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BOTRÁNYOK AZ ELLENZÉKBEN,  
SZÉTESETT MISKOLCON A BALOLDAL

Már nem repedések, egyenesen mély árkok szabdalják a miskolci el-
lenzéki összefogást a választások előtti napokban. Csontos Róbert 
„mélységesen csalódott” a „teljes mértékben a régi miskolci MSZP-s 
politikusok és a DK befolyása és irányítása alatt álló” Veres Pálban; 
Bazin Levente pedig saját testvérét és sógorát hallgatta le, a felvételt 
politikai célból közzé is tette. Szétesett a baloldal Miskolcon.

Veres Pál másik képviselő-
jelöltje, Bazin Levente saját 
testvérét és sógorát hallgat-
ta le politikai célokból, mert 
sógora, Tóth Ákos az Új Len-

dület Miskolcért színeiben 
indul a választásokon. A pri-
vát beszélgetést ezután Ba-
zin Levente saját családtagjai 
ellen használta fel Veres Pál 
kampányát támogatandó. A 
felvételen a képviselőjelölt 
saját lánytestvére is meg-
szólal, amelyet a lehallgató 
ugyancsak kiszolgáltatott a 
Velünk a Város kampány-
csapatának és a Hírklikk in-
ternetes portálnak, amely a 
hangfelvétel alapján azt ál-
lította, hogy az Új Lendü-
letes jelölt pénzért indult 
az egyesület színeiben. Ba-
zin Leventét telefonon érte 
utol a minap.hu, aki pilla-
natnyi meglepődés után 
elismerte, hogy lehallgatta 
családtagjait, azért, mert 
sógora el mert indulni 

az Új Lendület színeiben. A 
baloldali jelölt a hangfelvé-
telről kerek perec kimondja: 
„Ezt én csináltam!” Megkér-
deztük a család-lehallgatás-
ról Veres Pált is, aki szoká-
sosan semmit nem tudott 
semmiről, ám végül azért 
bölcsen hozzátette: „de, ha 
így van, az nem egy dicsére-
tes dolog!”

Az Új Lendület Miskolcért 
polgármesterjelöltje, Kopcsó 
Gábor „családon belüli kam-

pányerőszaknak” ne-
vezte az esetet, amelyet 
mélységesen elítél, de 
többet az Új Lendület 
vizsgálatának eredmé-
nyéig nem kívánt az ügy-
ben nyilatkozni. Az el-
nökség aztán kiadott egy 
közleményt, amiben visz-
szautasították mindazon 
feltételezéseket, amelyek Tóth 
Ákos lehallgatásakor elhang-
zanak. Azt írták: „az, hogy egy 
jelölt „pénzért” indul az egye-

sület színeiben, valótlan állítás, 
hiszen az egyes jelöltekre eső 
kampányköltség-keretet a je-
löltnek el is kell költenie kam-
pánycélokra.”

Meztelen a király, Veres Pál 
csapata szétesett. A válasz-
tásoknak ezennel mint bu-
kott csapat és bukott jelöltjei 
vágnak neki – kommentálta 
Hubay György országgyűlé-
si képviselő az ellenzéki tér-
félen történteket. Úgy fogal-
mazott: „vállalhatatlan lett 
Veres Pál mint független je-
lölt, mert valójában a bukott 
MSZP-s és DK-s politikusok 
foglya lett, és vállalhatatlan 
lett Veres Pál mint független 
polgármesterjelölt, ha olyan 
súlyos pénzügyi csalással vá-

dolt személlyel találkozgat, 
mint amilyen a volt szocialis-
ta tanácsadó, Szőke Tibor”. 
Véleménye szerint az ellen-
zéket „semmi más nem tartja 
össze, csak a zsákmány remé-
nye, Miskolc kasszakulcsának 
megszerzése”. Hozzátette: Ve-
res és csapata „többször is ha-
zudott”, amikor függetlennek 
vallotta magát vagy amikor 
közvéleménykutatási adato-
kat hamisítottak. De hazud-
tak a légimentőkkel és Alak-
szai Zoltánnal kapcsolatban 
is. „Miskolc nem lehet ellen-

zékben, maradjon erős ke-
zekben a város, maradjunk a 
nyerő oldalon, szavazzanak a 
Fidesz-KDNP jelöltjeire, sza-
vazzanak Alakszai Zoltánra 
– zárta Hubay György.

Hamis és manipulált az a kompromittáló hangfelvétel, amit 
Bazin Levente egy családi összejövetelen a testvérével és sógo-
rával folytatott beszélgetésről készített. Veres Pál jelöltje az ösz-
szevágott felvétellel le akarta járatni sógorát, Tóth Ákost, aki 

az Új Lendület Miskolcért Civil Egyesület képviselőjelöltjeként 
indul az önkormányzati választáson. Az Új Lendület Facebook 
oldalán közzétett, Bazin Leventének, – Veres Pál képviselője-
löltjének- címzett nyílt levélében Tóth Ákos azt írja, hogy Ba-

zin Levente a családi vacsorán megfenyegette és pénzt is kínált 
neki. A hangfelvételt pedig megvágatta és több beszélgetésből 
összeollózta. Tóth Ákos jogi lépéseket tett családját és a Kopcsó 
Gábor vezette egyesületet lejárató manipulált felvétel miatt.

Veres Pál nem hirdetett – 
szakemberek számára értékel-
hető – gazdasági programot, 
csak kampányígéreteket tett. 
Az ígéretek által elköltött ösz-
szeg számításaink szerint eléri 
a város teljes éves költségvetését, 
a 100 milliárd forintot – fogal-
mazott a Fidesz miskolci frak-
cióvezetője, hozzátéve: a kér-
dés az, hogy mindezt miből 
akarja finanszírozni? Soós At-
tila elmondta, Veres Pál a kö-

zösségi oldalakon „vért, veríté-
ket, könnyeket” ígért, valamint 
kifejezte, hogy „karcsúbb hol-
dingot akar”. – Ez vajon meg-
szorításokat jelent? Vagy leépí-
téseket? – vetette fel. Szerinte 
mindezekből az következhet, 
hogy „Veres Pál folytatni akarja 
a gyurcsányi megszorító gazda-
ságpolitikát”, amikor is három-
szorosára emelték a gáz, kétsze-
resére az áram árát és eszerint 
minden bizonnyal véget kíván 

vetni a rezsicsökkentés politi-
kájának Miskolcon. Soós azt is 
mondta, hogy Veres „az ígére-
teihez szükséges költségvetési 
pénzt adó- és bérleti díj eme-
léséből gondolja fedezni, vél-
hetően meg akarja emelni a 
lakások, az üzletek, a garázsok 
bérleti díját is”, de akár a tö-
megközlekedés is drágulhat. – 
Miskolc fejlődik, adóemelések 
és eladósodás nélkül is – hang-
súlyozta Soós.

A lehallgatott  
nyílt levélben reagált sógo-
ra – minden valószínűség-
gel manipulált, összefércelt 
– hangfelvételére, amit utó-
lag ollózhattak össze. A kö-
zösségi oldalon azt írta: „az 
elmúlt napokban a sajtóban 
megjelent a becsületemet, a 
családomat, és az Új Len-

dület a Városért Egyesü-
let polgármesterjelöltjét 
kompromittáló felvétel. 
A hangfelvételnek erede-
tisége és tartalma is erő-

sen megkérdőjelezhető, ennek 
tisztázására meg is teszem a 
szükséges jogi lépéseket” – fo-
galmazott, majd azzal zár-
ta, hogy „kedves Levi! Mi így 
sem engedjük el a kezed…”. 
Tóth Ákos utal arra is, hogy 
sógora a Velünk a Város által 
felkínált 1 millió forintos „ju-
talomra” bazírozott a hang-

felvétel készítésével, a szerin-
tük választási csalást elkövető 
Tóth „lebuktatásával”.

„A 2019-es önkormányza-
ti választási kampányban saj-
nos fokozatosan kellett rájön-
nöm, hogy a Velünk a Város 
elnevezésű szerveződés, vala-
mint polgármesterjelöltje, Ve-
res Pál, teljes mértékben a régi 
miskolci MSZP-s politikusok 
és a Demokratikus Koalíció 
befolyása és irányítása alatt 
áll” – írja szerkesztőségünk-
höz személyesen eljuttatott 
levelében Csontos Róbert. A 
Velünk a Város Egyesület je-
löltje hozzáteszi: „ráadásul az 
is kiderült, hogy Veres Pál az-
zal a Szőke Tiborral tart aktív 
kapcsolatot, aki ellen bűnszö-

vetségben elkövetett, költség-
vetési csalás bűntette miatt 
nemrég vádat emelt a B.-A.-Z. 
Megyei Főügyészség és az 
MSZP alpolgármesterének 
volt főtanácsadója. Mindez 
engem mélységes csalódással 
töltött el.” Csontos azt is írja, 
hogy nem kíván „az eredetileg 
megfogalmazott célja-
ink, a civilség és füg-
getlenség ellenében 
és ilyen, számomra 
vállalhatatlan sze-
mélyekből álló cso-
portosulásban tovább 
politizálni”, ezért 
visszalép a jelöltség-

től. Csontost október 8-án a 
hivatalos választási oldal, a 
Választás.hu szerint már tö-
rölték is a miskolci jelöltek lis-
tájából. Teljesen összeomlani 
látszik az ellenzéki összefogás, 
Veres Pál támogatóira már két 
választókerületben nem lehet 
szavazni.

„SZÁMOMRA VÁLLALHATATLAN”

„NEM EGY DICSÉRETES DOLOG”

TESTVÉRÉT ÉS SÓGORÁT HALLGATTA LE
HUBAY: „SZÉTESETT VERES PÁL 
CSAPATA, MÁR SAJÁTJAI SZÁMÁRA 
IS VÁLLALHATATLAN”

HAMISÍTVÁNY A VERES PÁL JELÖLTJE ÁLTAL KÉSZÍTETT HANGFELVÉTEL 

SOÓS ATTILA: ELKÉSZÜLT A VERES- 
CSOMAG, JÖNNEK A MEGSZORÍTÁSOK?!

„CSALÁDON BELÜLI  
KAMPÁNYERŐSZAK”
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Hivatalos látogatáson járt Miskolcon Orbán Viktor. A mi-
niszterelnök személyes megbeszélést folytatott a városházán 
Alakszai Zoltánnal. A találkozó után Orbán Viktor exkluzív 
interjút adott a Miskolc Televíziónak. 

Alakszai Zoltán agilis, van 
benne energia és jól lehet vele 
dolgozni – jelentette ki a mi-
niszterelnök. – Ha fejleszte-
ni, beruházni, munkahelyeket 
teremteni akarunk, ha meg 
akarjuk valósítani azokat a 
terveket, amit kidolgoztak a 
város vezetői, akkor működ-
jünk együtt. Miskolc próbáljon 
a nyerő oldalon maradni, és 
én készen állok arra, hogy ha 
van olyan vezető, akivel lehet 
együttműködni, akkor komoly 
és nagy tervekhez tudok segít-
séget nyújtani. Mindig is büsz-
ke voltam arra, ami az elmúlt 
tíz évben történt Miskolcon – 
hangsúlyozta. 

„Tartoztam ezzel  
a látogatással”

Orbán Viktor kifejtette, azért 
jött el Miskolcra, mert tartozik 
ezzel a leköszönő polgármes-
ternek, Kriza Ákosnak, akivel 
15 éve dolgoznak együtt. – Kri-
za Ákos fantasztikus munkát 
végzett a városban, aminek 
most érnek be a gyümölcsei. 
Nagy harcos, bátor ember, aki 
most bajba került – mondta, 
hozzátéve, hogy azért harcol, 
hogy a polgármester öröksé-
ge ne menjen tönkre. – Ne en-
gedjük, hogy ellenzéki főhadi-

szállást csináljanak a városból 
– és az elmúlt évek munkája 
áldozatul essen a pártcsatáro-
zásoknak. Arra kérem a mis-
kolciakat, hogy folytassuk azt a 
munkát, amit Kriza Ákos pol-
gármester úrral megkezdtünk 
– mondta a miniszterelnök. – 
Kriza Ákos fantasztikus em-
ber. Az elmúlt nyolc évet úgy 
csinálta végig, hogy tíz műtét-
je volt és ebből a város semmit 
sem vett észre. Hatalmas erő-
ket mozdított meg, hogy olyan 
fejlesztések valósuljanak meg, 
amilyen Miskolcon még nem 
volt.  Rendet rakott. Beindí-
totta a turizmust. Nagy tervek 
vannak a közlekedés fejleszté-
sére – mondta Orbán Viktor.

5 százalék alatt  
a munkanélküliek száma

– Kriza Ákos polgármester 
úr, Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter és én azon 
dolgoztunk, olyan üzemeket 
hozzunk Miskolcra, amelyek 
munkát adnak az itt élőknek. 
Ez sikerült is. Miskolc bizton-
ságos város lett: kétszeresé-
re nőtt a közbiztonság, felére 
csökkent a bűncselekmények 
száma. Létrejött az önkor-
mányzati rendészet, kamerá-
kat telepítettek a közterületek-

re. A város együttműködik a 
rendőrséggel és a polgárőrség-
gel, Miskolcon rend van, van 
munka és biztonság – jelentet-
te ki Orbán Viktor. Ha olyan 
polgármester lesz, akivel tudok 
együttműködni, akkor bizto-
san megcsináljuk azokat a be-
ruházásokat, amelyek a várost 
nemcsak biztonságossá teszik, 
hanem széppé és lesz egy mo-
solygós arca is. Nagyon szeret-
ném, ha a Kriza-féle örökséget 
be tudnánk fejezni, mert a ter-
veket ő már megcsinálta – tette 
hozzá a miniszterelnök.

Két út van
– Miskolc előtt két lehető-

ség áll. Az emberek döntik el, 
hogy melyik úton induljon el. 
Azt is lehet csinálni, amit az el-
lenzék javasol, ha az emberek 
ezt választják, akkor úgy lesz. 
Akkor Miskolc bevackolja ma-
gát egy ellenzéki főhadiszállás-
ként. Gyurcsány és a Demok-
ratikus Koalíció politikájának 
megfelelően harcolni fognak a 
kormány ellen. Nem vitatom 
el, hogy ehhez van joguk. Ha 
egy város így akarja a követ-
kező éveit leélni, akkor legyen 

így. Megfontolásra javasolnám, 
hogy ne egymás ellen harcol-
junk, hanem harcoljunk in-
kább a városért. Ahhoz pedig 
egy olyan polgármester kell, 
aki a város érdekében a kor-
mánnyal együttműködik. Egy 
DK-s ellenzéki polgármester, a 
kormány ellenfele lesz – foly-
tatta Orbán Viktor. 

Veres Pál  
a Gyurcsány-párt jelöltje

Orbán Viktor arra is kitért, 
hogy az ellenzék el akarja fog-
lalni a városokat és onnan har-

colni a kormány ellen. Veres 
Pálnak pedig azt kell majd ten-
nie, amit a közössége meghatá-
roz a számára. – Ha akarja, ha 
nem, bele fogja vinni a várost 
egy konfliktusba, ami az em-
bereknek nem jó. Én az együtt-
működést keresem. Gyurcsány 
emberével együttműködni na-
gyon nehéz lenne, hiszen ott 
nincs együttműködési szán-
dék. Ellenben Kriza Ákos 
utódjával, Alakszai Zoltánnal 
tud együtt dolgozni a miskol-
ciak érdekében – hangsúlyozta 
a miniszterelnök.

Jó látni, ha valaki 30-40 évre 
előre gondolkodik a városa 
kapcsán, pár év múlva tehát 
bekövetkezik a miskolci cso-
da, de az ország egész keleti 
részét rátesszük a világtérkép-
re – fogalmazott Kósa Lajos 
azt követően, hogy egyeztet-
tek a Magyar Fejlesztési Bank 
vezetőivel egy több milliárdos 
miskolci tőkealap létrehozá-
sáról. A helyi kkv-k fejlődését 
segítenék ezzel.

A felek – Miskolc városa, 
a Megyei Jogú Városok Szö-
vetsége és a Magyar Fejleszté-
si Bank (MFB) – közös mun-
kamegbeszélést tartottak egy 
vállalkozásokat segítő városi 
pénzügyi alap létrehozásáról. 
Az önkormányzat által kezde-
ményezett egyeztetés eredmé-
nyeiről a polgármesteri hivatal 
jegyzői tárgyalójában tájékoz-
tatták a sajtót.

A cél a helyi kis- és közép-
vállalkozások (kkv) tevékeny-
ségének élénkítése – hang-
súlyozta a város jegyzője. 
Alakszai Zoltán kiemelte, 
sokszínű iparági struktúrára 
van szükség, több lábon kell 
állni, a kkv-k pedig fontos ré-
szei a város gazdaságának. – 
Megfelelő körülményeket kell 
biztosítani számukra – han-
goztatta, hozzátéve: a nagy-
befektetők fejlődési üteméhez 
nekik is fel kell zárkózniuk. 
– Tőkére, megfelelő koncep-
cióra van szükség a terveik 
végrehajtásához. A város ve-
zetése pedig abban érdekelt, 
hogy minél több forráshoz 
jussanak fejlesztésre, munka-
helyteremtésre. – Ha október 
13-án bizalmat kapunk a foly-
tatásra, azonnal felállítunk 
egy munkacsoportot a helyi 
igények felmérésére és hogy 
megtaláljuk a legmegfelelőbb 

formát a tőkealaphoz – tette 
hozzá Alakszai Zoltán.

A Debrecen és Székesfehér-
vár gazdaságának további fej-
lesztését támogató tőkealapok 
már elindultak, 10 és 5 milliárd 
forinttal. Sipos-Tompa Leven-
te, a Magyar Fejlesztési Bank 
(MFB) elnök-vezérigazgató-
ja elmondta, örültek Miskolc 
megkeresésének. – Itt látjuk a 
legnagyobb potenciált az ipar 
fejlesztésére, az innovációra. 
Komoly munka kezdődött a tő-
kealap felállítására, amit a bank 
saját forrásból hoz létre, nem 
terheli tehát a központi költség-
vetést – mondta el.

Bugár Csaba, az MFB Invest 
Zrt. vezérigazgatója ismertette: 
először egy gazdasági környe-
zettanulmányt készíttetnek a 
városokkal, ami az üzleti lehe-
tőségeket mutatja be. Fontos a 
települések szerepe, hiszen ők 
tudják a legjobban, mely vál-

lalkozásoknak van szüksége 
leginkább tőkére. – Bankként 
üzleti alapon működünk, van 
egy elvárás a megfelelő hozam-
ról. A tőkealap 12 évre szól, 
a befektetési időszak hét év. 
Nem start-upokat várunk, ha-
nem már működő vállalatokat, 
akikre lehet alapozni, és akik-
kel lehet megfelelő nagyságú 
– átlagosan 200 millió forintos 
nagyságrendű – ügyleteket köt-
ni – tudatta.

A bankvezetők úgy tervez-
nek, hogy 2 hónap alatt elké-
szül a környezettanulmány, 
és jövő év elejére elkészülhet 
a miskolci tőkealap. Akkor 
tudnak majd pontos összeget 
mondani arról, hogy mennyi 
forrásra van szüksége a helyi 
kkv-knak. A tőkealap létreho-
zását a Megyei Jogú Városok 
Szövetsége kezdeményezte. – 
Miskolc kulcskérdés a régió 
gazdasági teljesítménye szem-
pontjából – ezt már a szövetség 
tiszteletbeli elnöke mondta. 
Kósa Lajos kifejtette: Miskolc-
ra támaszkodva más települé-
seknek is megvan a lehetősége 
a fejlődésre a régióban. – Mis-
kolc 2010-ben elindult ezen az 
úton, óriási potenciál van a vá-
rosban. Jó látni, ha valaki 30-
40 évre előre gondolkodik a 
városa kapcsán. Alakszai Zol-
tán iránymutatásaival pár év 
múlva bekövetkezik a miskol-
ci csoda.

TÍZMILLIÁRDOS TŐKEALAP  
A MISKOLCI VÁLLALKOZÁSOKNAK

ORBÁN VIKTOR: MISKOLC MARADJON  
A NYERŐ OLDALON

Alumínium-nyílászáró gyártócsarnokot adtak át Miskolcon. 
A beruházás másfélmilliárd forintból valósult meg és 50 új 
munkahelyet teremt.

 – Cégünk 2001-ben alakult, 
saját erőből jutottunk el idáig, 
ahol most vagyunk – nyilat-
kozta Ungvári Rajmund, az 
MPA System Kft. ügyveze-
tője. A vállalat fő profilja az 
alumínium nyílászárók gyár-
tása, amivel legfőképpen a 
magyar piacot célozzák meg. 
– Két éven belül szeretnénk, 
hogy az exporttevékenysé-
günk elérje a cég forgalmának 
negyven-ötven százalékát. Ez 
a technológiai- és üzemcsar-
nok-fejlesztés nagy mérföldkő 
az életünkben.

A vállalkozás tavalyi árbe-
vétele meghaladta a 2,8 mil-
liárd forintot az egy évvel ko-
rábbi 1,9 milliárd forint után 
a nyilvánosan elérhető adatok 
szerint. Az adózott eredmény 
194 millió forint fölé emelke-
dett egy év alatt 92 millió fo-
rintról.

–  Egy új üzem létrehozása 
azt érzékelteti, hogy érdemes 

Miskolcon befektetni, érde-
mes itt tervezni. Számítani 
lehet arra, hogy a befektetés 
többszörösen megtérül. Mis-
kolcnak az az érdeke, hogy a 
legmodernebb technológiát 
képviselő, magas hozzáadott 
értékű munkahelyek létre-
hozását támogassa – mond-
ta Alakszai Zoltán, Miskolc 
jegyzője. – 2010 óta folyama-
tosan sikerült kivívni, hogy 
Miskolcban lehetőséget és 
távlatokat lássanak, amelyek 
többet jelentenek a pillanat-
nyi sikernél. Az önkormány-
zatnak ezen a téren továbbra 
is az a legfontosabb kötelessé-
ge, hogy hatékony lobbierővel 
tárgyaljon a kormánnyal és a 
befektetőkkel, hogy ne csak 
ígéretekhez, hanem érdemi 
támogatásokhoz is jusson, 
hogy képes legyen a város elő-
teremteni azokat a forrásokat, 
amelyből aztán később saját 
magát tovább építheti.

Új gyártócsarnokot  
adtak át



Vörösmarty - a városrész egyik közterületét a köznyelv is így 
hívta eddig, de hivatalosan csak a közgyűlés határozatával lett 
ez az elnevezése. A hétvégén névadó ünnepséggel és progra-
mokkal ünnepelték a nevében megújult közösségi teret.

– Korábban a kezdeménye-
zésemre egy közvélemény ku-
tatást végeztünk és megkér-
deztük a helyben lakókat, hogy 
mit gondolnak, mi legyen a 
neve ennek az eddig névte-
len közterületnek – nyilatkoz-
ta Molnár Péter (Fidesz-KD-
NP) önkormányzati képviselő, 
a névadás kezdeményezője. – 
Volt három opció, amire sza-
vazhattak, illetve javaslatot is 
tehettek, de toronymagasan a 
Vörösmarty tér elnevezés győ-
zött.  

Miénk a tér! – ez lett a név-
adó program neve, amelyben 

közösségi programokat kínál-
tak, a kisgyermekes családokat 
mesék és arcfestés, a nagyob-
bakat pedig sportprogramok 
és kiállítás is várta. Hogy meg-
szépüljön a tér tizenöt, örök-
zöldekkel teleültetett virágláda 
is helyet kapott és egy okososz-
lopot is felállítottak. - Az a cé-
lunk, hogy ez a hely kultúrával 
és élettel teljen meg – mondta 
Molnár Péter.

– Sokféle célcsoportot pró-
bálunk megszólítani – erről 
Csorba Rita, a Célpont Kö-
zösségi Tér irodavezetője be-
szélt. A civil szervezet számos 

programmal várja hétközna-
ponként is az itt lakókat. 

– Hétfőnként társasjáték 
klubunk van, ez inkább a fi-
atalabb korosztályt vonzza, 
de van ingyenes angol tár-

salgási, baba-mama klubunk 
és informatikai képzéseket 
is szervezünk idősebbeknek. 
Emellett tartunk jogi tanács-
adást is, ami szintén térítés-
mentes.

Nagyobb gyűjtőedényeket 
oszt ki városszerte a MiReHu 
Nonprofit Kft. a társasházi 
övezetekbe. Az önkormány-
zatok alkotta hulladékgaz-
dálkodási társulás 2016-ban 
készített elő egy projektet, 
amely tartalmazta a gyűjtőe-
dények beszerzését is. Ennek 
eredményeként ez év szep-
temberében leszállították a 
szelektívgyűjtőket.

A nagyobb edények beszer-
zése nem most kezdődött, an-
nak előkészítése már 2016-
ban megtörtént. Ladányi 
Roland úgy fogalmazott, Mis-
kolcon a szelektív gyűjtés egy 
újabb szintet lép. – Korábban 
a társasházaknak egy 240 lite-
res edény állt rendelkezésére, 
egy korábbi projektből. Majd 

egy újabb támogatást sikerült 
nyerni a térség hulladékgaz-
dálkodására, amiből minden 
társasház kap nagyobb, 770 
literes edényt – mondta a Mi-
ReHu Nonprofit Kft. ügyve-
zetője, majd hozzátette, így 
nagyobb térfogat áll minden-

ki rendelkezésére a szelektív 
hulladékgyűjtésben. Ha tehát 
egy társasháznak két 1100 
literes tárolóedénye van a 
kommunális hulladékra, ezek 
mellé a társaság biztosít egy 
770 literes szelektív gyűjtőe-
dényt. – Ez 7500 új edényt je-

lent, aminek kiosztását már a 
múlt héten elkezdtük azokra 
a helyekre, ahol azokat koráb-
ban már igényelték. Ennek je-
lentős része a társasházakhoz 
kerül, de lehetőség van arra is, 
hogy vállalkozások igényeljék 
meg ezeket a nagyobb táro-
lóedényeket a szelektív hulla-
dékgyűjtésre.

Felidézve a szelektív hul-
ladékgyűjtők használatát az 
ügyvezető elmondta, alap-
vetően csomagolási hulla-
déknak kell kerülnie az edé-
nyekbe. Ilyenek például a 
PET-palackok, a különböző 
fóliák, az alumínium- és fém-
dobozok és az öblítőszeres 
flakonok. A műanyag redőnyt 
és a műanyagból készült hor-
gászbotot tehát ne dobjuk be 
a szelektívbe!

Ötmillió forintból újí-
tották fel az Éder György 
utcai gyermek és felnőtt 
háziorvosi rendelőket. 
Korszerűbb lett a fűtés, ki-
festettek és új burkolat ke-
rült a padlóra. A fejlesztés 
az önkormányzati támo-
gatásból valósult meg.

Három felnőtt és egy gyer-
mekrendelő működik az 
Éder György utcában. Mind-
egyiket érintette a nemrég 
megvalósult felújítás – októ-
ber 2-ától már a korszerűbb 
épületben várakozhatnak a 
betegek. Simkó Róbert házi 
gyermekorvos kifejtette: a 
gyerekrendelőben a fűtési 
rendszer korszerűsödött, a 

higiénés viszonyok javultak, 
mert könnyebben elérhető 
lett a kézmosó csap, valamint 
festés és burkolás is történt. 
A felnőtt rendelőben pedig 
a festésen túl kicserélték a 
szennyvízcsövet és beépítet-
tek egy szellőztető rendszert.

– Ha egészségügyről van 
szó, akkor részéről a meg-
előzés híve vagyok – fogal-
mazott Katona Ferenc ön-
kormányzati képviselő –, de 
ha már beteg lesz az ember, 
akkor nem mindegy, hogy 
milyen környezetbe érkezik. 
Most ezen sikerült javíta-
nunk ezzel az 5 millió forin-
tos beruházással. A felújítás 
az önkormányzat támogatá-
sából valósult meg.

Fejlesztés Miskolci Napló4

Már nekünk is van egy Vörösmarty terünk

Több szelektív hulladék gyűjthető Korszerűbb lett  
a rendelő

Egy óvodával már elkészül-
tek, ötben még tart az ener-
getikai felújítás Miskolcon. 

A több mint 800 millió fo-
rintos uniós támogatásból a 
Százszorszép, a Belvárosi, a 
Diósgyőri, a Mesevár, a Le-
szih Andor úti és a Napra-
forgó Óvodában kicserélik 
a külső nyílászárókat, kül-
ső homlokzati hőszigetelést 
és födémszigetelést kapnak 
az intézmények, okos fűté-
si rendszert létesítenek, va-
lamint az intézmények teljes 
villamosenergia igényét fede-
ző napelemes rendszert tele-
pítenek.

Miskolc óvodafelújítási 
programjában olyan épüle-
teket alakítanak ki, amelyek 
energiafogyasztása megfelel a 
város smart&green elvárásai-
nak. Az épületek külső nyílás-
záróit korszerű hőtechnikai 
jellemzőkkel rendelkezők-
re cserélik, utólagos hőszi-
getelést végeznek az oldal-
falakon és a tetőkön, ahová 
napelemeket is elhelyeznek, 
hogy környezetbarát módon 
biztosítsák az óvodák villa-
mosenergia igényét. Minde-
gyik épületben új, okosfűtést 
is kiépítenek, amit a lapra-
diátorokra szerelt, vezeték 

nélküli kommunikációval 
működő okos radiátorszele-
peken keresztül egy komplex 
épületmenedzsment-rend-
szer szabályoz. Ez utóbbi az 
alapja annak a városi energi-
amenedzsment központnak, 
amelyhez a hat óvodán kí-
vül minden olyan intézmény 
csatlakozni fog, ahol az okos 
fűtési- és napenergiarend-
szert kiépítik, vagy már kié-
pítették.

A város energiamenedzs-
ment központja többek kö-
zött automatikusan vezér-
li az intézményekben – akár 
termenként vagy napszak-
tól függően szabályozva – a 

belső hőmérsékletet, figye-
lemmel követi például a víz-
felhasználást és előre prog-
ramozhatóvá teszi az épület 
energiafelhasználását. Ezek 
a korszerűsítések intézmé-
nyenként közel 70%-kal ke-
vesebb felhasznált energia-
mennyiséget jelentenek, ami 
hozzájárul a működtetési 
költség csökkentéséhez, mi-
közben az épületben tartóz-
kodók hő- és komfortérzete 
jelentősen javul.

A belvárosi óvodát már 
csatlakoztatták az energia-
menedzsment rendszerhez, 
mivel ott – jóval határidő 
előtt – befejeződött az ener-

getikai korszerűsítés, amit 
a fenntartó önkormányzat 
költségvetéséből egyéb fel-
újításokkal is kiegészítettek, 
így a gyermekek ezen a héten 
visszaköltöztek az óvodába. 
A többi óvodánál azt ígérték 
a kivitelezők, legkésőbb ez év 
végére végeznek az energeti-
kai célú felújítással.

Összességében Miskolc újra 
egy lépéssel közelebb került 
egyik fontos célkitűzéséhez, 
miszerint 2030-ra a városi in-
tézmények 100%-ban hely-
ben termelt megújuló energi-
át használjanak és jelentősen 
csökkentsék az üvegházhatá-
sú gázkibocsátást. 

Okosfűtéssel újulnak meg  
az óvodák Miskolcon Közúti híd rekonstrukciójával kezdődött a Bogáncs utca 

felújítása. Október végétől csapadékvíz-elvezetést építenek 
ki, de lesz közvilágítás, kerékpáros nyomvonal és járda is.

Több hónapos felújítá-
si program indult el a Bo-
gáncs utcában. A területen 
már most dolgoznak. - Teljes 
ivóvízvezeték-csere történik, 
kiszélesítik az utat, gyalogos 
járda épül, teljes körű köz-
világítást kap ez a szakasz – 
tájékoztatott Demeter Péter, 
közlekedésért felelős polgár-
mesteri biztos.

A Bogáncs utca a kertvá-
rost köti össze a bevásárló-
központokkal, a belvárossal, 
de a Déli Ipari Park fejlődé-
se miatt is megnőtt itt a for-
galom. Nem csak az autósok 
választják ezt az utat. - Örü-

lök neki, hogy a teljes út-
szakasz új képet fog kapni. 
Külön jó hír, hogy a kerékpá-
rosokra is figyelnek a fejlesz-
tés során, hiszen a kerékpár 
nyomvonal segítségével egy 
biztonságosabb közlekedést 
tudunk számukra is biztosí-
tani, ez párosul a közvilágítás 
kiépítésével is – nyilatkoz-
ta Szécsényi Mariann, a Fi-
desz-KDNP önkormányzati 
képviselője. 

A Bogáncs utcai járdaépí-
tésre és az aszfaltburkolat 
cseréjére jövőre kerül sor. A 
beruházás a tervek szerint 
2020 őszén ér véget.

Felújítják  
a Bogáncs utcát



1,5 milliárd forintból fej-
lesztette Miskolc városa 
a Déli Ipari Park infra-
struktúráját és a mellette 
lévő iparterületet. 

Alapvető célkitűzés volt 
egy jó alapinfrastruktúrával 
és közlekedési kapcsolatok-
kal ellátott terület kialakítá-
sa. Mindez elengedhetetlen 
abban a versenyben, amely-
nek győzteseként Miskolc 
továbbra is vonzó célpontja 
a beruházásoknak.

Miskolc Déli Ipari Park-
ja eddig az M30-as autópá-
lyáról a 304-es úton kiépí-
tett körforgalmon keresztül 
volt megközelíthető. Most a 
Bogáncs utcán, az ipari park 
északi részén új csatlako-
zási pontot alakítottak ki, a 
közösségi közlekedéshez új 
buszmegállókkal, gyalogát-
kelőkkel. Mindez magával 
hozott további, ipari parkon 
belüli infrastrukturális fej-
lesztéseket, így a csapadék-
víz-elvezetési rendszer és 
közvilágítás, aszfaltos út, jár-
da és kerékpáros nyom ki-
építését. Emellett az ipari 
park keleti oldalán zúzalékos 
pályaszerkezettel szervizút 
és vízelvezető árok is épült. 
A város déli határában lévő 
kereskedelmi központok és a 
Joyson Safety Systems Hun-
gary Kft. között is közvilágí-
tással ellátott járda épült, így 

a gyár biztonságosan megkö-
zelíthető gyalogosan és ke-
rékpárral is az áruházaktól. A 
munkavállalók biztonságo-
sabb közlekedéséért buszfor-
dulót is építettek a gyár köz-
vetlen közelében.

A 304-es út déli oldalán, 
az 1000 hektáros iparterü-
let részeként új, 120 hektáros 
zöldmezős beruházással a 
Hejő-patak mederrendezése 
mellett aszfaltburkolatos út 
épült járdával, kerékpárúttal 
és közvilágítással. Az ipari 
parkban és az új iparterüle-
ten a teljes alapinfrastruktúra 
elérhető, és Miskolc környe-
zetbarát és okos városfej-
lesztési irányvonalaként a 
geotermikus energia is a be-
fektetők rendelkezésére áll.

Az átadó ünnepségen 
a város alpolgármestere, 
 Pfliegler Péter elmondta, 
Miskolc folyamatosan fej-
leszti szolgáltatásait, inf-
rastruktúráját, közösségi 
közlekedését. – Az önkor-
mányzat minden fejleszté-
sével azt kell elérnünk, hogy 
a munkaadó és a munka-
vállaló otthon érezze magát 
Miskolcon. Ami azt is jelen-
ti, hogy folyamatosan javul 
az életminőség, fejlődik a 
város, egyre többet tudunk 
nyújtani. Megéri betelepül-
ni, megéri maradni, fejlesz-
teni, és megéri visszajönni 
Miskolcra.

A saját forrásból, bő fél-
milliárd forintért felújított 
épületet hétfőn avatták fel 
hivatalosan, az eseményen 
elhangzott: a megye gaz-
dasága jó állapotban van, a 
helyi cégek jól teljesítenek.

„Egynek minden nehéz, sok-
nak semmi sem lehetetlen” – 
Széchenyi István szavai a Bor-

sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamará-
ra (BOKIK) is igazak az elnök 
szerint. Bihall Tamás avató ün-
nepségen elmondott beszédé-
ben kiemelte: a mintegy 538 
millió forintos beruházás költ-
ségeit ugyanis a kamara maga 
állta, ehhez pedig az elmúlt 25 
év jó gazdálkodása, vállalati ak-
tivitása kellett. – Az épület te-
hát az erőt és a megye vállalatai 
közötti összetartozást is jelké-
pezi – tette hozzá.

Az elsősorban a jármű- és 
vegyiparra épülő megyei gaz-
daság „jó állapotban van”, bár 
mélyről indult, de ma már az or-
szágos rangsor középmezőnyé-
be tartozik, mutatott rá Bihall 
Tamás, hozzátéve: Borsod-Aba-
új-Zemplén és Miskolc komoly 
teljesítményt, előrelépést mutat-

hat fel, ami miatt magabiztosan 
tekinthetünk a jövőbe.

Parragh László, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra (MKIK) elnöke hangsú-
lyozottan méltatta a megyei 
szervezet tevékenységét és 
vezetését, kiemelve egyúttal 
a kiváló és jól működő üzle-
ti közösség erejét is. – Mis-
kolc és ez a közösség szépen 
felépítette önmagát – hangsú-
lyozta az országos elnök.

Megfelelőnek nevezte a kor-
mány és a kamarák együtt-
működését Tállai András. A 
Pénzügyminisztérium minisz-
terhelyettese szintén gratulált a 
BOKIK teljesítményéhez, majd 
néhány mutatóval támasztotta 
alá a magyar gazdaság teljesítő-
képességét: a GDP növekedése 
például 5,1 százalékkal nőtt ta-

valy a KSH adatai szerint, ez a 
növekedés eddig idén is kitar-
tott; ugyanakkor 70 százalék 
alá csökkent az államadósság, 
az infláció pedig 3 százalék kö-
rüli. – Ritkán van arra példa, 
hogy ezek a mutatók egyszerre 
jellemezzék egy ország gazda-
ságát – mutatott rá.

A kamarák kiegyensúlyo-
zott kapcsolattartással és köz-
vetítéssel tudnak a gazdaság 
számára hasznos és eredmé-
nyes szereplők lenni – ezt 
már Demeter Ervin kormány-
megbízott mondta. Kiemelte, 
2012 óta partnerként, együtt-
működési megállapodás ke-
retei között, együttes erővel 
igyekeznek élénkíteni a me-
gye gazdaságát. Török Dezső, 
a megyei közgyűlés elnöke 
pedig a TOP-projektekben, 
vagy éppen a duális képzés-
ben meglévő kamarai együtt-
működést hangsúlyozta.

– A gazdaság hátországát, a 
vállalkozásokat képviselő BO-
KIK lépést tart a korral, a szék-
házuk felújításával pedig Mis-
kolcot is gazdagítják – ezzel 
kezdte beszédét a várost kép-

viselő jegyző. Alakszai Zoltán 
kiemelte: a helyi vállalkozá-
soknak és vállalkozóknak is 
köszönhetően Miskolc „a di-
namikus fejlődés útján indult 
el”, és gazdasági teljesítménye 
alapján lépésről lépésre hódí-
totta vissza a helyét az ország 
nagyvárosai között a verseny-
képességi ranglistán.

– A legmodernebb technoló-
giák meghonosítását céloztuk 
meg; segítettük a kiszámítható-
an működő helyi vállalkozások 
megerősödését, új, megbízható 
nagyvállalatokat csábítottunk 
ide – így összegezte a gazdasá-
gi fellendülés okait a jegyző, aki 
az oktatás fontosságát, a szak-
képzés megújítását is hang-
súlyozta. – A sikerhez szoros 
együttműködésre van szükség 
az ágazati képviselők között. 
Ez lehet a garancia arra, hogy a 
példaértékű gazdasági fejlődés 
a jövőben is fennmaradhasson 
– hangsúlyozta Alakszai Zol-
tán. A köszöntőket követően 
emléklapokat adtak át, majd a 
történelmi egyházak képviselői 
megáldották és megszentelték 
a székházat.

Egy évvel ezelőtt jelentet-
te be a magyar kormány, 
hogy 11,6 milliárd forintot 
biztosít a Martin-kertvá-
ros felé vezető Y-híd és a 
kapcsolódó infrastruktúra 
megépítésére. Pénteken le-
tették a híd alapkövét. 

– Nyugodt szívvel kijelent-
hetjük, hogy belátható időn 
belül megszűnnek azok az 
áldatlan állapotok, amelyek 
jelenleg ezt az útszakaszt jel-
lemzik – erről Alakszai Zol-
tán, Miskolc jegyzője beszélt. 
– Harmincéves adósságát tör-
leszti ezzel a város, elsősor-
ban a Martin-kertvárosban 
és a Szirmán élők felé. Meg-
szűnnek a reggeli és a délutá-
ni dugók, egyszerűbben lesz 
elérhető a Tiszai pályaudvar 
és könnyen megközelíthe-
tő válik majd az új, ezerhek-

táros ipari park, amelynek 
kialakításán már őzerővel 
dolgozunk. Az Y-hídhoz kap-
csolódó fejlesztések kiemelt 
jelentőségű beruházások szá-
munkra azért is, mert szim-
bóluma annak, hogy Miskol-
cot a miskolciaknak építjük 
– hangsúlyozta.

Ez a híd több lesz, mint egy 
egyszerű műtárgy – mond-
ta a kivitelező képviseltében 
Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beru-
házási vezérigazgató-helyet-
tese. Tizenkettő plusz négy 
támaszú híd hasonló városi 
környezetben nincs ma Ma-
gyarországon, hangsúlyozta a 
szakember. Ez egy igazodási 
pont lesz a városban. A beru-
házás megvalósításával a NIF 
Zrt.-t bízták meg, a tervezett 
átadás 2022 decemberében 
várható. A projekt összkölt-
sége 13 és félmilliárd forint.

Több mint 16 milliárd forin-
tos beruházással bővíti ka-
pacitását Miskolcon a Joyson 
Safety Systems Hungary Kft. 

2013-ban döntött úgy a Ta-
kata, hogy új gyárát Miskolc-
ra telepíti. Az azóta kínai tu-
lajdonba, a Joysonhoz került 

vállalat 68 millió dolláros be-
ruházást hajtott végre, ezzel 
több mint kétezer új munka-
helyet teremtett a borsodi me-
gyeszékhelyen. A gyárat re-
kordidő, alig 10 hónap alatt 
építették fel, ami csak a kor-
mány és Miskolc támogatá-
sával sikerülhetett – mutatott 
rá Kersten Bachmann, a Joy-
son Safety Systems Hungary 
Kft. ügyvezetője, hozzátéve: 
az innováció sosem érhet vé-
get, globális vezető pozícióra 
törnek. – Fő célunk az, hogy 
a jelenlegi üzemünket fejlesz-
szük, az Ipar 4.0-nak megfele-
lő új eszközöket, gépeket vá-
sároljunk. A legmodernebb 

technológiát honosítjuk meg 
Miskolcon, ahol jó döntés volt 
letelepedni - mondta Kersten 
Bachmann.

Miskolc a legmodernebb 
technológiai vívmányokat 
képviselő cégek otthona le-
gyen – ezt a gazdaságfejlesztési 
irányt tűzte ki célul 2010-ben 
a város vezetése. - Terveinket 
stratégiai fontosságúnak érté-
kelte Magyarország kormánya 
is, Miskolc versenyképes beru-
házási helyszínné vált – mond-
ta beszédében Alakszai Zoltán. 
Az új befektetők közül az elsők 
között érkezett, közlekedésbiz-
tonsági rendszereket gyártó 
Joyson Safety Systems megje-

lenésével megerősítette a város 
gazdasági életének egyik leg-
erőteljesebben fejlődő ágaza-
tát, a járműipart. - A speciális 
szaktudást igénylő járműipar 
az elmúlt kilenc évben felraj-
zolta Miskolcot az autóipar 
térképére. A beszállító cégek 
napjainkban több mint hate-
zer embert foglalkoztatnak a 
városban, a régióban készült 
alkatrészek pedig a legegzoti-
kusabb országokba is eljutnak. 
Bizonyítottuk, hogy Miskolc 
politikailag és gazdaságilag is 
stabil város. A Joyson mosta-
ni beruházása elismerés a mis-
kolci munkavállalók felé is – 
hangoztatta Alakszai Zoltán.

Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter a magyar 
gazdaságban történt dimenzi-
óváltásról szólt előbb, kiemel-
ve, hogy mára gyakorlatilag 
teljes foglalkoztatás van ha-
zánkban, a gazdasági növeke-
dés 5 százalék fölötti és átáll-
tunk a technológiaorientált 
gazdaságra. A miniszter emlé-
keztetett, hogy amikor 5 évvel 

ezelőtt Miskolcon hoztak lét-
re gyárat, akkor a legnagyobb 
Ázsián kívüli beruházását vitte 
véghez a cég. Gyártás, termék-
fejlesztés és –tesztelés is folyik 
Miskolcon. Mára 2200 mun-
kahelyet tartanak fenn, kapa-
citásaikat is itt növelik. Még 
modernebb termelési folyama-
tokat honosítanak meg, ezáltal 
még jobb fizetéseket biztosíta-
nak munkavállalóiknak, a pia-
cokon pedig még jobb pozíci-
ókat szereznek. A kormány 4,9 
milliárdos támogatást ad a be-
ruházáshoz, ami mutatja a be-
ruházás jelentőségét – emelte 
ki Szijjártó Péter.

A cég a világ 30 országá-
ban több mint 50 ezer embert 
foglalkoztat. A miskolci lesz a 
világon a legnagyobb gyár a 
passzív biztonsági rendszere-
ket gyártó vállalatok között. 
Mivel az európai gyártás jelen-
tős részét kiszolgálják, így né-
hány éven belül akár minden 
Európában gyártott autóban 
lehet legalább egy, Miskolcon 
gyártott légzsák.

16 milliárdból bővít a Joyson
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1,5 milliárdból 
fejlesztették a Déli 
Ipari Parkot

LETETTÉK AZ Y-HÍD 
ALAPKÖVÉT

Egységet szimbolizál, erőt sugároz 



Országosan kétszáz fürdő 
nevezett be a versenyre, 
melynek egyik kategó-
riáját a Miskolctapolcai 
Strandfürdő nyerte. A 
hivatalos díjátadót hétfőn 
tartották a helyszínen.

A termalfurdo.hu 2015 
óta indít szavazást országo-
san, hogy megtudja, melyik 
strandot kedvelik legjobban 
a fürdőzők az országban. 
Ebben az évben készült el a 
Miskolctapolcai Strandfür-
dő is, ami 2017-ben harma-
dik helyezést ért el a verse-
nyen, tavaly másodikat, idén 
pedig első lett.

– Összesen kettőszáz für-
dő versengett az elismerésért, 
amit három kategóriában 
hirdettünk meg – mond-
ta el Sánta Tibor a szavazás 
főszervezője. – Az év fürdő-
je címért indult a Miskolcta-
polca Barlangfürdő, ami tize-
dik helyezést ért el idén. 

Egy másik kategóriában a 
Selyemréti Strandfürdőt in-
dították, ez az év regionális 
fürdője kategória, míg a har-
madik kategória győztese, a 
Miskolctapolcai Strandfür-
dő a helyiek kedvenc für-
dője díjat kapta. Sánta Tibor 
elmondta, szerinte három 
szempontot vesznek figye-
lembe a fürdőzők: a termé-
szetes és az épített környe-
zetet, valamint a személyzet 
hozzáállását a vendégekhez.

A Miskolctapolcai Strand-
fürdő személyzete nagyon so-
kat tett ezért a díjért. – Látszik 
az a munka, amit beletettünk 
ebbe a fürdőbe. A szavazás 
eredményét pedig nem szak-
mai zsűri döntötte el, hanem 
maguk a vendégek hozták. A 
Miskolctapolcai Strandfürdő 
újra a helyiek kedvence lett. 
Ez érezhető abból is, hogy 
egyre többen járnak ide és 
nemcsak Miskolcról, hanem 
a régióból, sőt idén már olyan 
külföldiek is felkeresték a 
strandot, akik kifejezetten ide 
szerettek volna eljutni, és nem 
a mellette lévő, régóta közked-
velt és népszerű Barlangfür-
dőbe – mondta el Scheitzner 
Beáta, a Miskolci Fürdők Kft. 
ügyvezetője.

A strand 80-100 fős well-
ness részlege egész évben vár-
ja a vendégeket, de népsze-
rűségét a szezonálisan nyitva 
tartó úszómedencének, foko-
zatosan mélyülő családi me-
dencéjének, valamint röp-
labda és lábtenisz pályáinak 
köszönheti. A szabadtéri te-
rület körülbelül 1300 látogató 
befogadására képes.

Az idei megmérettetésen 
összesen 153 ezer szavazat 
érkezett a három kategóriá-
ban. A helyiek kedvenc für-
dője kategóriában induló 
nyolcvannégy létesítmény 
közül a Miskolctapolcai 
Strandfürdő csaknem kéte-
zer szavazatot kapott. 

Jelentősen bővül Miskolc ke-
rékpárút-hálózata. Elkészült 
a Roll-Mi applikáció, amely 
a kerékpárúton közlekedők-
nek ad segítséget és nyerni is 
lehet vele. 

A cél többek között a kerék-
páros közlekedés népszerű-
sítése és az, hogy csökkenjen 
Miskolcon a károsanyag-ki-
bocsátás. Ezzel megfeleljünk 
azoknak a „zöld város” elvek-

nek, amelyeket minden prog-
ramunk során igyekszünk a 
maximális mértékig figyelem-
be venni – mondta az új app-
likációt bemutató sajtótájékoz-
tatón Alakszai Zoltán, Miskolc 
jegyzője. – Gyalogutat is oda 
építünk, ahol kitaposták a fü-
vet. Ennél most mi tovább-
mentünk, az okos alkalmazás 
segítségével nyomon tudjuk 
követni, hogy merre szeretnek 
kerékpározni a miskolciak. 
Ahhoz, hogy a későbbiekben 
megalapozott terveket tud-
juk készíteni, ez az applikáció 
megfelelő információkkal fog 
ellátni minket – magyarázta 
Alakszai Zoltán. 

Nemcsak felfestés, kerék-
párutak épülnek

- Eddig zömmel csak festett 
sávok valósultak meg a teljes 
projektcsomagból, az útépí-
tések most kezdődnek. Ösz-
szekötjük Miskolctapolcát 
Görömböllyel, és a déli vá-
roskapuval, egészen a 3-as út 
mentén, Mályi felé. Már épül 
a Bosch telephely és a Kata-
lin utca közötti kerékpárút, 
amelynek lesz teljesen új épí-

tésű szakasza és lesz kerék-
pársáv kialakítása is meglévő 
úton. Emellett kerékpárút épül 
a Komlóstető felől a Gózon 
Lajos utcától a Muhi, Szervezet 
és Tokaji Ferenc utcán át a vár 
térségében a meglévő kerékpá-
rútba becsatlakozva. Út épül 
Harsány és Kisgyőr felé, ami 
része a Miskolc-Kisgyőr-Eger 
kerékpáros fejlesztési projekt-
nek. És a hab a tortán, 700 
millió Ft-ból kerékpárút épül 
a Diósgyőri vár és Lillafüred 
között. A 7,8 km-es szakaszból 
2 km lesz csak festett sáv, 5,8 
km vadonatúj, gépkocsi for-
galomtól elzárt bicikliút épül 
– ismertette Alakszai Zoltán. 
A 2020-ban megvalósuló be-
ruházások összértéke meg-
haladja a kétmilliárd forintot. 
Összesen 21,4 km új építésű 
kerékpárút épül, míg felfes-
téssel tovább 17,6 km kerék-
párutat alakítanak ki. Miskolc 
meglévő kerékpárút hálózata 
összesen 39 km-rel bővül.

– Ez a fejlesztés lehetőséget 
biztosít arra, hogy még bizton-
ságosabban közlekedjenek a ke-
rékpárosok a városban – mond-
ta Demeter Péter, az MVK Zrt. 

vezérigazgatója. Hozzátette: 
igaz ez akkor is, ha tömegköz-
lekedéssel utazunk, vagy akár 
egyéni közlekedők vagyunk 
személyautóval, motorral. Ez az 
infrastruktúrafejlesztés ebből a 
szempontból is nagyon fontos. 
Az MVK Zrt. ebben is partner 
– mondta, megemlítve többek a 
cég kerékpáros jegyét is, melyet 
a villamoson vehetnek igénybe 
az utazók.

Horánszky Árpád, városfej-
lesztési referens, a projekt me-
nedzsere arról beszélt, hogy az 
applikáció elsősorban a mis-
kolciakat és a Miskolc környé-

kén élőket célozza, akik be-
járnak Miskolcra. A rendszer 
minden olyan utat „figyel”, 
 kvázi rögzít és mér, amely Mis-

kolcról indul vagy Miskolcra 
érkezik. Ha valaki biciklivel jár 
be Mályiból Miskolcra, jól tud-
ja használni ezt az applikációt.

Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata (3525 Mis-
kolc, Városház tér 8.) kérel-
mére, Miskolc, Cserfa utca és 
Mexikóvölgy utca közötti ke-
rékpárút szakasz kialakítása 
kapcsán, a területi környezet-
védelmi hatóságnál (B.-A.-Z. 
Megyei Kormányhivatal Mis-
kolci Járási Hivatala Környe-
zetvédelmi és Természet-

védelmi Főosztály – 3530 
Miskolc, Mindszent tér 4.) 
előzetes vizsgálati eljárás van 
folyamatban.

Az eljárással kapcsolatos 
kérelem – előzetes egyezte-
tést követően – 2019. októ-
ber 31-ig megtekinthető a 
B.-A.-Z. Megyei Kormány-
hivatal Miskolci Járási Hi-
vatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosz-
tályán (Miskolc, Mindszent 
tér 4. sz.), valamint Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Építési és 
Környezetvédelmi Osztályán 
(3525 Miskolc, Városház tér 
8. sz.) – ügyfélfogadási idő-
ben, továbbá a http://emik-
tf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/
lista.html internetes oldalon 

BO-08/KT/9296/2019. szá-
mon.

A telepítés helyével kapcso-
latos kizáró okokra, a környe-
zeti hatásvizsgálat szükséges-
ségére, továbbá a környezeti 
hatástanulmány tartalmára 
vonatkozóan írásbeli észrevé-
telt 2019. október 31-ig köz-
vetlenül a Környezetvédelmi 
Hatósághoz lehet benyújtani.

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség miskolci szerve-
zetének Facebook oldalán több, Veres Pált és Mokrai Mihályt 
ábrázoló mém jelent meg a napokban. A vizuális tartalmak-
kal az az IKSZ célja, hogy tisztán lássanak a miskolciak. 

– Mi, az Ifjúsági Keresztény-
demokrata Szövetség miskol-
ci alapszervezete fontosnak 
tartjuk, hogy a választások 
tükrében is tisztán lássanak a 
miskolciak. A megjelent be-
jegyzések rámutatnak arra a 
nyilvánvaló valóságra, hogy a 
magukat civilnek és független-
nek beállító ellenzéki politiku-
sok, a Jobbiktól az MSZP-n 
át, egészen Gyurcsányig nem 
vállalják valódi pártállásuk. 
Elbújnak a függetlennek kiki-

áltott, bukott politikusok ál-
tal a háttérből irányított pol-
gármesterjelöltjük mögött, 
így próbálnak visszakerülni 
a hatalomba. Az elvtelen ösz-
szefogás alkalmatlan jelöltjei 
szerintünk nem Miskolc jö-
vőjéért dolgoznának, hanem 
pozíciójukat a kormány elleni 
harcra használnák és ennek a 
miskolci polgárok látnák ká-
rát – tájékoztatta lapunkat az 
Ifjúsági Kereszténydemokrata 
Szövetség. 

A rendszeres évi 10 ezer fo-
rint támogatás mellé, plusz 
ötezer forint prémiumot 
kapnak idén a Salkaházi 
Programban résztvevő nyug-
díjasok – ezt ígéri Alakszai 
Zoltán, a Fidesz-KDNP pol-
gármesterjelöltje.

A Salkaházi Program tagjai 
a napokban kapták meg a 10 
ezer forintos támogatást, ami-
vel a városért végzett munká-
jukat ismeri el a Miskolci Ön-
kormányzat. Alakszai Zoltán, a 
Fidesz-KDNP polgármesterje-

löltje idén további 5 ezer forint 
prémiumot ígért a nyugdíja-
soknak. Megválasztása esetén 

Alakszai Zoltán tovább foly-
tatja az öt évvel ezelőtt indított 
programot. A Salkaházi közös-

ségnek több mint 35 ezer tagja 
van már, a programot folyama-
tosan bővítik. 
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

MEGNYERTÜK! 

Mi az a Roll-Mi?
–  Egy saját fejlesztésű – de egyébként egy spanyol, jól bevált al-

kalmazás alapján készült - miskolci kerékpáros applikáció
–  Az alkalmazás méri a felhasználó által megtett távolságot, 

 sebességet, megtakarított CO2 mennyiséget
–  A város és számos helyi vállalat együttműködésének és fel-

ajánlásainak köszönhetően – a teljesítés függvényében – 
 kisebb-nagyobb ajándékokat lehet majd nyerni a bringázással.

–  Az applikáción minden regisztrált felhasználó által megtett 
utat rögzítenek és a különböző kategóriákban elért legjobb tel-
jesítményt (egyéni, csapat), valamint a meghatározott távot 
elérőket tárgynyereményekkel jutalmazzák.

–  Az alkalmazás egyik funkciója a városi kerékpáros és kerék-
pározható közúttérkép megjelenítése lesz, amelyen feltüntetik a 
kerékpárosok számára hasznos helyi szolgáltatásokat 

Két év alatt negyven kilométernyi kerékpárút

Mémben mondják el 

Alakszai: karácsonykor jön a Salkaházi prémium



Ötödik alkalommal szer-
vezték meg a Mi a pálya? 
elnevezésű pályaválasztási 
fesztivált. A Miskolci Egye-
tem Körcsarnokába mintegy 
1500 általános és középisko-
lás látogatott el. A Miskolci 
Szakképzési Centrum in-
tézményei, egyetemi karok, 
cégek idén is bebizonyítot-
ták, hogy érdemes a műszaki 
pályát választani.

Az ötödik Mi a pálya? pálya-
választási fesztiválon látványos 
kísérleteket nézhettek meg az 
általános és középiskolások, de 
találkozhattak szuper ötletes 
robotokkal is, amik például a 
Rubik-kockát is képesek pilla-
natok alatt kirakni.

Kiss Gábor, a Miskolci Szak-
képzési Centrum kancellárja 
szerint inkább karrierről be-
szélnek, amikor az általános 

iskolásokat próbálják orientál-
ni. – Nem azt mondjuk, hogy 
egy iskolát válasszon négy 
évig, hanem azt próbáljuk meg 
felvázolni, hogy milyen szép 
pályák és szakmai karrierek 
vannak, amik biztos megélhe-
téssel, egzisztenciával járnak. 
Alapvetően nagyon fontos, 
hogy a következő szeptember-

ben, amikor ezek a diákok is-
kolát, pályát választanak, akkor 
egy új képzési rendszerben kell 
eligazodniuk, hiszen vissza-
jönnek a technikumok. Biztos 
vagyok abban, hogy a diákok 

szempontjából minden pozitív 
irányba változik. Ez a kiállítás 
kiváló lehetőség a tájékozódás-
ra – hangsúlyozta a kancellár.

Fontos volt, hogy a Miskol-
ci Egyetem is képviseltesse 
magát. A Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar dékánja el-
mondta, már nem elég, ha csu-
pán a középiskolásokat szó-

lítják meg, fel kell kelteni az 
általános iskolások figyelmét 
is. – Ipari partnereink szerint 
már kis gyerekkorban meg kell 
környékeznünk a fiatalokat. 
Közös célunk, hogy a diákok 
megtalálják a számításukat eb-
ben a régióban. Azt gondolom, 
hogy most a városban, a régió-
ban minden lehetőség adott az 
életpálya kialakításához. Olyan 
cégek vannak a környezetünk-
ben, és így ezen a kiállításon is, 
amik hosszú távú lehetőséget 
kínálnak – mondta Siménfalvi 
Zoltán.

Idén Budapest után Miskolc 
volt a fesztivál második állo-
mása. A gyerekek minden kér-
désükre választ kaptak és min-
den titokra fény derült. Ez még 
inkább a műszaki pálya felé 
irányította a tanulók érdeklő-
dését. Az országjáró rendez-
vényre mintegy ezerötszáz fia-
tal érkezett. 

Zágonyi Gergő a Mis-
kolc-Diósgyőri Református 
Általános Iskolából jött. – A 
feladatok nekem eddig izgal-
masak voltak. Amikor meg-
láttam ezeket, már akkor 

tudtam, hogy az összeset sze-
retném kipróbálni. Szeretem 
az autókat, és műszaki pályára 
szeretnék menni.]

A rendezvény házigazdá-
ja Szujó Zoltán sportriporter 
volt. – Fantasztikus a rendez-
vénysorozat, ötödik éve járjuk 
körbe az országot. Nagyon sok 
minden digitalizálódik, egyre 
több adatot állítanak elő azok 
az eszközök, amiket a min-
dennapjainkban használunk: 
a mosógép, a kávéfőző, az autó, 
a telefon... és így egyre több 
olyan szakemberre van szük-
ség, aki otthonosan mozog a 
digitális világban, érti ezeket az 
adatokat. Nyilván számos ipari 
cég észrevette már, hogy ezekre 
a szakemberekre szükség van. 
Ezért nagyon fontos, hogy ta-
lálkozzon a kereslet és a kíná-
lat – mondta a házigazda, aki 
hozzátette, tény, hogy nagyon 
jó fizetéseket lehet hazavinni a 
műszaki pályán. – Ha csak egy 
embernek tudtunk segíteni az-
zal, hogy kinyílt előtte a világ, 
akkor már megérte, hogy eljöt-
tünk Miskolcra – fogalmazott 
Szujó Zoltán.

Csaknem 100 millió forint-
ból új tanműhelyt adtak át, 
valamint együttműködési 
megállapodást írt alá a Mis-
kolci Szakképzési Centrum 
és az ÉMÁSZ. Ezzel újabb 
jelentős lépést tettek a szak-
ember-utánpótlásra és a 
szakképzés megújítására.

Ezentúl egy új, jól felsze-
relt képzési helyszín is segíti 
a villanyszerelő diákok mi-
nél jobb szakmai felkészíté-
sét. Csaknem 6-8 hónapos 
kivitelezési munkának kö-
szönhetően jött létre a tan-
műhely, ahol két helyiségben 
folyhat majd az oktatás. Kö-
rülbelül 100 millió forintot 
fordítottak ennek a műhely-

nek a kialakítására. A sze-
rencsi és salgótarjáni kép-
zőhelyeket váltotta fel az új 
tanműhely, amely a korábbi 
Patak utcai épületben kapott 
helyett. Ezzel teljes egészé-
ben Miskolcra került a szak-
képzés.

A tanműhely átadóval egy 
időben aláírt egy együtt-
működési megállapodást is 
a Szakképzési Centrum, az 
ÉMÁSZ Nyrt. és az ÉMÁSZ 
Hálózati Kft. vezetése, ami-
vel egy hosszú távú együtt-
működés veszi kezdetét a 
két terület között. A Mis-
kolci Szakképzési Centrum 
kancellárja kiemelte, az ipar 
4.0 igényeinek megfelelő 
szakmai képzésbe azokat az 

új tudásokat, új képzési tar-
talmakat hozzák be, amit 
ma tudni kell egy erősáramú 
technikusnak vagy egy vil-
lanyszerelőnek. Ennek na-
gyon fontos része, hogy du-
ális képzés legyen – tette 
hozzá Kiss Gábor.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társa-
ságcsoport alaptevékenysé-
gének ellátásához több száz 
villanyszerelőt és erősáramú 
technikust foglalkoztat kü-
lönböző munkakörökben. A 
munkavállalók egészségügyi 
alkalmassága, a munkaerő-
piaci jelenségek és a nyugdí-
jazási hullám miatt azonban 
a társaságnál is megjelent a 
szakképzett utánpótlás hiá-
nya.

Steványik Tamás, az EL-
MŰ-ÉMÁSZ Társaságcso-
port HR igazgatója kiemel-
te: fontos vetülete ennek az 
együttműködésnek, hogy 
megfelelő diákutánpótlás le-
gyen. Nemcsak egy szakkép-
zőhellyel van kapcsolatunk, 
hanem a szakképzési cent-
rumon keresztül valamennyi 
ilyen típusú képzést folytató 
iskolával szabályozott kere-
tek között működik a közös 
munka.
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A MŰSZAKI SZAKMA SZÉPSÉGEIT 
MUTATTÁK BE

A Miskolci Herman Ottó 
Gimnázium szerepel a 
legjobban a legjobbiskola.
hu portál összesítésében, 
a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei intézmények 
közül. 

A magyar középiskolákat 
értékelő listán összesen 984 
intézmény szerepel, minden 
egyes képzési formájával - 8, 
6 és 4 éves - külön-külön, így 
1645 képzést sorakoztat fel 
az összesítés. A készítők - a 
más listáknál szokásos - egy 
helyett az intézmények öt 
évnyi érettségi és kompeten-
ciafelmérési eredményeit át-
lagolták, így egy-egy jó vagy 
rossz esztendő nem torzítja 
az összesítést, hanem egysé-
ges képet mutathat a közép-
iskolák teljesítményéről.

A listát a veszprémi Lo-
vassy László Gimnázium 4 
évfolyamos gimnázium kép-
zése vezeti, második a bu-
dapesti V. Kerületi Eötvös 
József Gimnázium (6 évfo-
lyamos gimnázium), míg a 
dobogó harmadik fokára a 
szintén fővárosi Szent István 
Gimnázium 6 évfolyamos 
gimnáziumi képzése került. 
A rangsorban a Miskolci 
Herman Ottó Gimnázium 

8 évfolyamos gimnáziumi 
képzése az 52. helyet foglal-
ja el, míg a Fényi Gyula Je-
zsuita Gimnázium négyosz-
tályos képzése az 58. helyen 
szerepel, a nyolcosztályos 
modell pedig a 61. helyen áll 
idén. 

A fiatalok 25 százaléka már legalább egyszer átélt inter-
netes bántalmazást – ez hívta életre a Digitális Immun-
erősítő Programot, ami arra figyelmezteti a diákokat, 
hogy a rengeteg lehetőség mellett legalább ugyanannyi 
veszélyt is rejt a világháló. 

E-mail fiók vagy közös-
ségi médián profil feltöré-
se, személyes adatokkal való 
visszaélés és online zak-
latás – csak néhány példa 
arra, milyen veszélyek le-
selkednek a fiatalokra a vi-
lághálón. A Diósgyőri Gim-
náziumban „Az internetes 
zaklató” című filmet néz-
ték meg a gyerekek. Ez volt 
a Digitális Immunerősítő 
Program roadshow-jának 
első programja. A film nagy 
hatással volt a fiatalokra, hi-

szen bármikor ugyanúgy ál-
dozatokká válhatnak, mint 
a főszereplők. Ez ellen sze-
retne segítséget nyújtani az 
Új Nemzedék Központ és 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma. A fiatalok és a 
tanárok megmérhették di-
gitális immunrendszerük 
erősségét, kipróbálhatták 
magukat etikus hackerként, 
és megtapasztalhatták, hogy 
milyen félrevezető lehet a 
hangulatjelekkel történő 
kommunikáció. 

A rendezvényen Pfliegler 
Péter arról beszélt: okos vá-
rost csak úgy lehet építeni, 
ha az itt élők is alkalmazzák 
a 21. század okos vívmánya-
it. Miskolc jól teljesít ezen a 
területen – fogalmazott az al-
polgármester. – Szeretnénk 
a digitális kor vívmányait 
minél nagyobb mértékben 
használni Miskolcon. Cé-
lunk, hogy a miskolciak vagy 
az ide érkező vendégeink éle-
tét megkönnyítsük.

Egy felmérés szerint a fia-
talok több mint 80 százaléka 
naponta használja az interne-
tet és a többségük folyamato-
san. Ez a pedagógusokra is 
nagy felelősséget hárít, őket 
is megszólítja a program. – 
Tananyagsegédletet, tanóra 
vázlatot adunk át a tanárok-
nak azért, hogy ők is fel tud-
ják dolgozni a felmerülő té-
mákat a fiatalokkal közösen, 
akár egy osztályfőnöki óra 
vagy más forma keretében. 
Fontos, hogy a gyermekek, 
a fiatalok az online térben 
is védelemben részesüljenek 
– mondta Illés Boglárka ifjú-
ságpolitikáért és esélyterem-
tésért felelős helyettes állam-
titkár.

DIGITÁLIS IMMUNERŐSÍTÉS

A Herman  
a legjobb iskola  
a megyében 

MISKOLCI INTÉZMÉ-
NYEK A LEGJOBBIS-
KOLA.HU RANGSO-
RÁBAN:
52. Miskolci Herman 
Ottó Gimnázium, 8 évfo-
lyamos gimnázium
58. Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnázium és Kollégi-
um, 4 évfolyamos gim-
názium
61. Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnázium és Kollégi-
um, 8 évfolyamos gim-
názium
63. Miskolci Herman 
Ottó Gimnázium, 4 évfo-
lyamos gimnázium
184. Avasi Gimnázium 
Iskola, 6 évfolyamos gim-
názium
185. Földes Ferenc Gim-
názium, 6 évfolyamos 
gimnázium
195. Avasi Gimnázi-
um Iskola, 4 évfolyamos 
gimnázium
197. Földes Ferenc Gim-
názium, 4 évfolyamos 
gimnázium

100 milliós tanműhelyt adtak át 



A húszéves jubileumi Bartók 
Plusz Operafesztivált 2020. 
június 12-én a Jégcsarnok-
ban José Carreras nyitja 
meg – jelentette be Kesselyák 
Gergely fesztiváligazgató.

„A Bartók Plusz bemutatja: 
José Carreras Miskolcon 2020. 
június 12-én!” – kürtölte világ-
gá az operafesztivál csapata hi-
vatalos közösségi oldalán. Kes-
selyák Gergely elmondta: „a 
sztárvendéggel csúcsra ér” az 
operafesztivál, amely megala-
pítása óta missziójának tekinti, 
hogy a legmagasabb zenei kul-
túrát képviselve tegye fontossá 
és érdekessé Miskolcot. Szólt 
arról a koncepcióváltásról is, 
amely a műfaj hagyományai-
nak megtartása mellett lehető-
séget nyitott az operajátszás és 
a kortárszeneszerzés megújítá-
sára.

A három világhírű tenor 
még azok számára is ismert-
té és népszerűvé tette az ope-
ra műfaját, akik azelőtt nem 
hallgattak efféle zenei cse-
megéket. José Carreras Pla-
cido Domingo és Luciano 
Pavarotti mellett a harma-
dik leghíresebb tenor a vilá-
gon. Primo Béla, a művész 
menedzsere elárulta, Carre-
ras már nagyon várja a mis-
kolci fellépést: mikor beszélt 
a maistroval az operafeszti-
vállal kapcsolatban, azonnal 

azt válaszolta, hogy jön. Mint 
mondta, Carreras nagyon 
örült neki, hogy húszéves ez a 
fesztivál, mert nincs sok ilyen, 
ehhez hasonló. José Carreras 
2021-ben tervezi utolsó világ-
körüli turnéját, így kivételes 
hangját még utoljára élőben 
élvezheti a miskolci közön-
ség. Az esemény nem csupán 
az operafesztivál, hanem Mis-
kolc életében is egy kivételes, 
megismételhetetlenül értékes 
pillanat lesz majd.

– Az operafesztivál egyfajta 
szimbóluma annak a fejlődés-
nek, amelyen Miskolc az el-
múlt években keresztül ment 
– ezt már Miskolc város jegy-
zője emelte ki. Alakszai Zoltán 
arról is szólt, alapításakor még 
senki sem gondolt arra, hogy 
ez a fesztivál egyszer etalon 
lesz, egy megkérdőjelezhe-
tetlen minőség, amely szülő-

városát elhelyezi az országos 
és nemzetközi kulturális tér-
ben. Hozzátette: új utat nyitott 
Miskolc számára ez a fesztivál, 
amely a jövőbe vezető út lehe-
tőségét kínálta fel, hogy egy 
szerethetőbb városban élhes-
sünk. José Carreras Miskolc-
ra jövetele egy szimbóluma a 
város fejlődésének, és annak 
a minőségi munkának, ami 
az operafesztivál csapatát jel-
lemezte az elmúlt húsz évbe 
– fogalmazott. „2020 júniusá-
ban Miskolc pezsegni fog.”

A miskolci fesztivál múltjára 
visszatekintve az alapítók egyi-
ke, Müller Péter Sziámi arról 
szólt, hogy sikerült megtartani 
a fesztivált a világ zenei térké-
pén. Elértük azt, hogy a világ 
csúcssajtói szuperlatívuszok-
ban írnak a fesztiválról – emel-
te ki. Új perspektívákat adtak 
hozzá olyan új és úttörő prog-

ramok, mint az Ezrek operája 
és az operaíró-verseny. 

A másik örömhír is a három 
tenorhoz kapcsolódik. Kesse-
lyák Gergely a CineFesten ta-
lálkozott Pavarotti özvegyével, 
aki elárulta, az operafesztivál 
célja, tevékenysége nagyon tet-
szett volna Pavarottinak. – Így 
tulajdonképpen ott, az asztal-
nál megállapodtunk, hogy a 
Pavarotti Alapítvány és a Bar-
tók Plusz Operafesztivál közö-
sen fogja kiírni az ötödik ope-
raíró-versenyt – jelentette be a 
fesztiváligazgató.

A Bartók Plusz Operafeszti-
vál 2020-ban immár a huszadik 
alkalommal varázsolja Miskol-
cot az opera fővárosává. Június 
12-én José Carreras és a Mis-
kolci Szimfonikus zenekar nyit-
ja meg a fesztivált. Egy megle-
petésvendéget pedig a világhírű 
tenor is hoz magával.
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A Nem félünk a farkastól 
egy különleges dráma, na-
gyon népszerű és nagyon 
emblematikus darabja a mo-
dern drámairodalomnak. 

Abszurdba hajló történet 
egy éjszakáról, ahol egy idő-
sebb és egy fiatalabb házaspár 
tetemes mennyiségű alkohol 
hatására belekerül az emberi 
játszmák, az elfojtás érzelmi- 
és erőspiráljába. A Miskol-
ci Nemzeti Színházban Szé-
kely Kriszta állítja színpadra 
Edward Albee színművét. Az 
előadást október 5-től láthat-
ja a közönség a Játékszínben.

– Egyfajta példázatként te-
kintek erre a történetre, mert 
– erősen felnagyítva – a saját 
életünkben is tetten érhető 
játszmákról mesél – mondja 
Székely Kriszta rendező. – Egy 
bergmani kegyetlenséggel elő-
állított megfigyelőállást sze-
retnék létrehozni, ahol a néző 
számára az emberi kapcsoló-
dások sokfélesége mutatkozik 
meg. De hiszem, hogy a bántá-
sok és játszmák mögött mégis 
ott a szeretet, aminek vannak 
sötét és világos oldalai is.

Szabó-Székely Ármin dra-
maturggal dolgozták át a da-
rab szövegét. – Három dolog 
mentén változtattunk a szö-
vegen. Az egyik a terjedelem, 
hiszen ma már a nappaliban 

zajló hosszú beszélgetés szín-
házi helyzete nem olyan ku-
riózum, mint a ’60-as években 
volt. Sokat húztunk a darab-
ból, hogy befogadható legyen. 
Az Amerikához kötődő miliőt 
is próbáltuk leszedni a törté-
netről, mert talán távolítaná a 
nézőktől azokat a problémá-
kat, amikről beszélni akarunk. 
Általánosan igyekszünk meg-
mutatni az emberi helyzete-
ket, érzéseket, hiszen nem az 
számít, hogy ki hol él, hanem 
az, hogy emberek vagyunk. A 
harmadik fontos változtatás 
pedig a történetmesélés mi-
kéntje volt: snitteket látunk 
ebből a nagyon sűrű éjszaká-
ból, időugrásokkal tekintünk 
bele a négy ember között zaj-
ló történésekbe. Ez egy na-
gyon színészközpontú darab, 
az emberábrázolásokra kon-
centrálunk, a közönség pedig 
a saját bőrén tapasztalja majd, 
mit tud művelni négy színész 
játéka ebben a nagyon intim 
térben – hívja fel a figyelmet a 
rendező.

A Marthát alakító Nádasy 
Erika szerint 29 év házasság 
jut a mélypontjára mire a da-
rab véget ér. – A harmadik 
rész egy kapcsolat utolsó fel-
vonása egyben. Valószínűleg 
ez a házasság is úgy indult, 
mint a többi, két ember össze-
kötötte az életét, hogy együtt 

találják meg a boldogságot, de 
valahol, valamikor eltévedtek, 
és mert a kapcsolatból már 
nincs kiút, egymás megsem-
misítésére törnek. Nincs ve-
szekedés, nincs bántalmazás. 
Öldöklés van. Mérgező sza-
vak, gyilkos gesztusok, egy-
más megalázása, a szeretet 
megtagadása, a szerelem el-
árulása. Ezeket a fegyvereket 
a színpadon, a boldogtalan, 
ugyanakkor elpusztíthatat-
lan Martha szerepében be-
vetni pályafutásom egyik leg-
nagyobb kihívása. Egy olyan 
hullámvasútra ülnek fel ve-
lünk a nézők, ami nem lassan, 
lentről kapaszkodik a ma-
gasba, hanem a magasból in-
dul és amit átélnek velünk, az 
maga a zuhanás.

A férj, George szerepében 
Görög Lászlót láthatja a kö-
zönség. A színművész szerint 
minden durva bántás mö-

gött ott van a nagyon mély 
szeretet is ennek a házaspár-
nak az életében, hiszen ösz-
szeköti őket a közös múlt, a 
közösen átélt fájdalom, a kö-
zös képzelet és játékok. – Azt 
látjuk rajtuk keresztül, hogy 
az ember mennyire kegyet-
len tud lenni a másikkal úgy, 
hogy mindeközben szere-
ti őt. Ez az este akár a válto-
zás lehetőségét is kínálhatja. 
Az eleinte kedves és összeil-
lőnek tűnő fiatal párról is le-
rántja a leplet George, ezáltal 
ők is esélyt kapnak arra, hogy 
ne a hazugságaik mögé búj-
va éljék tovább az életüket. A 
harmadik felvonás alcíme az 
Ördögűzés. Amikor a démo-
nainktól megszabadulunk, az 
iszonyatos szenvedéssel jár, 
utána halálosan gyengék va-
gyunk, de csak így van esé-
lyünk később felépülni – teszi 
hozzá a színművész.

Több mint 350 éve töret-
len sikerrel játsszák a szín-
házak a minden női szívet 
rabul ejtő Don Juan tör-
ténetét. Miskolcon Szőcs 
Artur állítja színpadra 
Molière vígjátékát. 

Szőcs Artur rendező sze-
rint minden nőben és férfi-
ban valahol mélyen elfojtva 
van egy Don Juan, aki sze-
retne szabadon élni. – Ki ne 
vágyna állandóan szerelmes 
lenni, megélni a szabadsá-
got, beutazni a világot? Mi 
szerencsések vagyunk, hogy 
elővehetjük ezt a darabot és a 
színpadon megmutathatjuk, 
megélve ezt a rejtett vágyat. 

A címszerepet alakí-
tó  Simon Zoltán elmond-
ta, sokkal árnyaltabb Don 
Juan alakja, mint pusztán 
egy léha nőcsábász. – Don 
Juan őszintén, valódi figye-
lemmel, kíváncsisággal for-
dul a nők felé, aminek nem 
tudnak ellenállni. Nem ha-

zugság ez, hanem őszinte 
átélése egy igaz pillanatnak. 
A szerelem beteljesülésével 
viszont már csak az üres-
ség marad, ez elől menekül 
a férfi a következő szere-
lembe.

És hogy mit is jelent pon-
tosan Don Juannak lenni? 
Simon Zoltán szerint a kulcs 
a képmutatás elleni küzde-
lem. – Annyi mindennek 
kell megfelelnünk. Erkölcsi, 
társadalmi normák kötnek 
minket, számtalan játszmát 
játszunk a hétköznapokban, 
szűk keretek közé vagyunk 
szorítva. De ez a férfi fel-
rúgja a kereteket. Tudatos, 
önmagára reflektálni képes 
ember, aki elfogadta a sor-
sát. Az ösztönei és a vágyai 
szép lassan sodorják a pusz-
tulás felé, de addig is ki akar 
élvezni minden egyes percet 
az életben. Nagyon izgal-
mas ezt a fajta szabadságot 
megélni a színpadon Don 
Juan bőrébe bújva.

Öt új bemutatót tervez eb-
ben az évadban a Csoda-
malom Bábszínház és a 
régi kedvenceket is műsor-
ra tűzik. A legújabb mesét, 
a Brémai muzsikusokat 
főként iskolás gyerekeknek 
ajánlják.

- A bábszínházat általában 
az az előítélet sújtja, hogy a 
bábosok csak bábozni tud-
nak, holott a bábosmesterség, 
a színész mesterségre épül 
– nyilatkozta Szabó Attila, a 
Miskolci Csodamalom Báb-
színház ügyvezetője, rende-
zője. Ebben az előadásban a 
társulat tagjai színészként is 
meg tudják mutatni tehetsé-
güket. A négy öregecske, ott-
honról elűzött állat történe-
tében mindenki felismerhető 
az őt ért sérelmeket, bántáso-
kat. Ezt az előadást nagyob-
baknak ajánljuk, inkább 

iskolásoknak szeretnénk be-
mutatni, - nem azért, mert a 
kisgyereket nem szórakoztat-
ja a négy tréfás állat, hanem 
a darab mélységét szeretnénk 
megmutatni - ami arról szól, 
hogy mindig van egy cél, 
hogy mindig tudok mozgó-
sítani magamban annyi erőt, 
annyi energiát, hogy legyőz-
zem majd az akadályokat.

- Például a szamár kere-
kesszékes…  Egy szép új báb-
színházban vagyunk, ami 
akadálymentesített. A darab-
ban, ebben a formában, talán 
jobban meg tudjuk mutatni, 
hogy nem a külsőségek, ha-
nem a belső dolgok fontosak.

Mintegy 16 előadásból áll a 
teljes évad repertoárja, de ha-
marosan Vitéz László is szó-
rakoztatja majd a gyerekeket, 
a hónap végén pedig Lúdas 
Matyi történetét láthatják 
majd a bábszínház nézői.

Székely Kriszta rendezi Miskolcon  
a Nem félünk a farkastólt

Le lehet-e győzni  
a megsemmisülést?

Bábok nélkül  
a Brémai muzsikusok

ÁLLATBŐRBE BÚJT EMBERSÉG 

„Bergmani kegyetlenséggel előállított megfigyelőállás” 



Az aréna nemcsak a kosár-
labda, hanem több, terem-
ben űzhető sportág – röp-
labda, kézilabda, futsal 
– számára is teret nyújt. 

Az alapkőletételt követően a 
kivitelezés azonnal megkezdő-
dik, és a tervek szerint 2020 vé-
gén vehetik birtokba a DVTK 
felnőtt és utánpótlás korú spor-
tolói. A DVTK egyéb egyéni és 
csapatsportágai (asztalitenisz, 
judo, muaythai, birkózás) is 
használhatják, és akár nagyobb 
versenyeknek (egyetemi tornák, 
kontinensbajnokságok és világ-
versenyek) is otthont adhat.

A sportesemények szerves ré-
szét képezik egy város életének, 
mondta a sportért felelős állam-
titkár. Szabó Tünde arról beszélt, 
hogy a DVTK új csarnoka min-
den igényt kielégít majd. – Ez 
az ország egyik legjelentősebb 
sportfejlesztése ma – hangoztat-
ta. – Miskolc egy sportos és sport-
szerető város, ahol megannyi lé-
tesítmény újult meg az elmúlt 
időszakban. Az itt élők pedig 

rendre bizonyítják, hogy óriási 
igény van ezekre a fejlesztések-
re – húzta alá, hozzátéve: a kor-
mánynak fontos az ország jövőjét 
formáló, polgárainak egészségét 
védő, a 21. századi követelmé-
nyeknek megfelelő sportlétesít-
mények építése és fejlesztése. Az 
egyik legfontosabb cél, hogy a 
lehető legtöbb gyermek kapjon 
kedvet a sportoláshoz.

A multifunkciós csarnokot 
a DVTK Kosárlabda Kft. az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának támogatásában és 
a Magyar Kosárlabdázók Or-
szágos Szövetsége (MKOSZ) 
által biztosított Tao-forrásból, 
csaknem 5 milliárd forintból 
építik fel. A szövetség főtitká-
ra méltatta a Diósgyőrben fo-
lyó munkát, majd kiemelte: 
egy sportág csak akkor lehet 
igazán sikeres, ha az utánpót-
lás nevelésre is kellő hangsúlyt 
helyeznek. – Ehhez képzett 
szakembereket, megfelelő esz-
közöket és infrastruktúrát kell 
biztosítani – hangsúlyozta 
Bodnár Péter.

„A fejlesztés történelmi je-
lentőségű nemcsak a DVTK, de 
egész Miskolc számára is – ezt 
már az Aluinvent DVTK ügy-
vezetője mondta. Szabó Tamás 
szerint az új sportcsarnokkal a 
DVTK egy nagyon komoly le-
hetőséget kapott: teljes össz-
hangban a magyar kormányzat 
szándékaival, akár nemzetkö-
zi versenyek megrendezését is 
magára tudja ezután vállalni. 
Tudatta, hogy Magyarországon 
egyedülálló módon egy egész 
megyére kiterjedő utánpót-
lásrendszert építettek fel, en-
nek köszönhetően immár több 
mint négyszáz gyermek sportol 
a DVTK kosárlabda-szakosztá-
lyában, ami éppen ezért „fényes, 

szép jövő előtt áll”, hangoztatta. 
Csöbör Katalin, az Aluinvent 
DVTK társadalmi elnöke re-
ményét fejezte ki, hogy az új 
csarnokban még nagyobb sike-
reknek örülhetnek majd a játé-
kosok, az edzők, és természete-
sen a nézők is.

A háromszintes épületben 
a játékteret behúzható lelátók 
határolják majd mind a négy 
oldalról. Behúzott állapotban 
öt szabvány méretű pálya és 
két félpálya fér el a csarnokban. 
A város jegyzője elmondta, 
Miskolcon a fejlesztések sorá-
ban kiemelkednek a sportfej-
lesztések. Alakszai Zoltán úgy 
fogalmazott: „tényként kezel-
jük, hogy a sport a város kul-
turális életének a része, a gaz-
dasági élet fontos eleme. – A 
sportfejlesztésekkel az idegen-
forgalom és az egészségturisz-
tika egyik olyan új területét 
nyitottuk meg, amely a jövő-

ben újabb húzóágazata lehet 
városunknak – tette hozzá. – A 
sport városépítő erővé vált, az 
élet szinte minden területére 
hatással van: nemcsak szóra-
koztat és egészséges társadal-
mat teremt, hanem infrastruk-
túrát, gazdaságot is fejleszt. 
Miskolcnak szüksége lesz erre 
a létesítményre, ez vitathatat-
lan. Gondolni kell az újabb 
sportgenerációkra, akik elsőd-
leges kedvezményezettjei lesz-
nek a beruházásnak. És szá-
molni kell azzal is, hogy egyre 
több hazai, nemzetközi, világe-
seménynek ad otthont Miskolc 
– tájékoztatott.

Bár remek mérkőzést láthatott vasárnap 
délután a népkerti jégcsarnok közönsége 
Miskolcon, mégsem lehettek elégedettek a 
DVTK Jegesmedvék szurkolói. A büntetőt 
is kihagyó hazaiak az utolsó negyedórában 
többet hibáztak ellenfelüknél, és végül 4-2-es 
pozsonyi siker lett a vége. 

A szezon eddigi legnagyobb nézőszáma mel-
lett mérkőzött egymással a szlovák sztárgár-
da, az orosz bázisú KHL-ből visszatérő Slovan 
és a DVTK Jegesmedvék. Helyzeteket igen, de 
gólt nem hozott az első harmad. Az első találat 
a vendégeké lett, a II. harmad 5. percében Ab-
dul volt a gólszerző. Bő két perc telt csak el és 
egyenlítettek a hazaiak, Részegh Tamás úgy ért 
hozzá, hogy a pakk a hálóba vágódott, 1-1. 28 
másodperc elteltével pedig már a Medvék ve-
zettek: a kékvonalról érkező lövéshez, Rodman 
ért még hozzá, 2-1. Ezek után kimaradt egy ha-
zai büntető, Beauviliere nem tudott eredményes 
lenni, pedig ez fordulópont lehetett volna. A 
vendégek viszont gólt lőttek, a kékvonalról ér-
kező lövésbe Viedensky ért még bele, 2-2. Még 
mindig a második harmadban járt a találkozó, 

amikor emberelőnyből újra a vendégek voltak 
eredményesek. A záró harmad közepéhez érve 
egy egyéni hibára csaptak le a kékmezesek és 
kialakították a végeredményt: DVTK Jegesmed-
vék – Slovan 2-4.

- Ahhoz, hogy mérkőzést tudjunk nyerni eb-
ben a ligában, hatvan percig megfelelően kon-
centrálva kell játszanunk. Sajnos ez ma sem sike-
rült. Negyven pár percig tudtuk tartani a lépést, 
jól játszottunk, helyzeteink voltak, kicsin múlott 
az egyenlítés. Sajnos egy szerencsétlen egyéni 
hiba volt a végén, emberelőnyben voltunk és el-
adtuk a korongot. Utána nem tudom, mi történt 
– értékelte az összecsapást Részegh Tamás. 

Magabiztos sikerrel zárta hazai bajnokiját a DVTK női 
kosárlabda csapata. Az élvonalbeli pontvadászat máso-
dik fordulójában 101 – 55-re győzték le a piros-fehérek az 
ELTE BEAC együttesét. 

A ritkán látható izgalmakat 
hozó, csütörtöki EL selejtező 
után szombaton már bajno-
kin lépett pályára otthonában 
a miskolci együttes az ELTE 
BEAC ellenében. A házigazdáé 
volt az első kosár a bajnokin, 
majd egy egészen rövid időre 
még vezettek is a vendégek, ám 
ezt követően beindult a hazai 
henger és túlzás nélkül állítha-
tó, nem volt egy súlycsoport-
ban a két pályára lépő együttes. 
25-17-re behúzták az első ne-
gyedet, majd tulajdonképpen 
eldöntve a lényegi kérdéseket, 
24-4-re hozták a másodikat a 
DVTK játékosai. A nagyszünet 
előtt 20 pont volt a csapatok 
között, a harmadik elején már 
30, és volt, hogy már 40 pont-
tal is vezettek a miskolci ked-

vencek. Cyesha Goree ezúttal 
is tarthatatlan volt, 21 ponttal 
zárt és még úgy is hatalmas 
különbség  volt a csapatok kö-
zött, hogy több alapemberét 
is pihentette Cziczás László a 
közelgő rangadók előtt. Alu-
invent DVTK – ELTE BEAC 
101 – 55. 

– Nehéz sorozat előtt állunk, 
sorban fogunk nehéz mérkő-
zéseket játszani TOP csapatok 
ellen, ez nagy kihívás a csapat 
számára. Fontos volt, hogy azok 
a játékosok, akik eddig keveseb-
bet játszottak, vagy kellett bizo-
nyítaniuk valamilyen szinten, 
élesebb helyzetekben is lehet 
rájuk számítani. Több kevesebb 
sikerrel, de meg tudták ezt va-
lósítani – értékelte a mérkőzést 
Cziczás László, az Aluinvent 
DVTK vezetőedzője. 

A DVTK az utolsó másod-
percekben kapott, erősen 
lesgyanús góllal, 1-1-es 
döntetlenre végzett a Pus-
kás Akadémia ellen. 

Egy jó formában lévő Pus-
kás Akadémia látogatott a 
hazai pályán a győzelemre 
törő DVTK otthonába a lab-
darúgó NB I nyolcadik for-
dulójában. A találkozó első 
lehetősége a kezdőbe beke-
rülő Korbély előtt adódott, 

akit behívtak az U 21-es vá-
logatott keretébe is. A 20. 
perc elején hasonlóképpen 
válaszolt erre a vendégcsa-
pat is, majd az akciót Karan 
mentése zárta végül le. A 76. 
percben pedig a hazai cseré-
ké volt a főszerep. Shestakov 
saját térfélen megszerzett 
labdájával Hasanit indította, 
aki a 16-os bejáratától kapura 
lőtte a labdát. A kipattanóra 
pedig az akciót kísérő Shest-
akov csapott le és a hálóba 

lőtt, 1-0. Már a hosszabbítás-
ban járt a bajnoki, amikor a 
játékvezetőké lett sajnos a 
főszerep, akik először elen-
gedtek egy vendégkezezést, 
majd a lesről esett találatot 
megadták. Megmagyarázha-
tatlan, hogy miért így ítélt a 
két játékvezető, mindeneset-
re nagyon értékes győzelmet 
vettek el a nehéz helyzetben 
lévő piros-fehérektől. 

– A játékosaimra nagyon 
büszke vagyok, tényleg olyan 
mentális erőről és taktikai 
fegyelmezettségről tettek 
tanúbizonyságot, ami na-
gyon-nagyon ritka. Nagyon 
bosszantó, hogy egy ember 
munkája elvett tőlünk két 
pontot, ebben a bajnokság-
ban ez a két pont nagyon so-
kat ér. Nem a játékvezetőre 
gondolok, hanem a segítőjé-
re – nyilatkozta a mérkőzés 
után Feczkó Tamás, a DVTK 
vezetőedzője. 

Rangadót hozott a férfi vízilabda bajnokság 
hétvégi fordulója, mely során a korábbi BL 
győztes Szolnok érkezett miskolci vendégjá-
tékára. 

Jól kezdtek a hazaiak és mérkőzés feléig úgy 
tűnt, meglephetik komoly erőkből álló ellenfelü-
ket, de a zsinórban dobott öt szolnoki gól nagy-
ban befolyásolta a történéseket. Ugyanis már 
nem tudta utolérni ellenfelét és 13-11-es veresé-
get szenvedett a miskolci együttes. 

Már az első támadástól kezdve érezhető 
volt, hogy a csapatok helyezése és játékereje 
miatt is, no meg a mutatott játék okán, hogy 
abszolút indokolt a rangadó jelző. Szolnoki 
villanással indult a gólgyártás, de nem soká-
ig vezettek a vendégek, Manzi ugyanis bün-
tetőből egyenlített. Fontos eleme volt az ese-
ményeknek, hogy Ognjen Stojanovic egy 
Várnai-féle szabálytalanságnál megsérült és 
megpróbálta folytatni, gólt is szerzett, de nem 
sokkal később ki kellett szállnia a játékból, 
ami érzékeny veszteség volt hazai oldalon. 2-2 
után 4-2-re elléptek a mieink, majd 5-3-ra is 

Misicéknél volt az előny. Ezt követően két, a 
szerencsét sem nélkülöző találattal egyenlí-
tettek a vendégek, majd összesen öt zsinórban 
lőtt góllal megfordították a mérkőzést. Ka-
puscserét is végrehajtott a hazai szakvezetés, 
a sokat vállaló, jól játszó Nagy-Vadovics pá-
ros sem állt meg, és az egész csapat küzdött 
végig, de egy 9-8-as felzárkózást leszámítva, 
ezek után már kézben tartotta a történéseket 
a Szolnok és 11-13-ra megnyerte a bajnoki 
rangadót.
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Hazai vereség a Szolnok ellen KIKAPTAK A JEGESMACIK

Döntetlen a PAFC ellen MAGABIZTOS GYŐZELEM 

Új multifunkciós sportcsarnok  
épül Diósgyőrben



Miskolci Napló10 Életmód/hirdetés

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

Az akció érvényes: 2019. 10. 12-tól 2019. 10. 18-ig 
Bonux mosópor 1,5 kg, 666 Ft/kg 999 Ft
Lenor öblítő, duo, 2x1360 ml (sensitive, summer) 1299 Ft
Tomi mosópor, 4,2 kg, 595 Ft/kg 2499 Ft
Domestos power 5, WC-illatosító, 55 g, 7255 Ft/kg 399 Ft
Domestos fertőtlenítő, 750 ml, 532 Ft/l 399 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 1248 Ft/l 499 Ft
Szavó penészlemosó, 500 ml, 1998 Ft/l  999 Ft
Gillette borotvagél, 200 ml, 2995 Ft/l 599 Ft
Well Done WC-papír, 64 tekercs, 2 rétegű, 31,23 Ft/tekercs 1999 Ft
Fazék zománcos, 5,5 l, III. oszt. 1799 Ft

2020-as évi asztali, falinaptárak, határidőnaplók,
zsebnaptárak, plakátnaptárak széles választékban érkeztek.

Kifutó lazúr, zomác 50% ENGEDMÉNNYEL! 
Olaj és falfestékek 50% ENGEDMÉNNYEL!

Apróhirdetés
Általános- és középiskolások kor-
repetálását vállalom humán tár-
gyakból, németből, földrajzból, bio-
lógiából. Kicsiknek angolból és 
matematikából is. Nagyon kedvező 
áron házhoz megyek. Tel.: 06-20/256-
7949.

Otthoni munka! Kozmetikai dobo-
zok hajtogatása, termékek összeállí-
tásai, egyebek elérhetőségei érd.: 06-
90/603-905 (audio press.iwk.hu, 635 
Ft/min. 06-20/496-3980).

Gépi földmunka minikotróval. Fu-
varozás platós kisteherautóval. Autó-
szállítás. Falfúrás 50 mm-300 mm át-
mérőig. Tel: +36-20/560-8939

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, be-
mutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. 
emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 
9–12 óráig.

A Magyar Dietetikusok Or-
szágos Szövetségének GYE-
RE® Programja a második 
tanévet a tej és a tejtermékek 
étrendi szerepének megismer-
tetésével kezdte. 

Kalciumra és D-vitamin-
ra minden életkorban szükség 
van, a kalciumnak a legfőbb 
étrendi forrása a tej- és tejter-
mékek. Ezért fogyasztásuk-
nak különös jelentősége van a 
csontrendszer kialakulásának 
és fejlődésének időszakában, te-
hát gyermek- és kamaszkorban, 
illetve a csontritkulás megelő-
zésére változó korban is. Mit le-
het tenni, ha valaki nem tudja 
meginni a tejet? Mivel pótolhat-
ja a tejtermékekben lévő értékes 
tápanyagokat?

Először is fontos a pontos di-
agnózis, ne találgassunk, ne kí-
sérletezgessünk, és ne hagyjuk 
ki önkényesen egyik táplálék-
forrást sem az étkezésünkből! 
A kellemetlen tünetekkel for-
duljunk orvoshoz, és bízzuk 
rá a diagnózis felállítását, hi-
szen csak ezután látjuk ponto-
san, hogy milyen problémával 
állunk szemben és az hogyan 
kezelhető. Más emésztőrend-
szeri betegségek is okozhatnak 
hasonló tüneteket, a lisztérzé-
kenység, a gyulladásos bélbe-
tegségek, de még a sok ülés és a 
mozgáshiány is. A tej laktózér-
zékenységet vagy tejfehérje-al-
lergiát válthat ki, és mindkettő 
más-más diétát igényel!

A laktózérzékenység oka az 
elégtelen vagy hiányos tejcu-
korbontó enzim (laktáz) terme-
lése. Mit lehet ilyenkor tenni? 
Semmi esetre sem azt, hogy a 
tejet és a tejtermékeket száműz-
zük az étrendből, hiszen azok-
nak csak az egyik alkotó eleme 
okozza a tüneteket. Két lehetsé-
ges megoldás van; a diéta és az 
enzimpótlás. A diéta lényege az, 
hogy ki kell iktatni az étrendből 
a tejcukrot, azaz laktózmen-
tes tejtermékekre kell váltani.  
Ezekben a tejcukor már bon-
tott formában található.  A má-
sik lehetséges megoldás, hogy 
tabletta vagy csepp formájában 
magát az enzimet pótoljuk visz-
sza a szervezetbe.

Laktózérzékenység esetén ne 
hagyjuk el a tejtermékeket, hi-
szen így a legfőbb kalciumbevi-
teli forrástól fosztjuk meg ma-
gunkat. Napi fél liter tej vagy 
tejtermék a laktóz-intoleran-
ciában szenvedőknek is aján-
lott, természetesen laktózmen-
tes változatban! Ráadásul nem 
minden tejtermék tartalmaz 
ugyanannyi tejcukrot. A tej-
ben van a legtöbb (1 dl tejben 
5 gramm laktóz van), a tejter-
mékekben, például a túróban 
már kevesebb, a savanyított ter-
mékekben (tejföl joghurt, kefír) 
még kevesebb.

A másik betegség a tejfehér-
je-allergia, ami nem azonos a 
laktózérzékenységgel! Ebben 
az esetben ugyanis a szervezet 
immunrendszere ad hibás vá-

laszt a tejfehérjére, ami allergiás 
tüneteket okoz. Már csecsemő-
korban kialakulhat, náluk ál-
talában a székletben megjelenő 
apró, pici vérpöttyök és a nem 
megfelelő súlygyarapodás hív-
ja fel a figyelmet a betegségre, 
míg nagyobb gyermekeknél az 
emésztőszervi panaszokon kí-
vül légúti- és bőrtünetek (aszt-
ma, ekcéma) is jelentkezhetnek. 
Az orvos által diagnosztizált 
tejfehérje-allergiában ezért tel-
jesen ki kell iktatni minden-
féle tejet, tejterméket, (bele-
értve a tejfehérjét tartalmazó 
felvágottakat, péksüteménye-
ket, kekszeket, stb.) és a kalci-
umpótlásról is feltétlenül gon-
doskodni kell. Ennek részletes 
megbeszéléséhez akár többszö-
ri dietetikussal történő konzul-
táció szükséges. A tejet, tejszínt 
gabonából és magvakból készí-
tett italokkal pl. zab-, mandula-, 
rizs-, szója- és mogyoróitallal 
helyettesíthetjük. A kisgyerme-
keknél érdemes kerülni a szója-
alapú élelmiszerek fogyasztását 
is, mert azok is okozhatnak al-
lergiás panaszokat.

A szakszerűen összeállított 
étrend és a hiánytünetek elke-
rülésére érdemes dietetikust fel-
keresni, így rövid idő alatt eny-
hülhetnek vagy megszűnhetnek 
a tünetek is. Mivel gyerekeknél a 
szigorú tejfehérjementes étrend-
del általában 1-3 éves korra ki-
nőhető a betegség, érdemes egy 
évig tartó diéta után újabb orvo-
si kontrollt kérni.

MIT (T)EGYÜNK,  
HA NEM BÍRJUK A TEJET?
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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

3527 Miskolc, József Attila u.78.
Tel.: +36 46 519 300
mivizkft@miviz.hu
www.miviz.hu

MIVÍZ MISKOLCI VÍZMŰ KFT.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ügyfélszolgálati irodánk 
ünnepi nyitvatartása az alábbiak szerint módosul:

2019. 10. 21., hétfő: 08:00-20:00
2019. 10. 22., kedd: 08:00-15:30
2019. 10. 23., szerda: Zárva
2019. 10. 24., csütörtök: 08:00-15:30
2019. 10. 25., péntek: 08:00-12:00

Az észrevétlenül megszerzett tudás
Intézményünk, a Miskolc-Diós-

győri Református Általános Iskola 
és Óvoda oktató-nevelő munká-
jára jellemző a módszertani meg-
újulás, a belső innováció. A for-
mális oktatási rendszerekben a 
tanulási folyamatnak csupán töre-
déke zajlik, emellett léteznek más 
módszerek is az ismereteket elsa-
játítására, a tudás bővítésére. 

Az EFOP-3.3.7-17-2017-00046 
számú pályázat keretében újszerű, 
tudást bővítő, fejlesztő hatású módszertanok kidolgozására, megvalósítására adódott lehetősé-
günk az elmúlt időszakban. 

A sikeres pályázat eredményeképpen jelentős – 72,6M Ft – európai uniós támogatásban ré-
szesültünk. 12 M Ft értékben fejlesztettük iskolánk eszközparkját, valamint közel 4,5 M Ft értékben 
szakmai anyagokat szereztünk be, hozzájárulva a projekt megvalósításához. 20 szakmai program, 
módszertan került kidolgozásra, megvalósításra. 

A problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése érdekében szabaduló szo-
bát alakítottunk ki, mely egy izgalmas szabadidős élményprogram. A táblajáték foglalkozás rendkí-
vüli fejlesztő hatással van a diákok logikai gondolkodásának fejlesztésére. A virtuális társasjáték 
foglalkozásokon a virtuális térben tájékozódhatnak a gyerekek. A kreatív alkotást kedvelők pedig a 
régi mesterségekkel ismerkednek meg. 

A lelki és fizikai egészség fejlesztése témakörében olyan tanulói tevékenységforma kialakítására 
törekedtünk, amelyben a gyermek jól érzi magát, miközben fejlődik. A színház az élet drámape-
dagógia foglalkozások a lelki nevelés, az önismeret, a közösségfejlesztés szolgálatában működ-
nek mindkét tagozaton. A művészetterápiás eszközök alkalmazásával megtapasztalhatják, hogy 
örömforrás és egyben feszültségoldás az alkotás. A népek tánca módszertana pedig a környező 
népek tánckultúrájának megismerésére, a tánctanításra fókuszál.

Az informális tanulást célzó és közösségfejlesztő programok, módszertanok egyrészt folyama-
tosan, másrészt projekt jelleggel működnek az iskola életében. Folyamatosan, szakkörként szer-
veződik a LEGO, mega LEGO szakkör, az idegen nyelvi olvasókör, az „Él a fotó” kreatív mé-
diaműhely, valamint az „Előttünk az élet”- gazda, gazdasszony kör. Projekt jelleggel építjük be 
a tanév oktató munkájába a természettudományos és nyári angol tábort, a 7próbát, az ÖKO 
programot, az olimpiai játékot és a várostörténeti vetélkedő alkalmait.

A megvalósított pályázat az informális és a nem formális tanulási folyamatot helyezi közép-
pontba. Az informális tanulás, azaz a nem feltétlenül tudatos, inkább „észrevétlen” tanulási fo-
lyamat során tanulóink az ismeretszerzés egy könnyedebb, rugalmasabb 
formájával élményalapú, játékos tevékenységek közben fejlődnek. 
Erősödik a kommunikációs és vállalkozói készségük, a prob-
lémamegoldó gondolkodásuk és kreatív készségeik, önis-
meretük és közösségi szemléletük, valamint kipróbálhat-
ják a tanulás új színtereit, technikáit, új élményekkel 
gazdagodhatnak. Mindemellett öröm látni a fárad-
hatatlan lelkesedésüket, jókedvüket, vagy a kreatív 
munkában való elmélyedésüket, érdeklődésüket. 
Valóban megtapasztaljuk, hogy aki ilyen módon 
tanul, gyakran észre sem veszi, hogy elfárad, mi-
közben tudást szerez.
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3527 Miskolc, József Attila u. 65., levelezési cím: 3501 Miskolc Pf. 509, info@mirehu.hu, www.mirehu.hu

MIREHU MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

Másnak még jó lehet!

MÚK-Miskolci Újrahasználati Központ – Újrahasznos megoldások

NYITÁS 2019. OKTÓBER 25-ÉN
További információk: www.mirehu.hu/muk  
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Lendítse fel ÜZLETÉT! 
Hirdesse Ön is termékét, szolgál-
tatását szórólapon, juttassa el 
újságját, kiadványait kézbesítői 
hálózatunkon keresztül Miskolcon 
és környékén. 

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

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

Első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!
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30 paraván, 623 fotó, 70 
ezer LED, 330 négyzetmé-
ter üvegfelület – Máté Bence 
természetfotó-kiállítása 
október 12. és november 3. 
között a Szent István térre 
érkezik. Miskolc a nyolcadik 
állomása lesz a világhírű ter-
mészetfotós ingyenesen láto-
gatható nagyszabású, kültéri 
természetfotó kiállításának.

Máté Bence 2010-ben Lon-
donban, a Marvel of Ants 
(Árny játék) című képével el-
nyerte a természetfotózás 
 Oscar-díjának tartott, „Az év 
természetfotósa 2010” (Wild-
life Photographer of the Year) 
címet. A világverseny történe-
tének egyik legeredményesebb 
fotósa. 

A Bridge Budapest non-
profit egyesület felmérése sze-
rint a kilencedik legismertebb 
– Magyarországon élő – ma-
gyar külföldön. Nemzetközi 
hírnevet a különleges kivitele-

zésű detektívüveges lesek ter-
vezésével is szerzett.

Alkotásaival Bence az ösz-
szes földrészt meghódította, 
és minden természetfotós szá-
mára feltette hazánkat a világ 
térképére. Legeredményesebb 
versenyzőként első helyen 
áll a BBC fotós pályázat ösz-
szes ranglistáján, továbbá ő az 
egyetlen, aki az ifjúsági és a fel-
nőtt mezőnyben is megkapta a 
természetfotósok Oscarjaként 
számon tartott díjat.

Előadásai egy modern kivi-
telezésű, hatalmas, ingyenes, 

kültéri kiállítás sorozatra épül-
nek, amelyet 2019-ban nyolc 
hazai városban csodálhat meg 
a nagyérdemű. Humoros tör-
ténetei tanulságos, egyben vi-
dám élményt nyújtanak az 
egész családnak.

A kiállítás kísérő rendezvé-
nye a Vértelen vadászat című 
előadás, ezt október 26-án 
18:00 órától tartja Máté Bence 
a Miskolc Városi Szabadidő-
központban. Mi történt a pi-
ros zsigulis sráccal, aki közel tíz 
éve, „a láthatatlan madárfotós” 
néven vált ismertté a Spektrum 

tévécsatornán? Aki kíván-
csi, miként lett egy pusztasze-
ri „problémás” diákból a világ 
legsikeresebb természetfotósa, 
ne mulassza el az előadást. Az 
előadás kivételes lehetőséget kí-
nál arra, hogy a közönség sze-
mélyesen is megismerkedjen 
ezzel a végtelenül rokonszen-
ves és tehetséges fiatalemberrel, 
valamint arra, hogy elképesztő 
akciófotóin keresztül rácsodál-
kozzon hazánk páratlanul gaz-
dag vadvilágára.

A kiállítás megnyitója októ-
ber 12-én 17:50-kor lesz.

Egy igazi szüreti mulatság-
ba csöppenhetünk október 
20-án az Erzsébet téren.

A Számadó Zenekar szüreti 
mulatsága, kiállítás, valamint 
borvásár és mustpréselés is 
színesíti a minden hónap har-
madik vasárnapján megrende-
zésre kerülő Miskolci Termelői 
Napot. Az október 20-án, 9 és 
13 óra között, a miskolci Erzsé-
bet téren tartott esemény ven-
dége lesz Sándor Zsolt miskol-
ci borász, akinek az irányítása 
mellett felnőttek és gyermekek 
egyaránt belekóstolhatnak a 
must előállításának folyamatá-
ba és eredményébe. A délelőtti 
programokat a MINŐIES Ala-
pítvány rajz-, és fotókiállítása, 
valamint 11 órakor kezdődő 
eredményhirdetése is színesí-

ti „Az önkéntes munka”, és „A 
közösség, amihez tartozom” 
témákban. A gyerekek pedig 
saját alkotásukat is elkészíthe-
tik őszi termésekből, de akár 
újrahasznosított anyagokból is 
a kézműves foglalkozásokon.

A négy éve töretlen népsze-
rűségnek örvendő közösségi 
program egyik vonzereje épp 
a személyességben van: jó han-
gulatú találkozási lehetőség a 
helyiek számára, és a portéká-
ikat büszkén kínáló termelők 
és vásárlók között. A négyéves 
Miskolci Termelői Nap egy 
olyan közösségi alkalom, me-
lyet a természetesség, a kedves-
ség, a tudatosság és a sokszínű-
ség jellemez. Az Erzsébet téren 
beszerezhetik kedvenc kézmű-
ves portékájukat, és minőségi 
bio élelmiszereket is.

Lenyűgöző látványvilág érkezik  
a Szent István térre
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MOZIMŰSOR 
Művészetek Háza: Uránia-terem: 
Október 10. csütörtök-16. szerda, 

naponta 20:00 Joker, 15:30 Akik 
maradtak, 17:30 Pavarotti

Október 17. csütörtök-23. szerda, 
naponta 15:30 Álomnagyi, 17:30 
Downton Abbey, 20:00 Gemini Man

Művészetek Háza: Béke-terem: 
Október 13. vasárnap 16:00 Szép 

csendben, 17:00 Mű szerző nélkül, 
20:00 Különleges életek

Október 10. csütörtök-12. szombat és 
14. hétfő-16. szerda, naponta 16:00 
A művészet templomai: A Prado 
Múzeum – Csodák gyűjteménye, 18:00 
A rendszer, 20:15 FOMO – Megosztod, 
és uralkodsz

Október 17. csütörtök-20. vasárnap, 
naponta 15:45 A hegyek szigete

Október 17. csütörtök 17:45 Élősködők, 
20:15 Valan – Az angyalok völgye

Október 18. péntek 15:30 A 
láthatatlanok, 17:30 Az első áruló, 
20:15 Valan – Az angyalok völgye

Október 19. szombat 16:00 Medvevilág 
Szicíliában, 17:45 Az angyal, 20:00 A 
hegyek szigete

Október 20. vasárnap 16:00 Medvevilág 
Szicíliában, 17:45 Portré a lángoló 
fiatal lányról, 20:00 A láthatatlanok

MOZIMŰSOR: CINEMA CITY: 
Október 10. csütörtök-16. szerda, 

naponta több időpontban – Ad 
astra – Út a csillagokba (keddig) 
| A kis kedvencek titkos élete 2. 
(csak hétvégén) | Angry Birds 2. 
– A film (csak hétvégén) | A Wall 
Street pillangói | Az – második 
fejezet | FOMO: Fear of missing out 
| Gemini Man | Joker | Jó srácok | 
Kópé | Metallica and San Francisco 
Symphony S and M2 (csak vasárnap) 
| Mi újság, kuflik? (csak hétvégén) | 
Pavarotti (csak vasárnap és szerdán) 
| Playmobil: A film | Prédák | Rambo 
V: Utolsó vér (vasárnap kivételével) 
| Támadás a Fehér Ház ellen 3. (csak 
szombaton)

CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
Október 13. vasárnap 10:30 A brémai 

muzsikusok
Október 20. vasárnap 10:30 Vitéz László
KIÁLLÍTÁS:
Október 20-ig, vasárnapig, Végtelen 

utakon – Törő Irén kiállítása, 
Művészetek Háza

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

Október 15. kedd 17:30 Négy évszak 
meséi – Bognár Péter, Ifjúsági és 
Szabadidő Ház

Október 17. csütörtök 17:00 A fürkésző 
ember, Koffán Károly emlékkiállítása, 
Miskolci Galéria

KONCERT:
Október 12. szombat 15:00 Magyar nóta, 

operett délután, VOKE Vörösmarty 
Mihály Művelődési Ház

18:00 III. Miskolci Retro Fesztivál
19:00 ByeAlex: Cselló és zongora, 

Művészetek Háza
20:00 Elvis-est Pál Csabával, Avalon 

Ristorante
Október 13. vasárnap 18:00 In Vino 

Veritas, Miskolci Vigadó
Október 14. hétfő 19:00 Szezonbérlet I., 

Művészetek Háza
Október 17. csütörtök 19:00 Hangforrás 

bérlet I., Művészetek Háza
Október 18. péntek 18:30 Ripoff 

Raskolnikov Band, Görömbölyi 
Művelődési Ház

20:00 Rakonczai Imre – Piano Bar, 
Avalon Ristorante

Október 20. vasárnap 18:00 Musical és 
Miskolc Symphonic, Művészetek Háza

ELŐADÁS:
Október 15. kedd 19:00 Hyppolit, a lakáj, 

Művészetek Háza
Október 16. szerda 18:00 Világjárók 

társasága – Azerbajdzsán, Ifjúsági és 
Szabadidő Ház

Október 17. csütörtök 16:30 
Környezetvédelem más szemmel – 
India közelről, Petőfi Sándor Könyvtár

18:00 Problémája van a 
gyereknevelésben? – Deliága Éva 
gyermekpszichológus, Tudomány és 
Technika Háza

Október 18. péntek 17:00 Posztmodern 
stresszkezelés, Szabó Lőrinc 
Idegennyelvi Könyvtár

Október 20. vasárnap 11:15, 13:15 és 
15:15, Bevezetés az alkímia világába, 
Diósgyőri vár

18:00 Badár Sándor stand-up előadó, 
Tudomány és Technika Háza

EGYÉB:
Október 12. szombat 18:00-22:00 Zenés-

táncos összejövetel, VOKE Vörösmarty 
Mihály Művelődési Ház

20:00-24:00 Dolce Vita éjszakai fürdőzés, 
Miskolctapolcai Barlangfürdő

Október 13. vasárnap 9:00-12:00 
Vasútmodell- és makettbörze, VOKE 
Vörösmarty Mihály Művelődési Ház

9:00-17:00 Pet Expo Hungary, Miskolci 
Egyetem Körcsarnok

Október 15. kedd 16:30 Angol társalgási 
klub, Szabó Lőrinc Idegennyelvi 
Könyvtár

17:30 Német nyelvi klub, Szabó Lőrinc 
Idegennyelvi Könyvtár

Október 16. szerda 16:30 Fecske Csaba a 
Parnasszus centrumában, II. Rákóczi 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

17:00-20:00 Varrótanfolyam, Ifjúsági és 
Szabadidő Ház

Október 19. szombat 17:00 Nosztalgia 
Divatshow, ITC Székház

MOZGÁS:
Október 14. hétfő 17:00 Gerincjóga, 

Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár
Október 16. szerda 8:00 Etka jóga, Móra 

Ferenc Könyvtár
Október 17. 18:00 Szádhaka Szandi 

jógája, József Attila Könyvtár

PROGRAMOK

OKTÓBER 12. SZOMBAT 14:00 
A LEGKISEBB BOSZOR-
KÁNY, Bérletszünet, Ka-
mara
15:00 DON JUAN, Déryné 
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet, 
Nagyszínház
19:00 NEM FÉLÜNK A 
FARKASTÓL, Játékszín
OKTÓBER 15. KEDD 19:00 DON 
JUAN, Egyetemi bérlet, 
Nagyszínház
19:00 NEM FÉLÜNK A 
FARKASTÓL, Játékszín
OKTÓBER 16. SZERDA 18:00 
DON JUAN, Ferenczi ifj. 
bérlet, Nagyszínház
19:00 A MISKOLC DIXI-
ELAND BAND – DIXIE 
KLUB, Játékszín
OKTÓBER 17. CSÜTÖRTÖK 17:00 
EGY ÓRA VERSEK KÖZT 

MŰVÉSZEINK TÁRSA-
SÁGÁBAN, Játékszín
18:00 DON JUAN, Herman 
ifj. bérlet, Nagyszínház
OKTÓBER 18. PÉNTEK 19:00 
ÜVÖLTŐ SZELEK, Bemu-
tató (Arany, Ezüst) bérlet, 
Kamara
19:00 DON JUAN, Földes 
ifj. bérlet, Nagyszínház
OKTÓBER 19. SZOMBAT 11:00 
KAKAÓKONCERT, Beava-
tó kamarakoncert, Nagy-
színház nézőtéri társalgó
17:00 KILÉPŐ, Játékszín
19:00 LUXEMBURG GRÓ-
FJA, Katona (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet, Nagyszínház
19:00 FEKETESZÁRÚ 
CSERESZNYE, Latino-
vits (Arany, Ezüst) bérlet, 
Kamara

SZÍNHÁZI MŰSOR
Október 12. – október 19.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Október 14. hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Ma-

gazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 
18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 
18:25 Miskolci Napló (közéleti magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. 
(híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Épí-
tech (építészeti magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 
Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Október 15. kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képúj-
ság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programaján-
ló) 18:25 Sportpercek (sportmagazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelen-
tés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Mérkőzés 21:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 
21:17 Időjárás-jelentés 21:20 Programpont ism. (programajánló) 21:25 Képújság

Október 16. 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 (program-
ajánló) 18:25 Helyzetkép (politikai háttérbeszélgetés) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 
Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Gaszrokaland ism. (gaszt-
ronómiai magazin) 19:40 Köztünk élnek (portré) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjá-
rás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

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

Október 18. 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 (színházi magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 
20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

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

Október 20. 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 Egészségpercek 
ism. (egészségügyi magazin) 18:50 Egészségére ism. (egészségügyi magazin) 19:00 
Promenád ism. (kulturális magazin) 19:30 Gasztrokaland ism. (gasztronómiai maga-
zin) 19:45 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 20:00 Köztünk élnek ism. (portré) 
20:15 Köztünk élnek ism. (portré) 20:30 Képújság

Termelői nap  
a szüret jegyében

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
október 13-án 17 órai kez-
dettel a jezsuita templom-
ból közvetítenek. A szent 
liturgiát bemutatja: Orosz 
Atanáz görögkatolikus 
püspök. Szentbeszédet 
mond: Pakot Géza, szat-
márnémeti jezsuita atya.

A miskolci kármelita ká-
polnában búcsúi misét tar-
tanak. Avilai Szent Teréz 
búcsúja október 15-én, 17 
órától lesz. A szertartást Pé-

celi Imre kármelita szerzetes 
tartja.

Az ötnapos 26. Veczán Pál 
Egyházzenei Kórustalálko-
zó október 13-án a belvárosi 
református templomban zá-
rul. 16 órától az énekkarok 
együtt énekelnek.

Pár napig lesz Miskolcon 
a missziós kereszt, az 52. 
Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus szimbóluma. 
Október 13-án, 10 órától tar-
tanak Szent Liturgiát a jelen-
létében a Búza téri görögka-
tolikus székesegyházban.

EGYHÁZI HÍREK

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kérelmére, 
Miskolc-Diósgyőr és Miskolc-Lillafüred között tervezett ke-
rékpárút létesítése kapcsán, a területi környezetvédelmi ha-
tóságnál (B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási 
Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály) 
előzetes vizsgálati eljárás van folyamatban.

Az eljárással kapcsolatos kérelem – előzetes egyeztetést 
követően - 2019. október 30-ig megtekinthető a B.-A.-Z. 
Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezet-
védelmi és Természetvédelmi Főosztályán (Miskolc, Mind-
szent tér 4. sz.), valamint Miskolc Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Építési és Környezetvédelmi Osztályán 
(3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.) – ügyfélfogadási időben, 
továbbá a http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html 
internetes oldalon BO-08/KT/9299/2019. számon.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környe-
zeti hatásvizsgálat szükségességére, továbbá a környezeti ha-
tástanulmány tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt 
2019. október 30-ig közvetlenül a Környezetvédelmi Ható-
sághoz lehet benyújtani.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
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Négyrészes keresztrejtvény sorozatunkban ezúttal 
őszi termések nevét rejtettük el. Kérjük megfejtései-
ket a sorozat végén, együtt, egy levélben vagy e-ma-
ilben küldjék el. Beküldési határidő: 2019. október 
30. Szerkesztőségünk címe: 3525 Miskolc, Kis-Hu-
nyad utca 9. E-mail cím: info@mikom.hu. A helyes 
megfejtések beküldői között könyvjutalmat sor-

solunk ki.  Előző rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Sütőtök 2. Édesburgonya 3. 
Kelbimbó 4. Sárgarépa. Nyertesek: Novák Istvánné  (Hernádnémeti), Kohut 
Katalin (Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

Répamese autóval 

A rendőrök az M3-as autópályán, Mezőkeresztesnél vonták intéz-
kedés alá azt a román sofőrt, aki az általa vezetett járműszerelvénnyel 
a megengedett legnagyobb össztömeget jelentősen meghaladva, sza-
bálytalanul közlekedett. A rendőröknek feltűnt, hogy az első jármű 
után egy tréler volt kötve, ami egy autót szállított, ez egy tehergépko-
csiban folytatódott, ami végül szintén egy autót szállító trélert húzott. 
Miután a rendőrök megszüntették a szabálysértő alakzatot, szabály-
sértési eljárást indítottak a 27 éves román állampolgárságú sofőrrel 
szemben.

Őrizetben a garázda támadó
A rendőrök rövid idő alatt elfogták azt a fiatal férfit, aki rátámadt és 

kirabolt egy másikat Mezőkövesden. A 20 éves mezőkeresztesi férfi-
val szemben rablás, garázdaság, és könnyű testi sértés miatt folytat 
büntetőeljárását a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság. A férfi október 
6-án hajnalban egy szórakozóhely előtt bántalmazott egy másik fiatal 
férfit. Később egy másik helyszínen újfent rátámadt előző áldozatá-
ra, csak most a sértett értékeit is követelte, mondván „kicsinálja”őt, ha 
nem adja neki a pénzét, az óráját, a telefonját, a nyakláncát. A dula-
kodásban a rabló csak áldozata ezüst gyűrűjét tudta elvenni, majd el-
menekült a helyszínről. A bejelentést követően a nyomozók rövid idő 
alatt azonosították, elfogták, majd a rendőrkapitányságra előállították 
a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit. 

Drogbusz a mellékúton 
A helyi körzeti megbízottaknak feltűnt egy földúton parkoló kis-

busz Hejőbába mellett. Az érdeklődés nem volt hiábavaló, az utasok 
kábítószert fogyasztottak. Egy 48 éves miskolci és egy 47 éves szakál-

di férfival szemben folyik 
büntetőeljárás kábítószer 
birtoklása miatt. A gyanú-
sítottak október 3-án a dél-
utáni órákban a Hejőbába és 

Szakáld közötti földúton leparkoltak egy kisbusszal, amiben kábító-
szert fogyasztottak. Ekkor érte tetten őket két helyi körzeti megbízott, 
akiknek feltűnt a szokatlan helyen parkoló jármű. A helyszínre érkező 
nyomozók és a drogkereső kutya különféle droggyanús anyagot talál-
tak a járműben, továbbá a miskolci férfi lakásán tartott házkutatás is 
eredményes volt.

Rendszámot hamisított
Egyedi azonosító jel meghamisítása miatt folyik büntetőeljárás egy 

48 éves helyi férfival szemben. A gyanúsított Miskolcon, a Pesti úton 
haladt egy spanyol felségjelzésű, Jaguár típusú személygépkocsival. A 
rendőri jelzésre nem állt meg, majd behajtott egy közeli áruház par-
kolójába. A rendőrök itt fogták el a sofőrt, akit előállítottak a Miskol-
ci Rendőrkapitányságra, mivel az adatok ellenőrzése során kiderült, 
hogy korábban eltiltották a vezetéstől, a járművön pedig egy másik 
gépkocsi rendszáma volt.

Rendszeresen megverték és kirabolták osztálytársukat
Négy fiatalkorú férfi ellen emeltek vádat csoportosan elkövetett 

rablás, rablás és csoportosan elkövetett garázdaság miatt. A vádlottak 
egy osztályba jártak az egyik miskolci középiskolában a szintén fiatal-
korú sértettel. 2017. január és október között hárman óraközi szüne-
tekben külön-külön – más alkalmakkor mindhárman együtt – napi, 
heti rendszerességgel testszerte ütlegelve megverték a sértettet. Egyi-
kük szintén egy óraközi szünetben az iskola tantermében bokszolni 
hívta ki a sértettet, és ennek során ököllel ütlegelte. A bántalmazások-
kal azonban nem okoztak testi sérüléseket a sértettnek. Az egyik vád-
lott hol napi, hol pedig heti gyakorisággal élelmiszert, zsebpénzt, ci-
garettát vett el a sértettől úgy, hogy ezek átadását követelte tőle, majd 
miután megütötte, a táskájából azokat magához vette. Szeptember 
hónapban az egyik vádlott a tanteremben szintén egy szünetben rá-
parancsolt a sértettre, hogy a rajta lévő márkás felsőjét adja át neki. A 
sértett erre nem volt hajlandó, ekkor két vádlott-társa lefogta a sér-
tettet, míg ő lehúzta a 6500 Ft értékű pulóvert róla, amit elvittek. Az 
ügyészség a vádlottakkal szemben fiatalkorúak fogházában letöltendő 
szabadságvesztés büntetést indítványozott a végrehajtás próbaidőre 
felfüggesztésével, valamint pártfogó felügyelet elrendelését, és a párt-
fogó felügyelő által szervezett csoportos foglalkozáson való részvételt.

 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) Mindenkinek meg akar felelni, de 
ez lehetetlen. Ha azt figyeli, hogy másoknak tetszik-e, amit csi-
nál, sosem tudja végigvinni a saját akaratát és igazát. A családjá-

ban is több konfliktusnak volt már ez az oka. 

Bika (április 21 – május 20) Szeret a figyelem középpontjában 
lenni, nem véletlen, hogy annyi barátja van, mint égen a csillag. 
Ugyanakkor igazán mély barátságot kevés emberrel ápol, mert 

könnyen belebonyolódik az érzéseibe. 

Ikrek (május 21 – június 21) Ha a szerelmi életéről van szó, ak-
kor hajlamos a pesszimizmusra. Fél, hogy nincs olyan, aki elfogad-
ná olyannak, amilyen. Ahelyett, hogy otthon ül, és magányában 

emészti magát, inkább menjen el szórakozni.

Rák (június 22 – július 22) Úgy érzi eljött az ideje, hogy a párjá-
val komoly döntést hozzanak a kapcsolatukról. Finoman célozzon 
rá, hogy már többre vágyik a randiknál és hétvégéknél, szeretne 

minden reggel és este vele ébredni. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Úgy érzi magát, mintha 
kirántották volna a lába alól a földet. A munkahelyén olyan hely-
zetbe került, amire egyáltalán nem volt felkészülve. A párja min-

denben ön mellett áll, és segít feldolgozni a történteket. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Felvillanyozzák az új 
feladatok a munkahelyén, úgy érzi, végre hasznosíthatja a kreati-
vitását, és nemcsak a rutinfeladatokkal kell foglalkoznia. Többet 

ad a megjelenésére, ami mindenkinek feltűnik a környezetében.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Figyeljen jobban az 
egészségére, mert ha a hideg időben nem öltözik fel eléggé, ak-
kor könnyen megfázhat. Ha a hétvégén nincs kedve kimozdulni, 

akkor hívja át a barátait és beszélgessenek egy jót!

Skorpió (október 24 – november 22) A párkapcsolatában 
végleges döntésre kényszerül, vagy vele vagy nélküle, de minden-
képp választania kell. Ha úgy érzi, hogy még nem jött el az ideje, 

hogy elkötelezze magát, engedje el, mert ő másra vágyik, mint ön. 

Nyilas (november 23 – december 21) A sok munka az egész-
sége rovására is mehet, ha nem piheni ki magát. Ne vigye túlzás-
ba a túlórázást, és feküdjön le időben. Ha hetente néhány alka-

lommal sportolna, akkor sokkal energikusabb lenne.

Bak (december 22 – január 20) Összefut egy ismerősével, aki-
vel régen közel álltak egymáshoz. A hajnalig tartó beszélgetések 
felkavarják az érzéseit, de nem tud dönteni barátság és szerelem 

között, mert fél, hogy megint elveszíti őt. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Pozitív kisugárzására felfi-
gyelnek az ön körül lévők, és mindenki a közelében akar lenni. 
Meg kell választania, hogy kivel barátkozik, mert sokan elszívják 

az energiáit, de nem kap tőlük viszonzásul semmit. 

Halak (február 20 – március 20) Közel kerül az egyik kollégá-
jához, akivel egy közös projekten dolgoznak. Erős barátság alakul 
ki önök között, szinte befejezik egymás mondatait. Ugyanakkor 

érzi, hogy ő többet szeretne öntől, mint a barátság. 

FORRÓ NYOMON

Az aradi vértanúk kivégzésének 170. évfordulójára emlékeztek 
október 6-án Miskolcon. 1849-ben ezen a napon halt mártírha-
lált Aradon a magyar szabadságharc 12 tábornoka és egy ezredese, 
Pesten pedig Batthyány Lajos, az első szabadon választott magyar 
kormány miniszterelnöke. A Battyányi emléktáblánál a résztvevők 
főhajtással és koszorúkkal tisztelegtek a hősök emléke előtt. 

Az aradi vértanúkra  
emlékeztek 

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ 
FELVÉTELE

Kiállítással ünneplik a kínai-magyar kapcsolatokat és a campus miskolci megalapításának hét évtizedes évfordulóját. A 
tárlatot az egyetem Konfúciusz Intézetének meghívására állította össze az MTA Könyvtár és Információs Központja. A kele-
ti gyűjtemény Széchenyi Béla és Stein Aurél munkásságát mutatja be az egyetem főépületében november 3-ig. A kiállításon 
csaknem 280 kép és tárgy látható Stein Aurél hagyatékából.                                                                               FOTÓ: VÉGH CSABA

MAGYAROK A SELYEMÚTON
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