítláb, 
szakadt ruhában próbált elvegyülni - sikertelenül - a balesetet és az 
életmentést néző emberek között. A sofőrt és 16 éves társát végül a 
mentőszolgálat munkatársai vitték további ellátásra kórházba, aki-
ket ellátásukat követően kihallgattak.

Becsületből jeles  
Szeptember 10-én éjszaka érkezett lakossági bejelentés a rendőr-

ségre, melyben egy férfi elmondta, hogy Miskolcon, az Andrássy ut-
cán lévő egyik bevásárlóközpont melletti füves területen egy övtáskát 
talált. A helyszínre érkező járőrök a becsületes megtaláló jelenlété-
ben kinyitották az övtáskát, amelyben egy helyi férfi személyes iratait, 
és több mint egymillió forint készpénzt találtak. Másnap reggel egy 
férfi jelentkezett a rendőrkapitányságon, ahol előadta, hogy őt kira-
bolhatták az előző este és több mint egymillió forintját valaki elve-
hette tőle, mert az nincs meg. A rendőrök elmondták neki, hogy a 
pénzét megtalálták, és azt az irataival együtt vissza fogják adni neki. 
A férfi újra átgondolva történetét elmondta a hatóság munkatársai-
nak, hogy előző nap elég sokat ivott és nem emlékszik igazán sem-
mire, csak arra, hogy reggel nem találta iratait és pénzét. Elmondta 
továbbá a nyomozóknak, hogy az elmúlt években többször vesztette 

el iratait és már pénzt is, de 
mindig mindent hiánytala-
nul visszakapott. Az esetet 
követően derült fény arra, 
hogy a becsületes megtaláló 

ügyészségi dolgozó, a Tiszaújvárosi Járási Ügyészség alügyésze, aki 
cselekedetével mindenki számára követendő példát mutatott.

Halálos baleset Putnokon
Halálos baleset történt szeptember 12-én délelőtt Putnokon, a Baj-

csy Zsilinszky úton. Egy autó vezetője ez idáig ismeretlen okból áttért 
az úttest bal oldalára, ahol összeütközött a vele szemben szabályosan 
közlekedő tehergépkocsival. A baleset során a személygépkocsi 68 
éves vezetője olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen a 
mentők által végzett újraélesztési kísérletek ellenére elhunyt. 

Rendőrkézen a betörő 
Lopás miatt folyik büntetőeljárás Sz. János 48 éves helyi lakossal 

szemben. A férfi fényes nappal tört be egy miskolci családi házba, 
ahonnan televíziót és porszívót lopott el. A bejelentést követően a ren-
dőrök rövid idő alatt azonosították, elfogták, majd előállították a férfit 
és indítványozták letartóztatását.  

Kismamától lopott
Lopás és csalás miatt folyt büntetőeljárást L. Katalin, 31 éves helyi 

lakossal szemben. A nő 29-es buszon egy babakocsi tetejére letett, 
és őrizetlenül hagyott irattárcát tulajdonított el. Az irattartóban az 
anya és gyermeke személyes iratai, bankkártya és több mint negy-
venezer forint készpénz volt. A nő a lopás után a megszerzett bank-
kártyával többször vásárolt és a készpénzt is elköltötte. A nyomozók 
adatgyűjtésük során megállapították az elkövető kilétét és gyanúsí-
tottként hallgatták ki. 

Balesetet okozott, eltiltották 
Négy hónapra eltiltotta a rendőrség a vezetéstől azt a motorke-

rékpár vezetőt, aki Sajószentpéteren úgy közlekedett, hogy kanya-
rodás közben nekiütközött egy személygépkocsinak. A férfi nem 
rendelkezett érvényes vezetői engedéllyel, valamint a motorkerék-
párját korábban kötelező felelősségbiztosítás hiányában kivonták 
a forgalomból. A 25 éves felsőzsolcai férfit a járőrök előállították a 
Kazincbarcikai Rendőrkapitányságra, ahol a hatóság elsőfokú ha-
tározatában a szabálysértőt négy hónapra eltiltotta a járműveze-
téstől és pénzbírsággal sújtotta.

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

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, 
kérjük, jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől csütörtökig, 13-
17 óra között.

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra ír-
ják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail: info@mikom.hu. Dr. 
Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 – április 20) Kalandos vállalkozása nagy ho-
zamot hozhat önnek. A tartósságra és a kiegyenlítettségre aligha 
számíthat, de a kiugró eredményekkel már csak így van: ilyen le-

hetősége nem mindig adódik. Éljen vele!

Bika (április 21 – május 20) Nem baj, ha a munkahelyi siker a 
fejébe száll: szüksége van az önbizalomra, mert a hatalmasoknak 
tervei vannak önnel. A bizalmuk megnyerésére a héten az öltöz-

ködésére is fokozottabban ügyeljen!

Ikrek (május 21 – június 21) Egy barátja értékes üzleti tippel 
állhat ön elé, de azért gondolja meg jól, mibe megy bele. Az ötlet 
nem rossz, de alapos kidolgozást igényel. A kapkodásnak itt nincs 

helye, habár jó reflexek kellenek.

Rák (június 22 – július 22) Krízishelyzetekben emberfeletti 
munkára képes. Ez most is így van, a kollégái már nem is csodál-
koznak a munkabírásán. Azt azért ne hagyja, hogy egyesek visz-

szaéljenek a jóságával. Mindig nem lehet krízis.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Rámenős, energikus és 
találékony a munkájában is. Különösen hétfőn kápráztathatja el 
a főnökeit zseniálisabbnál zseniálisabb ötleteivel. A megvalósítás 

már nem annyira könnyű, ahhoz szüksége lesz a munkatársaira is.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Nem tud minden elvá-
rásnak megfelelni, ezért a legjobban teszi, hogy bár törekszik a 
gyorsaságra, de a pontosságra inkább. A kapkodást mindenkép-

pen kerülje, azzal csak plusz munkát csinál magának.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Alapos és kimért a 
munkájában. Annál inkább, minél nagyobb egyébként a zűrzavar 
ön körül. Jól teszi, ez a módja annak, hogy a zavaros helyzetben 

valahogy mégiscsak lehorgonyozhasson. Tegye a dolgát!

Skorpió (október 24 – november 22) Talán nincs tisztában az-
zal, hogy milyen erősen és tartósan tudja táplálni a haragot azok 
ellen, akik nem teljesítették az elvárásait. Úgy érzi, rengeteg áldo-

zatot hoz másokért, amit azok nem kellően értékelnek. 

Nyilas (november 23 – december 21) A párkapcsolatban a 
változás az úr. Az idősebbek, és a stabilitásra törekvők most örö-
müket lelhetik a csendesen együtt töltött időben is. De még a ka-

landozóbb természetűek is úgy érezhetik: végre révbe értek. 

Bak (december 22 – január 20) Rengeteg új kapcsolata lehet 
az üzleti életben, a vonzerejét most inkább ilyen irányban érvé-
nyesítse. A hírnév időnként kellemetlen is lehet: igyekezzen tisz-

tázni magát azok előtt, akiknek a segítségére számít.

Vízöntő (január 21 – február 19) Felpezsdül az élet ön körül, 
de ami önre inspirálóan hat, az annál zavaróbb lehet a családja 
számára. Új ismeretségei kedvéért ne hanyagolja el az otthonia-

kat, különben még felforrósodhat a talaj a lába alatt! 

Halak (február 20 – március 20) Meglévő kapcsolatát felvirá-
goztathatja, avagy, ha magányos, új szerelmet találhat. Hajlamos 
lehet túl sötéten látni a dolgokat, próbáljon meg előítéletek nél-

kül hozzáállni a mégoly kellemetlen elvárásokhoz is. 

FORRÓ NYOMON

Mozaik Miskolci Napló16

Őszi zöldségek
3

Négyrészes keresztrejtvény sorozatunkban ez-
úttal ősszel termő zöldségek nevét rejtettük el. 
Kérjük megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, 
egy levélben vagy e-mailben küldjék el. Beküldé-
si határidő: 2019. október 2. Szerkesztőségünk 
címe: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. E-mail 
cím: info@mikom.hu. A helyes megfejtések be-

küldői között könyvjutalmat sorsolunk ki. 

Ünnepi szentmisén emlékeztek meg Salkaházi Sára boldoggá 
avatásának évfordulójáról a minorita templomban. A szentmi-
sét Szalkai Zoltán József atya mutatta be. Boldog Salkaházi Sára 
1944. december 27-én szenvedett vértanúságot. A Szociális Test-
vérek Társaságának apácanővére csaknem száz magyarországi 
zsidó megmentője. Boldoggá avatási eljárását a Szociális Testvé-
rek Társasága 1996 végén kezdeményezte, lefolytatását a Szent-
szék 1997 januárjában engedélyezte. Boldoggá avatási dekrétu-
mát 2006. április 28-án írta alá XVI. Benedek pápa.

Salkaházi Sárára  
emlékeztek

A hét fotója
BEREGI LÁSZLÓ  

FELVÉTELE

A Miskolci Tankerület több mint négyszáz kisiskolása vett részt azon a koncerten, amelyet a Miskolci Egyetem Bartók Béla 
Zeneművészeti Intézete adott kedden. A programot a campus és a tankerület közösen szervezte. Megnyitó köszöntőjében Ju-
hász Nóra, a Miskolci Egyetem rektorhelyettese arra biztatta a diákokat, hogy középiskolai tanulmányaik befejezésével immár 
hallgatóként térjenek vissza az egyetemre. A koncerten közreműködtek a zeneművészeti intézet hallgatói, vezényelt Bartal 
László, a Magyar Állami Operaház és a Miskolci Egyetem Szimfonikus Zenekarának karmestere. Többek között elhangzott 
Prokofjev: Péter és a farkas című műve, Seres Ildikó, a Miskolci Nemzeti Színház művészének tolmácsolásában. 

FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

A GYEREKEKNEK ZENÉLTEK  
AZ EGYETEMEN 
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