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Fejlesztés

Menzareform

Választás

Az elmúlt évek legnagyobb volumenû
távhõvezeték-korszerûsítési munkálatai zajlanak Miskolc belvárosában.

Egyszerre rendeztek sportnapot,
egészségügyi szûrõnapot és menzareform-bemutatót az Istvánffyban.

Választási összeállításunkban bemutatjuk a miskolci képviselõ- és polgármesterjelölteket.

 Írásunk a 3. oldalon.

 Cikk a 4. oldalon.

 Írásaink a 13–16. oldalon.

Európai Mobilitási Hét Miskolcon tizedszer

BUSZT HÚZTAK, MAJD TEKERTEK
Tizedik alkalommal rendezték
meg idén az Európai Mobilitási
Hét programsorozatát
Miskolcon szeptember 16. és
22. között. A hét célja ezúttal is
az volt, hogy a szervezõk felhívják a figyelmet az egészséges
életmód fontosságára, a környezetvédelemre.
 TAJTHY ÁKOS

Teszt alatt a kút
Megkezdõdött szeptember 21én, kedden a miskolci–mályi
geotermikus kút eredményeinek végleges, hosszú távú tesztelése és mérése. Mint arról
korábban beszámoltunk, a
PannErgy-fúrások korábban
nem várt eredményt hoztak, a
szakemberek szerint háromszor akkora vízhozam várható,
mint amekkorára korábban
számítottak.
 TAJTHY Á.
A cég a kitermelt vizet a jövõben
a fûtési rendszerben való hasznosítás mellett villamosenergia-termelésre is használná. A társaság
szeptember 6-án jelentette be,
hogy elsõdleges tesztek alapján
Mályiban 2270-2310 méteres mélységtartományban 110-120 oC-os víz
található. Ennek percenkénti kitermelési hozamát korábban
4200–5400 liter mennyiségben
határozták meg, ám mostanra kiderült: még ennél is nagyobb ez
a szám, hiszen nagyjából 6600
liter/perc a kút teljesítménye.
– Azt még pontosan nem tudni,
hogy mennyi víz található ezen a
területen, ennek megállapításához további mérések szükségesek,
ám az már most látható, hogy a
kifolyó 100 oC körüli víz bõségesen elegendõ lesz ahhoz, hogy
Miskolc távfûtéses lakásainak egy
részét fûteni tudják majd vele. Ez
a hõmérséklet zárt rendszerben,
idõvel még magasabb is lehet –
mondta el Ádám László, a fúrást
végzõ cég fõgeológusa. Bokorovics
Balázs, a PannErgy Nyrt. igazgatótanácsának elnöke hozzátette: jelenleg a fõ feladat a kút megtisztítása a furadékoktól, ezt követõen
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lehet majd a teszteléseket elvégezni.
A kút egyébként nem csak
Magyarországon, de Európában is
kivételes teljesítménnyel bír. Mint
azt a fõgeológus elmondta, hazánkban három mûködõ termálkútnak van ennél nagyobb hozama, illetve háromnak ehhez hasonló, ám azokból közel húsz fokkal hûvösebb vizet nyernek ki. A
Mályiban található kút vize a tisztítás, valamint a tesztelések befejezõdése után, várhatóan 2011-ben
kerülhet a miskolci távhõrendszerbe, olcsó energiaforrást biztosítva ezzel a családoknak és a
Miskolc déli határában lévõ Ipari
Parkba betelepülni kívánó cégeknek is.

A programok az úgynevezett eljutási versennyel indultak, ahol kiderült, hogy a reggeli csúcsforgalomban milyen jármûvel lehet a leghamarabb eljutni Diósgyõrbõl a
belvárosba a reggeli csúcsforgalomban. Idén a diósgyõri villamosvégállomásról a Szemere kertig kellett eljutni, kerékpárral, autóval,
busszal, valamint villamossal és villamospótlóval.
Leggyorsabbnak idén is a biciklis bizonyult, õ 17 perc alatt teljesítette a körülbelül 10 kilométeres
távot. A reggeli csúcsforgalomban
az autónak 22, a villamosnak és a
pótlóbusznak 30, a busznak pedig
34 percre volt szüksége a táv teljesítéséhez.
Szeptember 17-én az MVK Zrt.
nyílt napot szervezett a Szondi
György utcai telephelyén, ahol Zöld
Nyíl totó és kvíz várta az érdeklõdõket. Az egyhetes programsorozat során volt lehetõség részt
venni biciklis teljesítménytúrákon,
volt kerékpáros városnézés, traffipaxbemutató, mobilitás- és egészségnapi rendezvény is a városban.

A rendezvény zárónapja hagyományosan a szeptember 22-i Európai Autómentes Nap. Ekkor rendezték meg idén is a buszhúzást,
amikor is a vállalkozó kedvûek versenybe szállhattak és elhúzhattak egy,
a Gábor Áron Mûvészeti Szakközépiskola, a Zrínyi Ilona és az Avasi
Gimnázium diákjai által kifestett
buszt. A sportcsarnok elõtt emellett
számos programmal várták az érdeklõdõket, többek közt a miskolci beruházásokról is rendeztek fó-

rumokat, melyen szakemberek tájékoztattak a részletekrõl.
A programok zárásaként szerdán
gyerekek, középiskolások, egyetemisták, családok bringáztak együtt
a Critical Mass felvonuláson. A több
mint hatszáz résztvevõ a városi

sportcsarnok – Kazinczy u. – Vologda
u. – Gyõri kapu – Újgyõri fõtér –
Kiss Ernõ u. – Meggyesalja u. –
Papszer u. – városi sportcsarnok útvonalat járta be, melynek végén természetesen a szokásos bicikliemelés sem maradt el.

Támogatás
az egyetemnek

Közösen fejlesztett állatkertek

ÖSSZEFOGÁSBAN
MISKOLC ÉS KASSA
Közösen fejleszti állatkertjét egy
európai uniós támogatásnak köszönhetõen Miskolc és Kassa. A
két park összesen mintegy háromszázezer eurót nyert,
melybõl ökoturisztikai fejlesztéseket valósíthatnak majd meg.
 T. Á.
A témában szerdán rendezett sajtótájékoztatón Fedor Vilmos, Miskolc
alpolgármestere elmondta: a kassai
és a miskolci állatkert régóta szoros
kapcsolatot ápol egymással. Ráadásul
hasonlítanak is egymáshoz abban
mindenképpen, hogy mindkettõ
rendkívül jó adottságokkal rendel-
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BAR-listásoknak is, nyugdíjasoknak is! Elôtörlesztés lehetséges!

3526 Miskolc, Arany János tér 1.
Telefon: 46/321-346, 06-30/270-0321, 06-70/546-3259
Fogyasztói csoport rendszer, már 20 éve Magyarországon

kezik, hiszen egyik sincs beszorítva
a város közepére.
Az együttmûködésnek újabb állomása, hogy a két állatkert közösen pályázott a Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007–2013 program keretein belül „A környezetvédelmi tudat emelése a határmenti
területeken” címû pályázatával. A pályázaton a két állatkert közel 300 ezer
eurót nyert céljai megvalósítására.
A közel negyvenmillió forintos miskolci költségvetésû programból az
elnyert európai uniós támogatáson
kívül 5% önrészt biztosít Miskolc önkormányzata.
v
Mikulas Cecv ko, Kassa alpolgármestere beszédében azt hangsúlyozta, hogy a projekt több olyan
elemmel is rendelkezik, melyeknek
köszönhetõen a két állatkert, és azokon belül a két város is bemutatkozhat egymásnak. Hozzátette: az

együttmûködésnél is fontosabb az
emberek figyelmét felhívni a környezettudatos életmódra, és ez a
közös fejlesztés ebben is segítségére lesz mind a kassai, mind pedig a
miskolci szakembereknek.
Erik Kocv ner, a kassai állatkert
igazgatója méltatta a projektet, és
reményét fejezte ki, hogy a két város
lakói nem csak az állatkerteket látogatják majd kölcsönösen, de megismerik Miskolcot és Kassát is.
Jánosi Ferenc, a Miskolci Állatkert
és Kultúrpark vezetõje az itteni létesítményrõl szólva elmondta: a
vadaspark 1983-ban nyílt meg, akkor
az volt az intézmény célja – és ez
mindmáig változatlan – hogy a
gyermekek megismerhessék a hazánkban élõ állatvilágot. A Miskolci
Állatkert és Kultúrpark azóta dinamikusan fejlõdik, mára több, mint
150 féle állat tekinthetõ meg itt, egyre
kényelmesebb körülmények között.

Támogatói nyilatkozatot írt alá
pénteken dr. Halmai Gyula
(jobbról), a Miskolc Holding
Zrt. elnök-igazgatója, és dr.
Patkó Gyula, a Miskolci
Egyetem rektora.
 SZEPESI S.
Ennek értelmében a Miskolc
Holding és tagvállalatai, a szakképzési hozzájárulás keretében
évi 12 millió forinttal támogatják a
Miskolci Egyetem egyes karait.
Dr. Halmai Gyula elmondta: a
Miskolc Holding Zrt. tehetségprogramjában kiemelten fontosnak tartja, hogy tagvállalataiban minél nagyobb arányban dolgozhassanak a
Miskolci Egyetemen végzett szakemberek, akik a jövõ menedzsereit jelentik. Az egyetem – magas
színvonalon képzett szakembereivel, mûszerparkjával és laboratóriumaival – a hazai tudományos kutatás és mûszaki fejlesztés jelentõs
kutatóbázisa, tudományos mûhelye,
s a Miskolc Holdinghoz hasonlóan,

elkötelezett az innovatív, környezettudatos fejlesztések iránt.
Dr. Patkó Gyula arról szólt, hogy
most, a nyilatkozat aláírásával újabb
fontos állomásához érkezett a város
és az egyetem együttmûködése.
Mint a rektor fogalmazott, az egyetem feladata, hogy szolgálja a várost és a régiót, ahonnan hallgatóinak többsége származik, illetve,
hogy a többi felsõoktatási intézményhez hasonlóan, „õrizze, gyarapítsa és átadja a tudást”. A Miskolc
Holding tagvállalatai gyakorlóhelyet
s késõbb munkahelyet tudnak biztosítani sok hallgató számára, ilyen
módon helyben lehet tartani az átadott, megszerzett tudást. – Jó látni,
hogy a város befogadta az egyetemet, az együttmûködés egyre magasabb szintû és egyre eredményesebb – emelte ki a rektor.
A támogatás az egyetem Mûszaki
Földtudományi, Mûszaki Anyagtudományi, Gépészmérnöki és
Informatikai, valamint Gazdaságtudományi Karát érinti.
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FELJELENTÉS ÉS LEVÉL
A LEGFÕBB ÜGYÉSZHEZ
Írásbeli kérdést tett fel a
legfõbb ügyésznek Káli
Sándor, Miskolc polgármestere, egy jobbikos kampánykiadvány miatt pedig feljelentést tesz becsületsértés miatt.
 H. I.
„Segíti-e az ügyészség a politikai pártok kampányát?” címmel
fogalmazott levelet Káli Sándor dr.
Kovács Tamás legfõbb ügyészhez.
A polgármester szerint ugyanis elharapódzott egy folyamat az
utóbbi hetekben, amikor ügyészségi vizsgálatokra hivatkoznak.
Véleménye szerint szemmel látható, hogy ezek az állítások nem
a tényeket alapozzák meg,
hanem embereket kevernek gyanúba. Ez szerinte egy veszélyes
tendencia, és bárki kerülhet ilyen
helyzetbe. Névtelen feljelentés érkezik az ügyészséghez, amit hivatalból vizsgálni kezdenek, huszonnégy óra múlva pedig sajtótájékoztatón jelentik be, hogy
ügyészségi vizsgálat folyik.
Káli Sándor négy kérdést fogalmazott meg: az önkormányzati választási kampányban érvényesül-e a politikamentesség az
ügyészségen?
Kijuthatnak-e
ügyészségi információk miskolci
politikusoknak? Miskolci politikusok kértek-e az ügyészségtõl
folyamatban lévõ ügyben tájékoztatást? Van-e olyan eljárás,

melyben miskolci politikai szférához köthetõ személyt bûncselekmény elkövetésével gyanúsítanak?
Káli Sándor szerint egy vizsgálat
arra vonatkozik, van-e alapja a
bejelentésnek, ezt mégis úgy tálalják sajtótájékoztatókon, mint ha
az érintett bûnös lenne, ami nagyon veszélyes és rossz emlékeket idéz, amikor „bárkiért eljö-

A MIK már intézkedik
A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. résztulajdonában álló projektcég kifizetései, illetve a cég könyvvizsgálói jelentése kapcsán tartott sajtótájékoztatót dr.
Szinay Attila, a Fidesz miskolci frakcióvezetõje.
Mint a tájékoztatón elhangzott,
a MIK Zrt. a Hills Holding Kft.vel közösen hozta létre az MBF
Hills Kft.-t, amely a bodótetõi ingatlanfejlesztésen dolgozik. Egy
könyvvizsgálói jelentés szerint a
cég 2007. és 2008. évben különbözõ jogcímeken összesen
több mint 34 millió forintot fizetett ki különbözõ cégeknek,
amelyek a frakcióvezetõ szerint
off-shore társaságok. A mûszaki

Cseh László önkormányzati képviselõ szeptember 27én (hétfõn) 15 órától lakossági fogadóórát tart a Nagyváthy
utcai rendõrpihenõben (Nagyváthy J. u. 38.). Minden érdeklõdõt tisztelettel vár!

Meglepetést szeretne
okozni a Jobbik

Miskolc általános helyzete rohamosan közelít a harmadik világéhoz – ezzel kezdte sajtótájékoztatóját Szegedi Márton, a Jobbik
miskolci polgármesterjelöltje, aki
szerint a városnak több mint 100
milliárd adóssága van, és már
csak látszatberuházásokra, valamint a munkát nem végzõ kisebbségre jut pénz. Mint a politi-

el a megbilincselt Káli Sándorral.
A polgármester szerint van egy
pont, ami alá nem kellene sülylyedni, a kiadvánnyal pedig nagy
nyilvánosság elõtt rágalmazták
meg. Bár korábban rengeteg politikai vita folyt a pártok közt a
városban, de Káli Sándor szerint
egy határon belül maradtak mindig, így felszólította a Jobbik képviselõit, hogy hagyják ezt abba.

KIFIZETÉSEKET KÉRDÕJELEZETT MEG A FRAKCIÓVEZETÕ

Lakossági fogadóóra

Szeretne meglepetést okozni a
Jobbik Magyarországért
Mozgalom miskolci csoportja
az október 3-ai önkormányzati
képviselõ választáson – egyebek mellett errõl beszélt Vona
Gábor, a párt elnöke a Szegedi
Mártonnal közösen tartott vasárnapi sajtótájékoztatón.

het a fekete autó”. Kérte, hogy
az ügyészség határolódjon el
ettõl a tendenciától, a pártok
pedig fejezzék be ezt a fajta politizálást.
A polgármester arról is beszélt,
hogy feljelentést tesz becsületsértés miatt egy jobbikos kiadvány
kapcsán. A kiadványban politikai
elszámoltatásról írnak, mely mellett egy fotómontázst helyeztek

kus elmondta: a „cigányterror” elképesztõ méreteket öltött, mely
miatt a lakosság retteg, veszélyes
este az utcára menni, a fiatalok
pedig menekülnek Miskolcról. A
politikus a sajtótájékoztató keretében arra szólította fel Káli
Sándort, hogy vonuljon vissza a politikai közélettõl. Vona Gábor, a
Jobbik Magyarországért Mozgalom
elnöke arról szólt, hogy pártja jó
eredményre számít az október
3-ai választásokon, de emellett szeretnének meglepetést okozni. Vona
Gábor úgy vélekedett: ahhoz,
hogy a mindennapokban változás
következzen be, meg kell szüntetni
a politika, a multinacionális tõke
és a cigányság élõsködését az országban.

Zöldségvásár
és utcafórum

ellenõrzés, irányítási és közönségszolgálati szolgáltatás, adminisztrációs szolgáltatás és konzultáció, tanácsadás címén kifizetett összegek dr. Szinay Attila
szerint helyenként alaptalanok, és
kérdéses, hogy volt-e mögöttük
valós teljesítés. A frakcióvezetõ
arról is beszélt, hogy 2007-ben
az MBF Hills Kft. megbízta az
egyik céget, hogy a Miskolci Építési Szabályzat (MÉSZ) módosításában mûködjön közre. A közgyûlés 2008-ban módosította is
a MÉSZ-t, abban, illetve a tárgyalásában azonban nem esett
szó arról, hogy külsõ cég dolgozott volna az anyagon, ugyanakkor az érintett cégnek több mint
51 millió forintot fizetett ki az
MBF Hills. A könyvvizsgáló kérdésként fogalmazta meg, hogy
mennyiben bizonyítható a cég
közremûködése a módosításban, megalapozott-e ilyen nagyságrendû összeg kifizetése, és
gondosan járt-e el az ügyvezetõ
a szerzõdés megkötésekor? Dr.
Szinay Attila a Fidesz miskolci
képviselõcsoportja nevében felszólította Miskolc polgármesterét,
hogy számoljon be a közvéleménynek az esetrõl.
A MIK Zrt. a sajtótájékoztatón
elhangzottakra a következõ közleményben leírtakkal reagált: „A
miskolci Bodótetõ ingatlanfejlesztésére valóban létrejött egy

közös cég MBF Hills Kft. néven,
a Hills Holding külföldi befektetõ
társaság 76 és a MIK Zrt. 24%os részesedése mellett 2007.
évben.
A társaság a terület fejlesztését a gazdasági válság hatására
érdemben nem tudta elkezdeni. A közös társaság mûködéséhez a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában tagi kölcsönt
biztosítottak. A közös cég gazdálkodását áttekintve a MIK Zrt.
vezetése több tisztázandó kérdést vetett fel, s azok alapos kivizsgálására a MIK Zrt. vezérigazgatója már 2010 tavaszán
szakértõt bízott meg. Az így elkészült szakértõi anyagot ismerhette meg társaságunk és Szinay
Attila frakcióvezetõ úr is. Az
anyagból az ismerhetõ meg,
hogy a közös társaság – az MBF
Hills Kft. – ügyvezetése a tulajdonosok által biztosított tagi kölcsön egy részét vitatható módon
használta föl. A könyvvizsgáló jelentésében foglaltakat a MIK
Zrt. vezetése és Felügyelõ
Bizottsága már a sajtótájékoztatót megelõzõen megismerte, jelenleg is vizsgálja, s az abban tett
megállapításoknak megfelelõen
meg fognak történni a további intézkedések az MBF Hills Kft.
ügyvezetése felé, a MIK Zrt. kisebbségi jogainak védelme érdekében.”

Lakossági fórum
Veres Gábor önkormányzati képviselõjelölt lakossági fórumot tart szeptember 27-én (hétfõn) 17.30-tól a
Selyemréti Általános Iskolában. Téma: az 1-es választókerület programja 2010–2014-ig. Vendég: Káli Sándor polgármester. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Zöldségvásár
Perecesen
Bazin Géza önkormányzati képviselő október 1-jén (pénteken)
zöldségvásárt szervez az alábbi időpontokban és helyszíneken: 10
órától a Debreczeni Márton téren; 11 órától a Taksony utcában (Hat
ház); 12 órától a Honszerző – Akna utca kereszteződésében; 13 órától a Bollóalja – Lugas utca kereszteződésében; 14 órától a Bollóalja
utcán, a gyógyszertárnál, 15 órától a Csajkovszkij – Bimbó utca kereszteződésében; 16 órától a Csajkovszkij – Fátyol utca kereszteződésében; 17 órától az Erenyői utcai iskola előtt. Az időseknek most
is segítünk a megvásárolt zöldségek hazaszállításában.

HÍRPALETTA
MISKOLCON JÁRT KÓSA LAJOS  Kósa Lajos, Debrecen polgármestere, a Fidesz ügyvezetõ alelnöke volt a vendége hétfõn egy
a Fidesz – KDNP által szervezett fórumnak az ITC-székházban. Kósa
Lajos úgy fogalmazott: kevés olyan, kitûnõ adottsággal rendelkezõ
város van az országban, mint Miskolc, ám önmagában ez kevés a
munkahelyteremtéshez. Hozzátette: a város által az utóbbi években járt út zsákutcának tûnik. Ezzel szemben Debrecenben a gazdasági válság ellenére és attól függetlenül, hogy kormányzati ellenszélben dolgoztak, ötezer új technológiai munkahely jött létre.
Véleménye szerint Miskolcon is váltani kell: leginkább munkahelyekre,
erõs gazdaságra és biztonságra van szükség. Dr. Kriza Ákos polgármesterjelölt jó példának nevezte Debrecent fejlõdés szempontjából. A politikus szerint a hajdú-bihari megyeszékhely „leelõzte”„
Miskolcot, pedig a borsodi megyeszékhely adottságai mindig kedvezõbbek voltak, a városvezetések azonban nem tudtak ezekkel élni.
GONDOK A VASGYÁRBAN  A Vasgyári Kórház bejárata elõtt
tartottak sajtótájékoztatót a Szemléletváltást Miskolcon Egyesület képviselõjelöltjei, akik az ott kialakult mostoha állapotokra hívták fel a
figyelmet. Kiskartali Roland elmondása szerint a valamikor nagy múltra visszatekintõ vasgyári lakótelepen áldatlan állapotok alakultak ki
mind az utak, mind pedig a közbiztonság területén, amin mihamarabb változtatni kell. Hircsu Ákos az Örös utcát mutatta meg a jelenlévõknek, ahol az út egyik felét sikerült leaszfaltozni, a kórház bejárata elõtti másik szakaszt pedig valamilyen okból kifolyólag kihagyták
a munkások, az út folytatása nagyobb kövekkel van leszórva.
LMP: BÛNÖSEK-E A SZEGÉNYEK?  Szegényen élni jó – avagy
bûnösek-e a szegények? címmel tartott sajtótájékoztatót az LMP
miskolci szervezete hétfõn a Lyukóvölgyben. Az eseményen kritizálták a párt képviselõi a kormány szegényekkel, szegénységgel kapcsolatos politikáját. Az LMP álláspontja szerint a szegénység problémáját nem lehet csak törvényi és rendészeti eszközökkel megoldani, ezt bizonyítja az a tény is, hogy az ilyesféle kísérletek eddig
mindig megbuktak. Hangot adtak azon álláspontjuknak is, hogy a
kollektív bûnözés elvét nem tudják elfogadni, és hogy a szegényekre
kivetett büntetések miatt csak szaporodni fog a jövõben az elítéltek száma, mivel nem fogják tudni kifizetni a magas büntetési öszszegeket, és inkább leülik majd azt. A párt szót emelt a hajléktalanok közterületekrõl való kitiltásának tervezetével kapcsolatban
is, véleményük szerint az ilyen lépésekkel hadat üzennek a szegény emberek felé.
HIÁNYOLJÁK A TURISTÁKAT MISKOLCTAPOLCÁN  Rendhagyó sajtótájékoztatót tartottak Miskolctapolcán a valamikori
strand bejárata elõtt a Szemléletváltást Miskolcon Egyesület jelöltjei, ahová meghívták a városrészben élõ vállalkozókat is. Az egyesület az idegenforgalom fokozatos romlására szerette volna felhívni a figyelmet. Feith Károly a helyszínen elmondta: az idegenforgalom Tapolcán évrõl évre rosszabb, hiszen egyre kevesebb turista
látogat el a valamikor nagy népszerûségnek örvendõ városrészbe.
A strand már öt éve zárva van, a barlangfürdõ pedig a helyiek elmondása alapján nem nyújt olyan élményeket, ami hosszabb idõre
is itt tartaná a vendégeket. A panziósoknak és vállalkozóknak kevesebb a bevételük, de az idegenforgalmi adó minden évben emelkedik, így a munkalehetõségek is sorra szûnnek meg a városnegyedben. Hircsu Ákos a témához hozzászólva elmondta: Tapolcán
szükség van az idegenforgalom fejlesztésére, és az ehhez kapcsolódó intézmények felújítására.

ZÖLDSÉGVÁSÁR
AZ MSZP ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐJELÖLTJEI

Politikai hirdetés

Bazin Géza
Kiss Edina
önkormányzati képviselőjelöltek zöldségvásárt szerveznek
szeptember 28-án (kedden) 13 és 15 óra között a Bulgárföldön,
a Fontana étterem mögött.
Ugyancsak zöldségvásár lesz szeptember 29-én (szerdán) 13 és
15 óra között a Kilencedik utca parkolójában Kiss Edina szervezésében. Ezt követően, 15 órától a Győri kapui Coop bolt előtt
utcafórumot és zöldségvásárt tart Kiss Edina. Meghívott vendég:
Káli Sándor polgármester. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Bartha György
Horváth Ottóné
dr. Tompa Sándor
az alábbi helyszíneken és időpontokban szerveznek zöldségvásárt:

Dr. Zsiga Marcell
országgyűlési képviselő
(Fidesz – KDNP)
a 14. vk. képviselôjelöltje
tisztelettel várja Önt az alábbi utcafórumokra:
szeptember 27. (hétfő), 16.00 Bükk Áruház
szeptember 29. (szerda), 16.00 Gyula utcai megálló
október 1. (péntek), 16.00 Győri kapu-Kőporos u. kereszteződése






Horváth Ottóné: szeptember 27-én (hétfőn) 13–15 óra között Csóka
utcai lakótelepen,
Dr. Tompa Sándor és Bartha György: szeptember 28-án (kedden)
13–15 óra között a Dél-Kiliánban, az Otthon étterem mögött,
Dr. Tompa Sándor: szeptember 30-án (csütörtökön) 13–15 óra között az Észak-Kiliánban a Szinyei – Erdélyi utca kereszteződésében,
Horváth Ottóné és Tompa Sándor: október 1-jén (pénteken)
13–15 óra között Diósgyőrben, az Ady Endre Kulturális és Szabadidô
Központ mögött. Minden érdeklődőt tisztelettel és szeretettel várnak.
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KAMERÁK DIÓSGYÕRBEN IS
Heteken belül két tucat új kamerával bõvül a miskolci térfigyelõ-kamerahálózat. Az új
kamerák az Újgyõri fõtér és
Alsó-Hámor között figyelik
majd a város nyugati részét,
így várhatóan tovább csökken
majd ezeken a területeken is
a bûnözés mértéke.
 TAJTHY Á.
A térfigyelõ kamerarendszer
bõvítésével kapcsolatban tartottak
sajtótájékoztatót a diósgyõri városrész önkormányzati képviselõi
csütörtökön Perecesen. Bazin
Géza helyi képviselõ az eseményen elmondta: a rendszer kiépítését nagyjából egy hete kezdte meg a közbeszerzési eljáráson

nyertes Felaxy Biztonságtechnika
Kft., és október 10-e környékére
várhatóan már képeket fog szolgáltatni a Papszeren épülõ ren-

dészeti központ, illetve a Diósgyõri
rendõrõrs felé. A beruházás során
24 kamerát telepítenek, melyek
között lesznek fix, és 360 fokban

forgathatók is. Az új berendezések az Újgyõri fõteret, Komlóstetõt, Perecest, a DVTK-stadion környékét, az Ady Endre
Kulturális és Szabadidõ Központ
környékét, a Kilián-déli lakótelepet, Berekalját és Alsó-Hámort is
figyelik majd.
– Az a tapasztalat, hogy azokon
a területeken, melyeken mûködik
már térfigyelõ rendszer, csökken
a bûnözés, ezt várjuk a rendszer
beélesítése után, a nyugati városrészekben is – tette hozzá dr.
Tompa Sándor önkormányzati
képviselõ.
A beruházás teljes összege 55
millió forint, ebbõl csak a diósgyõri
városrész kamerái 27 millióba
kerülnek.

HÍRPALETTA
PADOKAT KÉRTEK  Utcafórumot tartott szerda délután Szebeni
Péter, a 11-es számú választókerület szocialista képviselõjelöltje. A
rendezvényen a politikus a lakosság észrevételeit várta azzal kapcsolatban, milyen problémákat tapasztalnak a körzetben, milyen feladatok elvégzésére lenne szükség, és milyen igényeik lennének az
ott élõknek. Az utcafórumon a Kis-Hunyad utcáról és környékérõl
érkezett a legtöbb észrevétel, melyekben a helyi lakosok azt kérték,
legyen több pad a területen, és rendezzék azokat a zöld, füves területeket, amelyeket a Dayka utca kiszélesítésekor a markológépek
összejártak. Emellett azt is kérték a lakók, hogy lépjenek fel szigorúbban a kedvenceiket nem megfelelõen sétáltató kutyatulajdonosokkal szemben, mivel közülük sokan póráz és szájkosár nélkül viszik le az ebeket, és nem szedik össze a kedvenceik által hátrahagyott ürüléket sem.
MUNKÁSPÁRTI BEJÁRÁS  Bejárást tartott csütörtökön a
Vargahegyen Fülöp Józsefné, a Magyar Kommunista Munkáspárt városi elnöke. A politikus a Miskolci Autista Alapítványnak könyveket
és szõlõt vitt ajándékba. Fülöp Józsefné körbejárta az autista fiatalok otthonát és elmondta: több helyen tapasztalta, hogy az árkok
nincsenek kitisztítva és a fû sincs levágva. Több utcában, ahol nincs
aszfalt, mély árkokat vájt magának a csapadék, ezért sem mentõautó,
sem tûzoltóautó, de még személygépkocsi sem tudna bemenni. Ezért
kezdeményezni fogja, hogy a város vezetése dolgozzon ki egy tervet az utak állapotának rendszeres karbantartására.

AZ ISKOLAI HIGIÉNIÁRÓL  A B.-A.-Z. Megyei Gyermekvédelmi Központ
bejárata elõtt tartott sajtótájékoztatót a Szemléletváltást Miskolcon Egyesület
(SZEME). A téma ezúttal az, hogy a civil szervezet adatai szerint a miskolci általános iskolák csaknem 80%-ánál tetvesedést tapasztaltak. Hircsu Ákos
elmondta, egy-egy iskolában komoly problémát okoz, ha akár egy tetves
gyerek is van a közösségben, hiszen hamar átmegy a többiekre. A polgármesterjelölt szerint a védõnõi hálózat feladatai közé tartozik, hogy gyerek
születésekor leellenõrizzék az ingatlant, kötelezõ környezettanulmányt készítenek. Sok esetben azt állapítják meg, hogy gyermeknevelésre alkalmatlanok
a lakhatási körülmények. Fontos lenne, hogy a politikusok és a társadalom
egésze ráébredjen, tenni kell a gyerekek, rossz sorsú családok higiéniai szintjének emelése érdekében, mindannyiunk érdekében.
EGYEZTETETT A KÉPVISELÕ  Utcafórumot tartott csütörtökön Fedor
Vilmos MSZP-s önkormányzati képviselõ, a Szentpéteri kapuban. A
Szentpéteri kapuban élõk három hete számos problémát jeleztek a
képviselõnek. A politikus most újra találkozott az itt élõkkel, hogy megtudja, azóta mi változott, és mire van még szüksége a városrészben
élõknek. Az idõsebb korosztály képviselõi több padot szeretnének és
virágokat a terekre, a fiatalok pedig több korszerû játszóteret. A bejáráson elhangzott: amennyiben az emberek szeretnék, felújítják a városrész járdáit és a húszemeletest is visszabontják majd és korszerûsítik. A legfontosabb feladat viszont a társasházak és a lakószövetkezetek helyzetének rendezése, ezek adóssága ugyanis folyamatosan emelkedik a nem fizetõ lakók miatt.

Távhõvezetékfejlesztés

Az elmúlt évek legnagyobb volumenû távhõvezeték-korszerûsítési munkálatai zajlanak
Miskolc belvárosában. Összességében mintegy 800 méteres
szakaszon helyeznek a MIHÕ
szakemberei a föld alá új, korszerû csöveket, melyek élettartama mintegy 50 év.
 TOMORSZKI I.

A november végéig tartó beruházás eredményeként mintegy 15
ezer belvárosi lakás távfûtésének
és melegvíz-ellátásának évtizedekig bizonyosan nem lesz mûszaki
akadálya.
Az Integrált Városfejlesztési
Stratégiához kapcsolódó beruházások a belváros távfûtési gerincvezetékét is érintik. Az épülõ déli
tehermentesítõ út építési munká-

latainak helyszínén található 3040 éves vezetékeket ugyanis új, korszerû csövekre cserélik fel.
A Kiss Ernõ és a Nagyváthy utca
közötti, mintegy 650 méteres szakaszon már az új vezetékeket lefektették, itt jelenleg a régi csöveket
szedik fel. A Petõfi utcánál viszont
még tartanak a munkálatok, melyek részeként Nyugat-Európában
is használt, modern technológiát
alkalmaznak a szakemberek.
Egy új módszernek köszönhetõen pontosan behatárolható a
meghibásodás helye is. Az új gerincvezetékek mintegy 15 ezer
belvárosi távfûtéses lakást látnak
majd el november végétõl fûtési
és használati melegvízzel és a vezetékek hosszabb élettartama miatt
várhatóan jobb lesz a szolgáltatási üzembiztonság is.

JÁTSZÓTERET AVATTAK

Új játszótérrel gazdagodott Miskolc avasi városrésze. A Fényi Gyula téren
csütörtökön felavatott létesítményt egy hét alatt készült el. Mint Varga Gergõ
önkormányzati képviselõjelölt elmondta: lakossági kérésre épült meg. A
parkként is funkcionáló terület egy része díszburkolatot kapott, az uniós
elõírásoknak megfelelõ, biztonságos játékok mellett pedig fákat is ültettek a beruházás során, hamarosan pedig megérkeznek a padok is.
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MEGKÓSTOLHATTÁK
A „MENZAREFORMOS” ÉTELEKET
Egyszerre rendeztek sportnapot, egészségügyi szûrõnapot
és menzareform-bemutatót az
Istvánffy Gyula Általános
Iskolában. A három rendezvény
célja az volt, hogy a szülõk, pedagógusok, és természetesen a
diákok együtt kapcsolódhassanak ki, miközben képet kapnak
egészségügyi állapotukról, valamint, hogy aki kíváncsi, kipróbálhassa a menzareform által
kínált új ízeket.
 TAJTHY Á.
Kascsák Ferenc, az iskola igazgatója elmondta: a sportnap már
hagyományos rendezvénye az
Istvánffynak, melynek célja, hogy a
diákok és családjuk egy kellemes
napot tölthessen el együtt, a mozgás és a sport jegyében. A játékos
kedvû érdeklõdõk ezúttal kosárdobó
versenyen, 7-es rúgó versenyen,

kerékpáros ügyességi versenyen,
asztaliteniszben, lövészetben, focibajnokságban, dartsban, csocsóban és kosárlabdában próbálhatták
ki ügyességüket. A programokat
rendõrségi bemutató, ugrálóvár,
agyagozás, arcfestés, üvegfestés, ka-

Egészségnap
Kiss Edina önkormányzati képviselõjelölt egészségügyi szûrõnapot
szervez a Nyitnikék Óvodában (Andrássy u. 53.) szeptember 27-én
(hétfõn) 9–11 óra között. Minden érdeklõdõt szeretettel vár!

Mozgó húsbolt keres

megbízható, szakirányú végzettséggel,
B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező
HENTEST.
Fényképes önéletrajzokat
a mobilhusi@gmail.com címre várjuk.

raoke és divatbemutató is színesítette.
A rendezvényt idén az „Õszi
Egészségnapok Miskolcon” névre
hallgató szûrési akcióval is egybekötötték, így az Istvánffy iskolában
ingyenes vizsgálatokon is részt vehettek az érdeklõdõk. Hogy van jogosultsága az ilyen szûréseknek, mi
sem bizonyítja jobban, mint hogy
szombat délelõtt több száz ér-

deklõdõ kereste fel a kitelepült
szûrõállomást, hogy tájékozódjon
egészségi állapotáról.
Mindezeken túl az Istvánffy Gyula
Általános Iskola meghívta a diákokat és szüleiket is, hogy megízlelhessék azt az ötféle ételt, amelyet
tíz konyhai dolgozó készített Zsóka
Roland séf vezetésével. Az ételek a
következõk voltak: magyaros gombaleves, fejtettbabfõzelék fasírttal, kelkáposztában sült kacsamáj rizzsel,
mustármártással, zöldséges tésztafelfújt és szilváslepény.
A szûrésekhez hasonlóan az újfajta menüsor iránt is hatalmas volt
az érdeklõdés, a rendezvényen
részt vevõk a hosszú sorban állást
is vállalták a Buday Péter nevével
fémjelzett ételekért. Végül pedig átadták a megújult menza utolsó,
eddig még hiányzó elemeit a diákoknak: a jövõben színes, fiatalos
bútoroknál fogyaszthatják majd
ebédjüket az Istvánffy Gyula Általános Iskola diákjai. A reformételek
véglegesen októbertõl kerülnek
majd fel az iskola étlapjára.

Utcafórum
Szebeni Péter önkormányzati képviselõ utcafórumokat tart az alábbi helyszíneken és idõpontokban: szeptember
27. (hétfõ) 16–18 óra között, a Bársony J. u. 7-nél, szeptember 28. (kedd) 16–18 óra között, a Szent István utcai
Coop ABC-nél, szeptember 29. (szerda) 16–18 óra között, a Kis-Hunyad
u. 44-nél, szeptember 30. (csütörtök) 16–18 óra között, a Jókai u. 17nél, október 1. (péntek) 16–18 óra között, a Szeles – Kazinczy – Madarász
utcák által határolt belsõ udvaron. Minden érdeklõdõt tisztelettel vár!
Fedor Vilmos, a 10. vk. önkormányzati képviselõjelöltje utcafórumot tart szeptember 27-én 16 órakor a Szeles
utcában, majd 17.30-tól a Hodobay telepen. Minden érdeklõdõt szeretettel vár!

HÍRPALETTA
IDEIGLENES BUSZMEGÁLLÓ BULGÁRFÖLDÖN  Az MVK Zrt.
tájékoztatása szerint szeptember 27-tõl, az elõreláthatólag 1 hónapig tartó építési munkálatok idejére, a Tiszai pályaudvar irányába lévõ Bulgárföld autóbusz-megállóhely áthelyezésre kerül kb. 50
méterrel a stadion felé.
SPORTCSARNOKFEJLESZTÉS AZ EGYETEMEN  11. alkalommal rendezték meg a Miskolci Egyetemi Sportnapokat. A különbözõ sportolási és versenylehetõségek mellett átadták a megújult
körcsarnokot, amely új burkolatot kapott. A sportcsarnok padlózata a legmodernebb technikával készült, amely egy szivacsos és egy
OSB-rétegbõl és egy 6,5 milliméteres borításból áll. A beruházás
során nemcsak a küzdõtér újult meg, hanem új labdafogó hálót is
felszereltek, valamint a kapukat és az ütközõket is kicserélték.
EZÜST FÜRTÖK GÁLA  Második alkalommal rendezték meg
Miskolcon az Ezüst Fürtök Nyugdíjas Mûvészeti Gálát, melyen a
hasonló elnevezésû mûvészeti szemle legjobbjai léptek fel, ezúttal
a Miskolci Nemzeti Színház színpadán. A rendezvényen most is
szépkorúak kedveskedtek zenés, prózai, vagy éppen táncos produkciókkal szépkorúaknak. A második Ezüst Fürtök Nyugdíjas
Mûvészeti Gálát Káli Sándor polgármester rövid köszöntõvel nyitotta meg, majd dr. Mokrai Mihály alpolgármester, a miskolci Idõsügyi
Tanács titkára az alkotóval együtt leleplezte Merényi József népi fafaragó iparmûvész Életfa-ábrázolását, amelyet a miskolci szépkorúaknak készített.
EGÉSZSÉGNAP A SZENTPÁLIBAN  „Õszi Egészségnapok” keretében a Szentpáli szakközépiskolában a lakosság számára ingyenes
szûrõvizsgálatokat tartottak. Az iskola aulájában tüdõszûrés, látásvizsgálat, szájüregi szûrés, hallásvizsgálat, vérnyomás- és csontsûrûségmérés, memória- és stresszvizsgálat, testtömegindex-számítás és arteriográfia várta a lakosságot. Cseh László önkormányzati képviselõ szerint sok idõs ember lakik a Gyõri kapuban, akiknek különösen rossz az egészségi állapota. Korábban az Újgyõri fõtéren volt
nagyszabású egészségnap, viszont a Szentpáli utca környékén még
nem volt, azért esett a választás erre az iskolára.
CIRKUSZJEGYEK AZ ISKOLÁSOKNAK  A MIKOM Kft. közvetítésével tiszteletjegyekkel ajándékozta meg az Eötvös Cirkusz a
Tüskevár Óvoda és Általános Iskola diákjait. Eötvös Lóránt, az idén
kilencvenedik születésnapját ünneplõ Eötvös Cirkusz képviselõje,
a Miskolc Televízió vezetõ szerkesztõjével, Petruskó Norberttel szeptember 21-én személyesen látogatott el az iskolába és adta át az
összesen 50 darab, két fõ részére szóló tiszteletjegyet. Mint Boryné
Hrúz Anna, az intézmény vezetõje elmondta: az iskola nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekek minél több élményt szerezzenek
az intézmény falain kívül is.
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Mi lesz az Észak-déli SZOCIALISTA ÉRTÉKELÉS A MEGYÉRÔL
villamosvonallal?
Nem kampányügy, hanem a
város szempontjából fontos az,
hogy a Regionális Fejlesztési
Tanács ülésén dr. Nagy Kálmán
nem támogatta az Észak-déli villamosvonalat – mondta dr.
Simon Gábor.
 H. I.

Az MSZP országgyûlési képviselõje sajtótájékoztatón beszélt arról,
hogy már 2005-ben elindult az Északdéli vonal tervezése, 2006-ban pedig
elkészült egy elõzetes tanulmány. A
város közlekedési koncepcióját 2009ben tekintették át, ekkor a képviselõ
szerint egyhangúlag döntött a közgyûlés úgy, hogy a megvalósításra lépéseket kell tenni. A 2013-ig terjedõ
uniós fejlesztési tervbe már nem lehetett belobbizni a beruházást, így a
terv az, hogy a 2013. utáni idõszakban próbál a város forrást nyerni
hozzá. Dr. Simon Gábor szerint egy
fontos ügyrõl van szó, hiszen átalakult Miskolc tömegközlekedése, szerkezete, ugyanakkor a villamosközlekedés környezetbarát, és fajlagosan
a legolcsóbb. A terv szerint ugyanis a
villamosvonal a szirmabesenyõi elágazástól a Cora Áruházig tartana, egy
hurokvonallal az Egyetemvárosba.
Az elõzetes tanulmány után azonban szeretnék kidolgozni a projektet, ami azonban egy ekkora beruházásnál százmilliós tétel. Éppen
ezért a város támogatást szeretne elnyerni már az elõkészítési munkákhoz is. Ezért terjesztették a Regionális
Fejlesztési Tanács elé, ahol a három
megye képviselõi döntenek a támogatandó programokról. A tanács
Fidesz által delegált elnöke napirendre akarta venni az ügyet, dr.

Simon Gábor szerint dr. Nagy Kálmán
„kikelt magából”, amiért vele nem
egyeztették a javaslatot, és azt kérte,
hogy vegyék le a napirendrõl, ami
meg is történt.
Dr. Simon Gábor szerint eddig összhangban voltak a fejlesztések, és egyetértés volt politikailag és szakmailag,
furcsának nevezte, hogy éppen dr.
Nagy Kálmán van a projekt ellen, hiszen az õ választókerületét érintené.
Dr. Simon Gábor felszólította a Fidesz
– KDNP képviselõit, hogy hagyjanak
fel ezzel a politikával, ami ellentétes
a város fejlõdésével.

Az elmúlt négy év megyei
közgyûlési munkájáról, illetve
megyénk helyzetérõl és vezetésérõl tartott tájékoztatást a
szocialista frakció négy képviselõje kedden.

Kormos Dénes, a közgyûlés
MSZP-frakciójának vezetõje szerint most, hogy véget ért a ciklus,
feladata lett volna a megyei közgyûlésnek, hogy értékelje azt.
Erre azonban nem kerülhetett
sor, ugyanis a frakcióvezetõ szerint, bár egyetlen közgyûlésre
sem készültek el idõben az elõterjesztések, most még a napirendet sem sikerült beterjeszteni.

Az ár- és belvízzel kapcsolatban
a politikus szerint át kellett volna
tekinteni, hogy mi történt, levonni a konzekvenciát és használni
a tanulságokat a jövõben. A közgyûlés vezetése azonban csak
egy szóbeli tájékoztatót tartott, és
nem lehetett érdemben tárgyalni az ügyet. A frakcióvezetõ arról
is beszélt, hogy a megyei önkormányzat országos rekordot döntött, ugyanis az induláskor átvett
hiányt meghuszonegyszerezték,
az 500 millióról több mint 11 milliárdra emelkedett. A vagyongazdálkodás véleményük szerint áttekinthetetlen és törvénytelen is,
példaként említette Kormos

HÍRPALETTA
EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK  Felsõ-Hámorban a
100 éve született legendás háziorvos, dr. Nagy
Kálmán emlékére avattak fel emléktáblát szerdán
délután a helyi háziorvosi rendelõben. A környékbeliek szerették és tisztelték a gyógyítót, hiszen sokszor a saját költségén segített betegein. Dr.
Kovács László önkormányzati képviselõ készítette
el az emléktáblát, amit a hámori orvosi rendelõ
falán helyeztek el ünnepélyes keretek között. A képviselõ az eseményen elmondta: nem hétköznapi
ember volt az ottaniak gyógyítója, hiszen Kálmán
bácsi, ha kellett, akkor fogat húzott, sebet varrt össze,
gipszelt és gyerekeket segített a világra. Az emléktáblát Ibolya asszony, a volt körzeti orvos özvegye, és Adélka néni, az asszisztense leplezték le a
volt kollégák, valamikori betegek elõtt. Dr. Nagy
Kálmán 1945-tõl egészen 1988-ig látta el a térség
gyógyítójának szerepét.
JÁTÉKOK A DIÓSGYÕRI BÖLCSÕDÉNEK 
Kétszázezer forint értékû játékcsomaggal gazdagodott az Árpád utcai bölcsõde a Fidesz – KDNP miskolci csoportjának támogatásával. A játékokat sajtótájékoztató keretein belül adták át kedden a böl-

csõde képviselõjének. Az eseményen dr. Kriza Ákos,
a Fidesz – KDNP polgármesterjelöltje elmondta: egy,
a Diósgyõri Bölcsõdébe járó gyermek édesapja,
Ferenci Gábor kereste meg õt néhány nappal
ezelõtt, arra kérve, hogy segítsen a bölcsõdének az
elhasználódott játékait lecserélni. A politikus támogatók segítségével végül kétszázezer forint értékben
gyûjtött össze új játékot, melyek vélhetõen hosszú
éveken át fognak majd örömet szerezni.
INGYEN PARKOLTATNÁNAK  Ingyenessé tenné
a miskolci autósoknak a parkolást a Szemléletváltást
Miskolcon Egyesület. A témával kapcsolatban a
SZEME polgármesterjelöltje, Hircsu Ákos tartott
pénteken sajtótájékoztatót a Dankó Pista és a
Corvin utca keresztezõdésében lévõ parkolónál.
Elmondta: azért választotta ezt a helyszínt, mert felháborítónak tartja, hogy a közelben lévõ temetõ mellett, a temetések ideje alatt is megbüntetik azokat
az autósokat, akiknek lejárt a parkolójegyük. A SZEME
polgármesterjelöltje kiemelte: birtokába jutott információk szerint mindössze 17 millió forint bevételkiesést jelente a város számára, ha ingyenessé válna
a parkolás Miskolcon.

Dénes az ITC ügyét. Hozzátette,
a megye összes forgalomképes ingatlanját jelzálog terheli, így a következõ vezetésnek semmilyen
mozgástere nincs.
Gúr Nándor, az MSZP megyei
elnöke egészségügyi, közoktatási és kulturális fejlesztéseket sorolt fel, mindhárom ágazatban 3040 milliárd forint értékben, melynek legalább a fele megyei fenntartású intézményeknek jutott.
Ez pedig a képviselõ szerint csak
egy része azoknak a forrásoknak,
amelyek Borsod-Abaúj-Zemplénbe jutottak, így nem érti a
kettõs beszédet a Fidesz részérõl.
Folyamatosan azt hangoztatja
ugyanis a politikus szerint a megyei vezetés, hogy nem kaptak segítséget a szocialista kormánytól,
„amikor azonban át kell adni valamit, akkor magukat dicsérik
vele.” Gúr Nándor szerint egy
Fidesz-kormány alatt Fidesz megyei vezetéssel sanyarú lenne a
helyzet, mert összevesznének a
forrásokon. A megyei elnök szerint az MSZP a jó értelemben vett
kontroll szerepét próbálta játszani, de nem minden esetben sikerült megakadályozniuk azt,
hogy rossz döntések szülessenek.
Dr. Koleszár Lajos, a megyei közgyûlés egészségügyi bizottságának
elnöke arról szólt, hogy öt hónapja, az új kormány felállása óta
nem hallották azt, hogy meg kellene menteni az egészségügyet,
és nem is történt semmi.

Képviselõtársához hasonlóan intézményfejlesztéseket sorolt fel a
megyében, melyek meghaladják
a 30 milliárdot, véleménye szerint
ennyi forrás a következõ négy
évben biztosan nem érkezik.
Felhívta rá a figyelmet, hogy bár
már 2009 augusztusában értesítették a megyei kórházat arról,
hogy támogatást nyert az úgynevezett Csillagpont Kórház fejlesztésre, azóta sem történt semmi.
Véleménye szerint a további csúszások és problémák elkerülésére miniszteri biztost kellene a beruházás élére kinevezni, mert a további késlekedés „bûnös mulasztás” lenne.
Lukács András, a megyei közgyûlés MSZP frakcióvezetõ-helyettese a megyei közszolgáltatások ellátórendszere kapcsán kifejtette, az infrastrukturális és személyi feltételek jók, vezetõi szinten azonban olyan mozgások voltak, amelyek sokak számára érthetetlenek, vagy „nagyon is érthetõek”. Véleménye szerint a
személycseréknél „politikai hûbérbirtokként” kezelték az intézményeket, és a hozzáértés helyett a
politikai lojalitás volt a szempont.
Ez szerinte azért volt fontos, mert
így lehetett a megyében az embereket manipulálni, politikailag
orientálni.
A négy politikus azzal zárta a
tájékoztatóját, hogy valódi összefogásra lenne szükség a megyében, mert anélkül nem lehet
elõre haladni.

APRÓHIRDETÉS
Nyugdíjas asszony vállalja idős, beteg néni, vagy bácsi gondozását, továbbá háztartásban adódó főzési,
takarítási, vasalási munkákat. Miskolcon a bejárás megoldható, más helységben csak ottlakással. Érdeklődni: 30/646-3053.
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IFJÚSÁGPOLITIKAI IRÁNYOK
A kormány ifjúságpolitikája volt
a fõ témája annak a sajtótájékoztatónak, melyet „A fiatalok
érdeke is, hogy változás legyen
Miskolcon!” címmel rendeztek
szeptember 24-én, pénteken a
KDNP helyi irodájában.
 TAJTHY Á.

Az eseményen Ágh Péter, a
Fidelitas elnöke elsõdleges célnak nevezte azt, hogy a következõ négy év
nyertesei legyenek a fiatalok.
Hozzátette, az elmúlt nyolc évben
ennek a korosztálynak is beszûkültek a lehetõségei itthon, ezért sokan
távoztak külföldre. – Az ifjúságpolitika elsõdleges célja így – a szakiskolákban, és felsõoktatási intézményekben most végzõ fiatalok itthon tartása mellett – a jelenleg külhonban munkát vállalók hazacsábítása.

A politikus öt pontban foglalta
össze a kormány ifjúságpolitikájának
lényegét. Az Új Széchenyi Terv keretein belül az otthonteremtést segítenék, melyet a gyermekvállalással is összekapcsolnának, bevezetik
az elõrehozott szakképzést, melynek
értelme, hogy a diák 3 év képzés
után szakképesítést szerez, és 8,5 százalékra csökkentették július 1-jétõl
a diákhitel alapkamatát. Ezen túl a
fiatal orvosoknak, rezidenseknek is
segítenek, többek közt azzal, hogy
nem lesznek a 9 év gyakorlatuk során
egy intézményhez kötve, megszakíthatják a képzést, ha gyermeket vállalnak. A kormány a nemzetpolitikához is másképp áll, ezért a jövõben
támogatni fogják a határon túli osztálykirándulásokat a középiskolákban.
Dr. Zsiga Marcell országgyûlési
képviselõ arról szólt, hogy Mis-

kolcnak is kiemelt fontosságú a
helyi ifjúságpolitika újragondolása,
a városban ugyanis a kilencvenes
évek elején még kétszázezren laktak, mára azonban az itt élõk
száma a százhetvenezret sem éri
el. A következõ évek legfontosabb
feladatának azt határozta meg,
hogy visszacsábítsák munkahelyekkel az innen elvándorolt fiatalokat, illetve, hogy az itt végzõk
helyben tudjanak és akarjanak
családot alapítani.
Dr. Kriza Ákos polgármesterjelölt
méltatta a kormány ifjúságpolitikáját. Kiemelte azt is: Miskolc olyan kicsiben, mint az ország nagyban, az
elvándoroltak helyére alacsonyan
képzett lakosok költöztek be, a városnak azonban a fiatalok visszacsábításán túl az ilyen családok
gyermekeinek is segíteni kell a felzárkóztatásában.

Kell-e „egyszínû” kormány
és önkormányzat?
Az elmúlt 20 évben nem volt rá
példa, hogy egy város ne kapott volna támogatást csak
azért, mert a kormányzattól eltérõ párttöbbség vezeti a helyi
önkormányzatot – hangzott el
dr. Tompa Sándor képviselõ
„Van élet a Fideszen kívül”
címû sajtótájékoztatóján.
Ha jó, hasznos projektekkel és
mûködõ brüsszeli kapcsolattal rendelkezik Miskolc, miért szavazná le

a fideszes kormányzat egy MSZP-s
városvezetés projektjeit. Ha igaz az,
hogy az új kormány a kis- és középvállalkozásokat kívánja támogatni, milyen módon válogatja ki,
hogy a vállalkozás milyen színû önkormányzat területén végzi tevékenységét? Semmilyen, jogilag tiszta úton nem tehet különbséget, EUnormákat is sértene. A futó miskolci
projektek leállításával a miskolci polgárokat, vállalkozásokat büntetné a
kormány – sorolta a képviselô.

Dr. Tompa Sándor kérdésként fogalmazta meg, vajon ha ismét Káli
Sándor lesz a polgármester, a kormány
nem támogatná a lakóházak energetikai fejlesztési projektjeit, a szakképzést javító terveket, az ivóvízbázis védelmére kidolgozott elképzeléseket? „Dr. Kriza Ákos nincs tisztában a számokkal, amikor azt mondja, hogy 200 milliárd a város adóssága” – mondja dr. Tompa Sándor,
aki szerint a közgazdasági számítások csak 23 milliárd hitelt mutatnak.

TÁJÉKOZTATÁS
Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelô Zrt., mint tulajdonos szervezet a MIHÔ Miskolci
Hôszolgáltató Kft. elôterjesztése alapján, az energiaköltségek növekedése miatt az egyéb célú
távhôszolgáltatási hôdíj és vízfelmelegítési díjtételeinek emelésérôl döntött.

IX
A város mûvészeti oktatási intézményeinek, egyéb mûvészi csoportoknak a részvételével
2010. 10. 01. DIÁKSZÍNPAD MŰVÉSZETEK HÁZA ELŐTTI TÉR
14:00 Latin táncok; 14:15 Mesemondó kisfiú, Bécsi keringő; 14:30 „Összetartozunk” címmel táncos énekes produkció;
15:00 Mazsorettek; 15:20 A fesztivált megnyitja Káli Sándor polgármester; 15:30 Szünet; 16:00 Ismert melódiák; 16:30
Divatbemutató hulladékanyagokból; 17:00 Néptánc és népdalcsokor; 17:30 Modern táncok; 18:00 Modern táncok; 18:30
A Pál utcai fiúk musicalből részletek; 19:00 Musical részletek
2010. 10. 01. GARÁZS GALÉRIA MEGNYITÓ
15:30 Helyszín: Európa tér alatti belvárosi mélygarázs. Kiállítás témája: Miskolc graffiti-stílusban.
Fellépő: Miskolci Dance Stúdió S.E., Kiváló Együttes
2010. 10. 01. FESTŐK TERE
14:00 órától. Helyszín: Művészetek Háza előtti tér. Rajzosok, festôk
2010. 10. 02. Diákszínpad Művészetek Háza előtti tér
14:30 Táncbemutató; 15:00 Vásári Komédia, Csorba Piroska története; 15:30 Musical egyveleg; 16:00 Moderntánc; 16:30 Sztenderd
formáció és bűbáj latin bemutató; 17:00 Moderntánc; 17:45 Macskák musical; 19:15 Néptánc; 19:45 Rock koncert
2010. 10. 02. FESTŐK TERE
14:00 órától. Helyszín: Művészetek háza előtti tér. Rajzosok, festôk

Köszönet Káli Sándor polgármester úrnak a támogatásért.

LEG

erősebb
megnyerőbb
újabb
A kategóriája legerősebb
pickupja 231 lóerős lett!
190 LE 4 680 000 Ft+áfa
5 850 000 Ft

15%

KEDVEZMÉNNYEL

A Nissan legmegnyerőbb ajánlata:

NP300

plusz két év ingyenes kiterjesztett garanciával
3 850 000 Ft+áfa

4 812 500 Ft bruttó

17%

KEDVEZMÉNNYEL

A legújabb,
2010. év kishaszonjárműve díjat nyert

NV200 már rendelhető
(Limitált készlet)
Ajánlataink készpénzes és kamatmentes forint finanszírozással is érvényesek!

Nissan Balogh
Miskolc, Középszer 98.
Tel.: 06-46/555-400
www.nissanbalogh.hu

SHIFT_the way you move

A MIHÔ Kft. tájékoztatja Tisztelt Egyéb Felhasználóit (gazdálkodó szervezetek, intézmények,
stb.), hogy a távhôszolgáltatási hôdíj és vízfelmelegítési díjtételei 2010. október 1-jei hatállyal
az alábbiak szerint változnak:
Díjtételek
megnevezése

Egyéb
Egyéb felhasználói
felhasználói
díjtétel
díjtételek
(5%-os mértékû
(áfa nélkül)
áfával)

Mértékegység

Árváltozás
mértéke

Fûtési hôdíj

3302

3467,10

Ft/GJ

9%

Vízfelmelegítési hôdíj

951

998,55

Ft/m3

9,2%

A távhôszolgáltatás egyéb felhasználói alapdíja nem változik.
A lakossági távhôszolgáltatás díjtételei 2010. október 1-jei hatállyal nem emelkednek.
Tisztelettel: MIHÔ Kft.

Nyíl Nyúl és a mobilitás
Nagy sikerrel zajlott a „Zöld Nyíl az Európai
Mobilitási Héten” rendezvénysorozat. A Zöld Nyíl villamosprojekt a közösségi közlekedés környezettudatos eszköze, és mint ilyen, hozzájárul egy környezetbarát Miskolc létrejöttéhez. Ez jó alkalmat teremtett,
hogy az MVK Zrt. közelebb hozza a projektet a miskolciakhoz, információkat nyújtson a beruházással kapcsolatban.
Mivel a miskolci lakosok a villamospálya rekonstrukciója kapcsán a kivitelezési munkálatok megkezdése óta leginkább csak a projekt által okozott fennakadásokat és forgalmi változásokat tapasztalhatták meg,
ez a rendezvénysorozat lehetõséget nyújtott ennek ellensúlyozására és egyúttal a projekt népszerûsítésére.
A programok már szeptember 17-én megkezdõdtek
az MVK Zrt. Nyílt napján a cég Szondi György utcai telephelyén, ahol Zöld Nyíl pályatechnológiai elõadás és
Zöld Nyíl Totó várta az érdeklõdõket. A Zöld Nyíl 20 kérdésbõl álló tesztjét, melynek kérdései azt voltak hivatottak mérni, hogy a résztvevõk mennyire jól tájékozottak a villamosprojekttel kapcsolatban Juhász Gergely
nyerte meg. Nyereménye egy emlék síndarab volt a villamospálya belvárosi szakaszából.
Péntek este külsõ helyszínen folytatódtak a programok. Az est fénypontjaként bemutatták a projekt kabalafiguráját, a Nyíl Nyulat, majd a Bon-Bon együttes szórakoztatta a rossz idõ ellenére is szép számmal megjelent érdeklõdõket.
A rendezvénysorozat második napján kegyes volt az
idõjárás, és még a nap is elõbújt, mire megnyitottak a
sátrak a Városház téren. Itt lehetõségük volt kipróbálni
a Zöld Nyíllal és a környezettudatos, környezetbarát életmóddal kapcsolatos tevékenységeket is az érdeklõdõknek.
A Zöld Nyíl projektsátorban a projekt iránt érdeklõdõk
megtekinthették az új villamosmegállók látványterveit,
kitölthették a Zöld Nyíl totót, melynek kitöltésért cserébe Zöld Nyíl tollat és stresszlevezetõ labdát (jól jön most
az autózóknak a forgalmi dugók esetén) kaptak a totózók, valamint elolvashatták a Zöld Nyíl második Hírlevelét.
A Zöld Nyíl Öko-sátorban háztartási hulladékok újrahasznosítását mutatták be játékok, dísztárgyak formájában. A Zöld Nyíl Selyemfestõ sátorban villamos és egyéb
képek festésére volt lehetõség speciális selyemfestõ technikával.

A Zöld Nyíl Öko-labirintusból ki kellett találni, miközben különbözõ környezetbarát eszközökkel kellett feladatokat végrehajtani. De lehetõség volt a Zöld Nyíl
Segway és elektroroller, mint környezetbarát alternatív
közlekedési eszközök kipróbálására
A színpadi programok közül voltak olyanok, melyek
a gyermekek körében arattak nagy sikert – bábszínház,
Grim-busz színház gyermek mûsora –, a Vidám villamos kvíz-játék kérdéseire a nézõk körébõl helyes választ adók Zöld Nyíl ajándékcsomagot kaptak, és fellépett Danny Blue, a mentalista, akivel már a projektnek
van közös múltja, hiszen a 10. Jubileumi Kocsonyafesztivál
Zöld Nyíl promóciós varázstollát is az õ neve fémjelzi.
Az este közeledtével egyre többen gyûltek össze, (a
kivitelezõ cég jobban nem is tudott volna idõzíteni, hiszen ekkor szállították a helyszínre az új síneket is) és
a koncertek már kifejezetten jó hangulatban teltek. A
tér a Zöld Nyíl lufiktól „zöldellt”, elfogytak az ajándéktárgyak, és Hevesi Tamás koncertjével véget ért ez az
eseménydús nap.
Elmondhatjuk, hogy ez volt a Zöld Nyíl elsõ olyan városi rendezvénye, ahol a miskolciak testközelbe kerülhettek a projekttel, többet megtudhattak a villamospálya kivitelezésérõl és a környezettudatos közlekedésrõl.
A szervezõk remélik, hogy jó hírét keltik majd a rendezvénynek és elérték a kitûzött célt: a városlakók pozitívabban ítélik meg a villamosprojektet és a következõ
Zöld Nyíl városi rendezvényre még ennél is többen jönnek majd el.

KÖZÉLET/HIRDETÉS

2010. szeptember 25.

A miskolci kórház nehézségeirõl
Egészségügyi kérdésekrõl, a
miskolci kórház helyzetérõl tartott sajtótájékoztatót a KDNP
képviseletében Molnár Péter és
dr. Nagy Kálmán szerdán
Miskolcon.
Molnár Péter, a KDNP Miskolc
városi elnöke azzal kezdte: sajnálatos tény, hogy a miskolci kórház
adósságállománya az elmúlt években folyamatosan nõtt. A Semmelweis és a Diósgyõri Kórház
összevonásától megtakarítást és
gazdaságosabb mûködést reméltek,
ám ez nem következett be, az
eladósodás folytatódott, így a
MISEK adóssága mára meghaladja az egymilliárd forintot. Az elnök
szerint a kórház a csõd szélén áll,

a dolgozók erõn felüli munkájának
köszönhetõ, hogy egyáltalán még
mûködik.
Dr. Nagy Kálmán országgyûlési
képviselõ dr. Koleszár Lajos egy korábbi tájékoztatójára reagált a tbc
terjedésével kapcsolatban, mely
szerint 217 új beteget regisztráltak
2009-ben. Dr. Nagy Kálmán szerint
ellentmondásosak az adatok, mert
két év alatt csak egy gyerekmegbetegedés volt. Arra reagálva, hogy
a miskolci kórháznak nincs elég teljesítményvolumen-korlátja a szûrésekhez, kijelentette: 43 millió forintot kapott a minisztériumtól az
intézmény a szakrendelésre. Az országgyûlési képviselõ szerint a kórháznak kiváló orvosi kara van, és
itt vannak a legjobb képzettségû

nõvérek is, a gondok azért vannak,
mert nem tudja a menedzsment
megfelelõ rendszerben mûködtetni. Hozzátette, egyeztetett az egészségügyi államtitkárral, aki ígéretet
tett rá, hogy megvizsgálják a MISEK
finanszírozását, és ha a tbc-s betegek száma igényli, akkor plusz forrást biztosítanak. Dr. Nagy Kálmán
arról is szót ejtett, hogy várható a
kórházak további konszolidációja,
de az biztosan nem fordulhat elõ,
hogy kifizetik a tartozásukat.
Feltételrendszert dolgoznak ki, példaként említette, hogy elvárják az
intézményektõl, hogy pénzügyi tervet készítsenek. Az egészségügyi
szakpolitikus azt is megemlítette,
hogy szeretné felülvizsgáltatni a
kórházak szerzõdéseit, és csak azokat a külsõ megbízásokat tartani
meg, amelyek hozzátesznek a betegellátáshoz.
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A MISEK ÜGYVEZETÕJÉNEK
KÖZLEMÉNYE
Közleményt juttatott el szerkesztõségünkbe dr. Kovács
Zoltán, a MISEK Kft. ügyvezetõje, aki szerint a választási
kampányban a MISEK
Miskolci Semmelweis Ignác
Egészségügyi Központ és
Egyetemi Oktató Kórház sokszor került a középpontba.
Az ügyvezetõ szerint a pengeváltások során elhangzottak, leírtak a legtöbb esetben nélkülözik
a tényszerûséget, s érzelmi, indulati alapon minõsítik tevékenységüket. Mindezek következtében érzékelhetõen nõtt a betegek körében a bizalmatlanság,
de örvendetes módon sokan fejezték ki reményüket abban, hogy

a kórház „túléli” a megpróbáltatásokat, a verbális támadásokat.
A kampány következményeként
a fizikai kisegítõktõl az osztályvezetõ fõorvosokig, minden dolgozói rétegben egyre erõteljesebben nyilvánul meg a bizonytalanság, a jövõtõl való félelem.
„A kórházunkra tett megállapítások – bár dolgozóink jelentõs
része tudja, hogy azok megalapozatlanok – a legtöbb dolgozóban azt az érzetet keltik, hogy a
jövõben ne sok jóra számítsanak.
Ilyen légkörben nyugodt, kiegyensúlyozott munkavégzést elvárni több mint naivitás. Tisztelettel
kérem a politikai élet minden szereplõjét: az egészségügyi ellátórendszert jellemzõ pénzhiányt, a
finanszírozási problémákat, az el-

2010. szeptember 27. hétfô 19 óra

HÍRPALETTA

Mûvészetek Háza

ZENÉVEL EGYMÁSÉRT 2
A Miskolci Szimfonikus Zenekar
JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENYE
a Magyar Rákellenes Liga javára

„KALANDOZÁSOK
NÉPSZERÛ NYITÁNYOK,
SZIMFÓNIA- ÉS OPERARÉSZLETEK
VILÁGÁBAN”
Vezényel: Kovács László
Konferál: Flach Antal

várások és a lehetõségek közötti
összhang hiányát ne állítsák be úgy,
hogy ez csak a MISEK Nonprofit
Kft.-re jellemzõ egyedi sajátosság.
Mi is, mint az ország számos más
kórháza, naponta gyötrõdünk
azon, hogy a betegellátást a feltételek hiánya ellenére biztosítsuk.
Naponta szembesülünk a szakdolgozók, az orvosok, a kisegítõk
alacsony bére, a megélhetési nehézségeik okozta feszültségekkel.
Ebben a helyzetben a köz szolgálatát ellátó emberek nem azt várják a politikai élet szereplõitõl, hogy
még egy lapáttal tegyenek a hátukra, sokkal inkább azt vennék
jó néven, ha valaki végre mondana
nekik olyan tényeket, lépéseket,
amitõl fényt is látnának az alagút
végén” – áll a közleményben.

Lakossági fórumokat tartott dr. Kriza Ákos, a Fidesz – KDNP polgármesterjelöltje. Az Ady Endre Kulturális és Szabadidô Központban kedden ismertette programját, majd válaszolt a lakossági kérdésekre is. Elmondta,
programjuk három pillérre épül, ezek a munkahelyteremtés, a biztonság,
valamint egy élhetõ Miskolc kialakítása. A gazdasági fellendüléshez elsõsorban munkahelyekre van szükség. Ehhez vonzóvá kell tenni a várost
a nagybefektetõk számára, és olyan képzéseket kell indítani, melyek versenyképesek a munkaerõpiacon. A Sebestyén László, fideszes országgyûlési
képviselõ és Benczés Miklós, a lyukói térség fideszes önkormányzati képviselõjelöltjével közösen szerdán, a Vasas Mûvelõdési Házban tartott fórumon a munkahelyrõl, a biztonságról és az egészségügyi ellátáshoz való
hozzáférésrõl beszélt a résztvevõknek. Lyukó helyzetére a megoldás az
lehetne, ha az oda betelepülõknek saját lakóhelyükön tudnának munkát biztosítani, például mezõgazdasági munkát – hangzott el.

Jegyek elôvételben
1000, 2000 és 2500 Ft-ért
válthatók
a Mûvészetek Háza
jegypénztárában.
(3525 Miskolc, Rákóczi u. 2.,
tel.: 46/508-844)

VÁROSFEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG

MISKOLCON ELADÓ ÜZLETHELYISÉGEK
A Miskolc Holding Zrt. 2 fordulós versenyeztetési eljárás
(nyílt írásos ajánlat + versenytárgyalás) útján történő
értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanokat:
Ajánlatok
bontásának
időpontja

Kiajánlási
dokumentáció
ára (Ft)

3 350 000 Ft

2010. 10. 25., 10.15

62 500 Ft

34 000 000 Ft

1 700 000 Ft

2010. 10. 25.,
10.30

12 500 Ft

üzlet

106 000 000 Ft

5 300 000 Ft

2010. 10. 25.,
10.45

62 500 Ft

bérbe adott

üzlet

87 000 000 Ft

4 350 000 Ft

2010. 10. 25., 11.00

62 500 Ft

84

bérbe adott

üzlet
100 000 000 Ft

5 000 000 Ft

187

bérbe adott

üzlet

2010. 10. 25.,
11.15

62 500 Ft

4190/7/A/36

Bajcsy-Zs. u. 6–20.

4214/2/A/85

89

bérbe adott

lakás

27 000 000 Ft

1 350 000 Ft

2010. 10. 25., 11.30

12 500 Ft

Bajcsy-Zs. u. 6–20.

4214/2/A/90

96

bérbe adott

lakás

38 000 000 Ft

1 900 000 Ft

2010. 10. 25., 11.45

12 500 Ft

Bajcsy-Zs. u. 22–26.

4248/A/76

129

bérbe adott

üzlet

26 000 000 Ft

1 300 000 Ft

2010. 10. 25., 12.00

12 500 Ft

Szentgyörgy u. 42–44.

14 237/A/1

463

bérbe adott

egyéb
helyiségcsoport

40 000 000 Ft

2 000 000 Ft

2010. 10. 25.,
13.15

12 500 Ft

Győri kapu 47–53.

22 133/276/A/2

53

bérbe adott

üzlet

6 200 000 Ft

310 000 Ft

2010. 10. 25., 13.30

12 500 Ft

Győri kapu 47–53.

22 133/276/A/10

45

bérbe adott

műhely

3 000 000 Ft

150 000 Ft

2010. 10. 25., 13.45

12 500 Ft

Győri kapu 47–53.

22 133/276/A/11

59

bérbe adott

üzlet

9 000 000 Ft

450 000 Ft

2010. 10. 25., 14.00

12 500 Ft

Cím

Helyrajzi
szám

Terület
(m2)

Jellege

Megnevezés

Bruttó induló ár
(Ft)

Bánatpénz
(Ft)

Uitz B. u. 1–7.

6942/14/A/28

180

bérbe adott

üzlet

67 000 000 Ft

Uitz B. u. 1–7.

6942/14/A/29

115
bérbe adott
(t. h. 115/197)

iroda

Uitz B. u. 1–7.

6942/14/A/57

361
bérbe adott
(t. h. 361/424)

Bajcsy-Zs. u. 1.

4190/7/A/34

230

Bajcsy-Zs. u. 1.

4190/7/A/35

Bajcsy-Zs. u. 1.

Ajánlatok
beadásának
határideje

2010. 10. 25.
10.00

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ-KÉPZÉS!
Egészségügyi és természetgyógyászati alapmodulok elvégzése után
az alábbi, államilag elismert végzettségek szerezhetõk meg:
 Fitoterapeuta  Kineziológus
 Reflexológus  Akupresszõr  Alternatív

mozgás- és masszázsterapeuta
és terapeuta

 Életmódtanácsadó

Egyes képzések már távoktatásban is végezhetőek.
A végzettség – többek között – saját praxis
és ÁNTSZ engedély kiváltására ad lehetőséget.

Ajánlatot az nyújthat be, aki az ingatlant, s az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az
írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül.
Az ajánlatbontáson és a versenytárgyaláson csak az érvényes ajánlatot tevők vehetnek részt.
Az ingatlanokról bővebb tájékoztatás a MIK Zrt. honlapján www.mikrt.hu, valamint az 516-283, az 516-420 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető.
KIÍRÓ FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY AZ AJÁNLATTÉTELI ELJÁRÁST AZ AJÁNLATTEVŐKKEL SZEMBENI INDOKLÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL
HATÁROZATLAN IDŐRE ELHALASSZA, VAGY EREDMÉNYTELENNEK NYILVÁNÍTSA.

F.Ny.Sz.:05-0257-04

AZ ÍRÁSOS AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYSZÍNE: Miskolc Holding Zrt. Ingatlanforgalmazási Iroda Miskolc, Hunyadi u. 19.

csak most! mindkét alapmodulra
20% kedvezmény!
Bõvebb információ, jelentkezés:
Tel.: 46/342-617; 70/361-34-46
www.kontrollegeszseg.hu
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MÛSOR/HIRDETÉS

VII. évfolyam 38. szám

MISKOLCI „DOKTOROKAT”
KÉPEZNEK
Miskolcról szóló ismereteket,
idegen nyelveket oktatnak azon
a több hónapos tanfolyamon,
amelyet a Kocsonyafesztivál
szervezõje és lebonyolítója, a
„Több mint legenda…”
Közhasznú Alapítvány indít november elején. A kurzus támogatóihoz máris többen csatlakoztak, az errõl szóló együttmûködési megállapodást csütörtökön írták alá.

Keresztrejtvénynyertesek
A dr. Ignácz Dávid által meghirdetett keresztrejtvény-játék heti
nyertesei: Borka Mária, Bátori
Andrásné (Miskolc), Szűcs Ferenc
(Miskolc).

TÁMOGATOTT,
INTENZÍV
Az EU
összes
országában
érvényes
BIZTONSÁGI ŐR,
TESTŐR ÉS VAGYONŐR
tanfolyam indul
OKTÓBER 9-ÉN
MISKOLCON ÉS
KAZINCBARCIKÁN.
Tanfolyam költsége:
25 000 Ft.
Gyors elhelyezkedési
lehetőség!

+36-20/482-2332
Fnysz: 00313-2008

FEGYVERVIZSGA
1 NAP ALATT!

házas hangverseny bevételébõl a
miskolci Onkológiai Intézet betegei számára vásárolt létfontosságú gépeket a Magyar Rákellenes
Liga B.-A.-Z. megyei alapszervezete, melyek mind az orvosok
munkáját, mind a betegek mindennapját megkönnyítik.
Belépõjegyeket, melyekkel a
Magyar Rákellenes Liga tevékenységét és a betegek gyógyulását segíthetik, a Mûvészetek
Háza jegyirodájában vásárolhatnak az érdeklõdõk.

JAZZ DUÓ AZ AVASIBAN
társa elmondta: az elsõ évben 25en jelentkeztek, idén pedig már hatvannál is többen. Máthéné Zuggó
Nikolett, az Európa Oktatási
Központ képviseletében arról szólt:
az idelátogató külföldiek miatt fontos, hogy ezek több nyelven is információhoz juthassanak, ezért
hozták létre a Kocsonyafesztivál
Nyelvi Központját, melyet több
ezer turista keresett fel.
Most továbbfejlesztik az együttmûködést: tanfolyamot, úgynevezett „Miskolc-kurzust” indítanak

HARANG-HÍREK
Vasárnap lesz az avas-déli Ige
temploma búcsúja. Szombaton
rendezik meg az egyházközségek
napját, amikor valamennyi miskolci plébánia és parókia közössége egész napos közös programokon vesz részt. A búcsú szentmiséjét vasárnap 10.30 órai kezdettel P. Forrai Tamás Gergely jezsuita tartományfõnök mutatja
be.
A Mindszenti plébánia millenniumi termében vasárnap délután
fél 5-tõl mutatnak be mocorgós
szentmisét a kisgyermekes családoknak.
A minorita templomban ked-

Jótékonysági hangversenyt
rendez a Miskolci
Szimfonikus Zenekar szeptember 27-én, hétfõn 19 órától a Mûvészetek Házában,
melynek teljes bevételét a
Magyar Rákellenes Liga javára
ajánlják fel.
Immár második alkalommal
szervez jótékonysági koncertet a
miskolci zenekar a Magyar
Rákellenes Liga javára, legutóbb
2009 februárjában. Az akkori telt

 SZ. S.

Rózsa Edit fesztiváligazgató elmondta: a Kocsonyafesztivál több,
mint egyszerû rendezvénysorozat.
Miskolc és a miskolciság ünnepe is,
a szervezõk mindig arra törekedtek, hogy az itt élõk büszkék legyenek a városukra. Az idelátogatóknak ugyanakkor minél többet
meg szeretnének mutatni a miskolci
értékekbõl, hogy messze földön jó
hírét vigyék a városnak. Ehhez járulnak hozzá azok az önkéntesek,
akik útbaigazítással szolgálnak a
vendégeknek. Az önkénteseket a
Célpont Ifjúsági Iroda toborozta.
Lehner Henriett, az iroda munka-

Jótékonysági koncert

den, 28-án, az este 6 órai szentmisét Kelemen Didák boldoggá
avatásáért mutatják be.

az önkéntesek felkészítésére, ahol
egyebek mellett várostörténeti, marketing és idegennyelvi-ismereteket sajátíthatnak el. A résztvevõket
a helyi kulturális és közélet ismert
szereplõi, szakértõi készítik fel, hogy
hitelesen és eredményesen mutathassák majd be a város értékeit az
idelátogatóknak. A jelentkezõk a
tanfolyam elvégzésérõl oklevelet
kapnak, „Miskolc doktorává” fogadják õket.
Az együttmûködési megállapodást a „Több mint legenda…”
Közhasznú Alapítvány, a Célpont
Ifjúsági Iroda és az Európa Oktatási
Központ képviselõi írták alá. Rózsa
Edit hangsúlyozta, mindazok jelentkezését várják, akik hozzá kívánnak járulni a tanfolyam sikeréhez.

Október 2-án 19 órától a Lantos
Zoltán–Horváth Kornél jazz duó
koncertjét hallhatják az érdeklõdõk az Avasi Gimnázium
színháztermében. Elõadásuk
hangzásvilága mélyen a hazai
tradíciókban gyökerezik, de szorosan kapcsolódik más kultúrákhoz is: a keleti, az indiai, a klasz-

Robert Capa fotói
a Miskolci Galériában
A világ legismertebb haditudósítója, a
magyar származású fotóriporter, Robert
Capa (1913–1954) képeibõl nyílik kiállítás
szeptember 30-án a Miskolci Galériában.
A híres fotográfus félelmet nem ismerve, bátran volt jelen a XX. század közepének valamennyi nagy háborújában.
Végigfotózta a spanyol polgárháborút, a

Vendégek: Ágnes (Vanilla), Gyarmati
István, Gyenge Valéria, Janicsák István
és a Veresegyházi Asszonykórus, Levente
Péter, Paudits Béla, Vincze Lilla, Miklóssy János.
A szereplôváltoztatás jogát fenntartjuk!
2010. november 6. szombat 19.00 óra
Jegyár: 2500 Ft, Miskolc Kártyával: 2000 Ft

normandiai partraszállás elsõ hullámának vérfürdõjét és az indokínai háborút.
A 60 képbõl álló válogatás szeptember 30-tól november 6-ig 9–17 óra között tekinthetõ meg a Rákóczi-házban. A
kiállítást sokszínû rendezvények egészítik ki. (Bõvebb információ: www.miskolcigaleria.hu)

BOLDOGSÁG
69:09
ExperiDance
Tánctársulat

CSEVEGÉS
Talkshow Fodor Jánossal

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.
Tel.: 46/508-844,
30/846-3009

szikus és a kortárs zene, valamint
a free jazz egyaránt fontos elemei a kompozícióknak. A programra jegyek elõvételben kaphatók a Kazinczy könyvesboltban,
az Avasi Gimnázium új épületének jegypénztárában (15.00–
18.00), valamint elõadás elõtt a
helyszínen.

Rendezô-koreográfus:
Román Sándor
Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.
Tel.: 46/508-844,
30/846-3009

2010. október 14., csütörtök, 19.00 óra
Jegyár: 3900 Ft, 4500 Ft, Miskolc Kártyával: 3500 Ft
A kedvezmény csak a drágább jegyárra vonatkozik!

HETI MÛSORA
2010. szeptember 27–2010. október 3.

Szeptember 27., hétfõ
06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
08.30 Képújság 17.00 A császár cirkálója, dokumentumfilm (Hálózat
TV) 17.30 Képújság 17.55 Mûsorismertetés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor
18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Támpont, jó
tanácsok álláskeresõknek 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(Hálózat TV) 21.00 Ragadozó madarak, amerikai film (Hálózat TV)
23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 28., kedd
06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
08.30 Képújság 17.00 Kapcsoljuk
Magyarországot: Szeged (Hálózat
TV) 17.30 Képújság 17.55 Mûsorismertetés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25
Sportpercek, a Miskolc Televízió
sportmûsora 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.25 DVTK – Nyíregyháza,
NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkõzés 21.00 Kapcsoljuk Magyarországot – beszélgetés Szegedrõl a
REÖK Palotában és Kávézóban
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 29., szerda
06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
08.30 Képújság 17.00 A megregulázott fény, avagy lézer napjainkban 1.
rész (Hálózat TV) 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Miskolc Ma,
hírmûsor 18.20 Ház-sor(ozat) 18.25
Kilátó, közéleti magazin 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Iránytû, gazdasági magazin 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV)
21.00 Harc az életért, amerikai film
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Szeptember 30., csütörtök
06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
08.30 Képújság 17.00 A megregulázott fény, avagy lézer napjainkban 2.
rész (Hálózat TV) 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Miskolc Ma,
hírmûsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25
Kilátó, közéleti magazin 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(Hálózat TV) 21.00 Harc az életért,
amerikai film (Hálózat TV)
23.00–06.00 Képújság.

Október 1., péntek
06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
08.30 Képújság 17.00 Business-mix
magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.25 Múzsa, kulturális magazin
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (Hálózat TV) 21.00
Szerencse cinkelt lapokkal, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00
Képújság.

Október 2., szombat
07.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
09.30 Képújság 17.00 Szentföldi
szent helyek üzenete 16. rész (Hálózat
TV) 17.30 Képújság 17.55 Mûsorismertetés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 Forrás, környezetvédelmi magazin 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(Hálózat TV) 21.00 Házibuli Attilával
és vendégeivel – showmûsor (Hálózat
TV) 22.00 Sztárok a konyhában
(Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Október 3., vasárnap
07.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
09.30 Képújság 15.00 DKC – Békés,
NB I/B férfi kézilabda-mérkõzés
17.00 Bence-show (Hálózat TV) 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló
magazin 18.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 19.00 Krónika (ism.)
19.25 Múzsa, kulturális magazin
(ism.) 20.00 A Miskolc Televízió
23.00–07.00 Képújság.
A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!

TECHNOPOLISZ
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Évköszöntést rendezett
a Technopolisz Iroda

A Miskolc Holding Zrt. melléklete

A Boschban ülésezett a Pólus Koordinációs Testület

TÖBB MINT 116 MILLIÁRDNYI
MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS
Az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretébõl miskolci helyszínnel megvalósuló
745 projekt számára összességében mintegy 116 Mrd Ft támogatásról született döntés,
melybõl mintegy 200 projekt
megvalósítása van folyamatban, 500 projekt pedig már
megvalósult a közelmúltban.
A fejlesztések egy része már a
2006-ban Miskolc Pólus Város fejlesztésére vonatkozóan széleskörû partnerségi körrel elõkészített és elfogadott Technopolisz
Stratégiában (2007–2013) nevesítésre került. A Technopolisz
Stratégia megvalósítását a projektgazdák és partnerszervezetek
együttmûködésének koordinálásával a Miskolc Holding Zrt. szervezetén belül mûködõ Technopolisz Iroda segíti Miskolc Város
Önkormányzatának felhatalmazása alapján. A Technopolisz Iroda
látja el az ún. Pólus Koordinációs
Testület munkaszervezeti feladatait is, mely egy újszerû és hatékony formája a partneri együttmûködésnek. A Pólus Koordinációs
Testület tagsága folyamatosan
bõvül és a Pólus Városok között
Miskolcon állt fel elsõként, mûködési modelljét pedig, mint jó
gyakorlatot átvette a többi Pólus
Város is.
A Pólus Program nemzeti szintû
program, ám az eredetileg a Pólus
Városok számára tervezett, ún. dedikált, azaz címzett források helyett keretet, lehetõséget kínál a
helyi szereplõknek az összefogásra,
a projektek elõkészítésében és
megvalósításában történõ együttmûködésre. Ennek is köszönhetõ,
hogy a Pólus Program megvalósításában az ún. Pólus Városok eltérõ lelkesedéssel és hatékonysággal vettek, vesznek részt. A
Technopolisz Stratégia egyik legfontosabb fejezetét az ún. projekt
mátrix képezi, melyet az elõkészített projektötletekkel rendelkezõ leendõ projektgazdák és a
szakemberek állítottak össze.
Alapvetõen három projekttípus létezik: közösségi (önkormányzati,
felsõoktatási, nonprofit, …), vállalati és PPP, azaz a közszféra és
a magánszféra partnerségével
megvalósuló projektek. A stratégia két kiemelt prioritása, azaz fejlesztési célja a tudás alapú gazdaság, valamint az élhetõ város
kialakítása.
A Technopolisz Stratégia megvalósulásának legfontosabb objektív mérõeszköze a fentiek alapján a mérhetõ mutatókkal, ún. indikátorokkal történõ, projekt
alapú értékelés.
A 2006-ban elfogadott projekt
listát alapvetõen átformálta a

késõbb véglegesítésre került operatív programok és akciótervek keretrendszere, azaz a rendelkezésre álló pályázati források és a
folyamatosan megnyíló pályázati
ablakok és kapcsolódó pályázati
kiírások szigorú elõírásai. A projektek egy része tehát már ebben
a szakaszban átdolgozásra szorult,
de a folyamatos és egyre aktívabb
elõkészítõ és partnerségépítõ
munkának köszönhetõen sok új
projekt is megjelent a projektcsatornában.

Mechatronikai Ipari Park és a
Miskolci Ipari Park területén már
nyertes vállalati telephelyfejlesztési
és ipartelepítési projektek
– 5 darab, összességében közel
1 Mrd Ft elnyert támogatási összeg
akkreditált klaszterek és tagvállalataik számára
– a környezetipari projektek beruházási volumenének és számának megtöbbszörözõdése.
Innovációs források tekintetében Miskolc több mint 30 milliárd forintos támogatást nyert el

A Bosch miskolci gyára dinamikusan fejlôdik.
A legfontosabb eredmények a
partnerségépítés és együttmûködés terén:
– Pólus Koordinációs Testület
megalakulása és folyamatos mûködése, valamint bõvülése
– az átmeneti támogatás lehetõségét elsõként kihasználva aktív
befektetés-szervezés, a Vodafone
miskolci letelepülése, majd klasztertagsága
– a régiónkban a legnagyobb
számú nyertes klaszterpályázat
– nagy érdeklõdéssel és aktív
vállalati részvétellel kísért konferenciák, workshopok, egyéb partnerségi rendezvények (pl. befektetõi klub)
– a projekt mátrixban a vállalati projektek részaránya örvendetes módon megnõtt, hatékony
együttmûködés alakult ki a helyi
gazdaság szereplõivel.
A támogatási források elnyerése és felhasználása terén:
– nemzeti összehasonlításban
a régiónkban a legmagasabb az
ipartelepítésre elnyert forrás és a
kapcsolódó önerõ, ennek társfinanszírozásával épül a harmadik
Bosch üzem Miskolcon
– nemzeti összehasonlításban
régiónkban a legnagyobb a megnövelt nagyságrendû vállalati telephelyfejlesztési forrás és nyertes
pályázatok száma
– az országban elsõként megvalósított kiemelt projekt, a

eddig a Pólus program keretében.
Az Észak-magyarországi régió 96
százalékosan használta ki a rendelkezésre álló forrásokat, annak
ellenére, hogy korábban a nem
megfelelõ pályázati kiírások miatt
sok pályázatot formai okokra hivatkozva visszautasítottak. Elmondhatjuk: a régión belül Miskolc domináns, de Borsodban
még mindig találni olyan pontot,
ahonnan nem érkeznek pályázatok. Ezeket a helyeket innovációs
sivatagnak nevezik. Mindez a
Pólus koordinációs testület nyolcadik ülésén hangzott el.
Ezúttal, és a Technopolisz Program történetében elõször egy
gazdasági szereplõ központjában
ülésezett a testület, egészen pontosan: a Robert Bosch Energy
and Body Systems Gépjármûelektromossági Alkatrészgyártó és
Forgalmazó Kft.-nél. A cég részérõl
Szabó Tamás cégvezetõ igazgató
köszöntötte a vendégeket, és mutatta be nekik a vállalatot. A prezentációból kiderült, hogy a Bosch
elkötelezett az észak-magyarországi régió mellett, hiszen
Miskolcon közel 3000 dolgozójuk
van, Hatvanban ugyancsak ennyi,
az országban pedig összesen
6000. Azt is megtudtuk, hogy az
általuk gyártott termékeket a
Miskolci Egyetemen végzett mérnökök fejlesztik. Hogy mennyire
elkötelezettek a város iránt, mi

sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy júniusban tették le új gyáruk alapkövét.
A legutóbbi, és a korábbi testületi üléseken is több kérdés felmerült a regionális innovációs
pályázati rendszerekkel kapcsolatosan. Éppen ezért az ülésen a
Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal képviselõje is meghívást
kapott, aki megpróbálta a korábbi kérdéseket megválaszolni.
Beszélt arról, hogy a korábbi évekhez képest próbálták egyszerûsíteni a pályázati rendszert, de
idõközben új pénzügyi szabályozás lépett életbe, majd emiatt sok
hibás pályázat érkezett. Elmondta
azt is, hogy a hivatal, figyelembe
véve a fejlesztési ügynökségek panaszait, jelzéseit, februárban
egyeztetett az érintettekkel, és a
jövõben megpróbálnak változtatni, kedvezõbben kiírni a pályázatokat.
Azt is megtudtuk, hogy a Baross
Gábor programban jelenleg kimerültek az alapforrások, így nem
tudja, mikor hirdethetnek új pályázatokat.
Egy nyertes pályázattal is megismerkedhettek a résztvevõk: ezt
egy debreceni székhelyû gyógyszeripari klaszter nyerte el, de
amennyiben megvalósulna a projekt, a MISEK Kft. által üzemeltetett miskolci kórház lenne az
egyik bázisa. A projekt témája:
tüdõrák-diagnózisra és a korai
tüdõrák szûrésére alkalmazható
diagnosztikum kipróbálása. A beruházás összköltsége 546 millió
forint, ennek fele lenne a támogatás.
Megyénken kívüli, de régiónkon
belüli sikeres vállalkozás is bemutatkozott a testületi ülésen. A
Wamsler SE Háztartástechnikai
Európai Részvénytársaság. Ez
Nógrád megyében mûködik,
éppen ezért a cég vezetõje elsõként a helyi nehézségekrõl beszélt
az ülés tagjainak. Elmondta azt is:
a jövõben szorosabb kapcsolatot
szeretnének kialakítani valamelyik
felsõoktatási intézménnyel, közösen elindulni egy pályázaton,
amellyel 2 milliárd forint támogatás nyerhetõ el. Ez kitörési pont
lehet Nógrád megyének – hangsúlyozta.
Józsa Viktória, a Technopolisz
Iroda vezetõje végezetül arról
számolt be, hogy a 2009-ben átadott kiemelt projektbe, a
Mechatronikai Ipari Parkba hamarosan beköltöznek az elsõ betelepülõk, a nyertes helyi és külföldi vállalatok, valamint megköszönte a testület tagjainak az eddigi bizalmat és sikeres partnerséget és biztosította a projektgazdákat a Technopolisz Iroda további együttmûködésérõl.

Évköszöntõ találkozót tartott
Miskolc Megyei Jogú Város és
a Technopolisz Iroda partnereikkel és a gazdasági élet
meghatározó szereplõivel január 13-án, a városháza dísztermében. Káli Sándor köszöntõjében azt is bejelentette, hogy Miskolcon nyolcszázmillió forint fordítható telephelyfejlesztésre.
A gazdasági élet prominenseit
várta Miskolc Megyei Jogú Város
és a Technopolisz Iroda az évköszöntõ találkozóra. Káli Sándor,
Miskolc polgármester köszöntõjében elmondta, a korábbiaknál
sokkal nagyobb együttmûködésre

van szükség, nagy elõnye ugyanis
Miskolcnak, hogy akik itt tevékenykednek a városban, azok tényleg elhivatottak. A díszteremben
megjelentek kapcsán megjegyezte, a köz azon szereplõi jöttek össze,
akik számára a megélhetési gondok mellett Miskolc az elsõ. A polgármester szerint sok mindenben
magukra vannak utalva az itt élõk,
ki kell használni jól a lehetõségeket, de ezzel nem lehet gond, mert
a társadalmi erõ jelen van.
Káli Sándor bejelentette azt is,
hogy az Észak-magyarországi
Regionális Operatív Program vállalkozások részére meghirdetett
telephelyfejlesztés pályázatán
Miskolcról tíz pályázat kapott pozitív elbírálást, így összesen 1,6 milliárd forintból indulhatnak fejlesztések. Ezzel öt telephelyen
száz munkahely jön létre a
Miskolci Ipari Park területén.
A köszöntést megelõzõen az
ITD Hungary Zrt., a Miskolc
Holding Zrt. és a Technopolisz
Iroda Befektetõi Klubot szervezett,
a Miskolc területén mûködõ jelentõsebb külföldi és magyar tulajdonú termelõ cégek képviselõinek.

Közösen szervezett
befektetõi klub
Befektetõi Klub szervezésével
erõsíti az együttmûködést a
város és az ITDH a Miskolcon
mûködõ cégekkel a további befektetések és fejlesztések megvalósítása érdekében.
Az ITD Hungary Zrt., a Miskolc
Holding Zrt. és a Technopolisz Iroda
2010. január 13-án Befektetõi Klubot
szervezett, melyre meghívták a
Miskolc területén mûködõ, jelentõsebb külföldi és magyar tulajdonú termelõ és szolgáltató cégek képviselõit.
A program elsõdleges célja a
résztvevõk szabályozási rendszerrel,
állami támogatásokkal és befektetési környezettel kapcsolatos véleményének megismerése, tervezett
újrabefektetéseik elõsegítése, fejlesztéseik támogatása.
Nemzetközi statisztikák alapján bizonyítható, hogy a beruházásokon
belül a már mûködõ cégek újrabefektetéseinek aránya folyamatosan növekszik, a betelepült vállalkozások fejlesztései, invesztíciói
messze meghaladják az új beruházások volumenét. Ezt a tendenciát
figyelembe véve az ITD Hungary
2007 óta fokozott figyelmet fordít a
Magyarországon megtelepedett vállalatok elégedettségének fokozására, fejlesztéseik támogatására. Az ún.
„after care” tevékenységének keretében vállalkozói klubokat, céglátogatásokat szervez, közvetíti a vállalati véleményeket a legmagasabb
döntéshozók felé, és koordinálja az
egyedi kormánydöntéssel nyújtható támogatásokat.
Az újrabefektetés Miskolcon is
egyre inkább jellemzõ a már itt lévõ

cégek vonatkozásában, a 2009
õszén megrendezett II. Technopolisz
Konferencia befektetõi kerekasztal
beszélgetésében a meghívott cégek
képviselõinek beszámolói is ezt
igazolták vissza.
Miskolcon a helyi önkormányzat
és gazdaságfejlesztõ szervezetek is
fontosnak tartják a város gazdasági motorját jelentõ nagyobb cégekkel
való kapcsolattartást, fejlesztéseik támogatását, ezért a Miskolc Holding
Zrt. és a Technopolisz Iroda társszervezõi a befektetõ klubnak. A
rendezvényt a befektetõ cégek
aktív érdeklõdése kísérte, a számos
résztvevõ Káli Sándorral, Miskolc
város polgármesterével és a szervezõkkel közösen kereste a választ
arra a kérdésre, miképpen javítható a hazai, illetve miskolci befektetési környezet, hogyan tehetõ még
inkább befektetõ- és vállalkozásbaráttá az Észak-magyarországi régióközpont.
A cégek képviselõinek megállapításai alapján kiemelkedõ fontosságúak a pályázati források a további
fejlesztések megvalósításában, azonban az ehhez köthetõ adminisztrációs terhek miatt esetenként a vállalkozások inkább saját forrásból fejlesztenek. Valamennyi vállalkozás
fontosnak tartja a Város közvetítõ és
támogató szerepét ebben a kérdésben, amellyel kapcsolatban számos
pozitív példa is elhangzott.
A befektetõi klubot a résztvevõ
vállalkozások javaslata alapján a
szervezõk a továbbiakban egy-egy
– a befektetõk által fontosnak tartott – témában fogják megrendezni az abban illetékes szakemberek
meghívásával és közremûködésével.

A vállalkozók igénylik a holding közvetítô szerepét.
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BIOMASSZA-BERUHÁZÁS
A KILIÁNBAN

Faapríték-tüzelésű kazánházat
terveznek a Lorántffy utca melletti iparterületen. 3 megawattos
kazánról van szó, ami meleg víz
előállítására alkalmas, és kapcsolódik a MIHŐ Kft. Gagarin
úti telephelyén meglévő gázkazánhoz.

A beruházó Bioenergy Miskolc
Kft.-t 25%-os tulajdonosi részesedéssel a MIHŐ Kft., míg többségi,
75%-os részesedéssel a WIS Zrt. alapította a faapríték-tüzelésű kazánház létesítésére, és majdani üzemeltetésére.
A beruházás nem a MIHŐ telephelyén valósul meg, hanem attól
távolabb, a Lorántffy utca mellett lévő
iparterületen, ennek közúton történő eléréséhez a Lorántffy egyik
mellékutcáját hosszabbítják meg.
Az ilyen jellegű beruházások a
Környezet és Energia Operatív
Program támogatását élvezik, valamint az Új Széchenyi-terv egyik stratégiai alapját jelentik.
Tulajdonképpen egy 3 megawattos kazánról van szó, ami meleg víz
előállítására alkalmas, és kapcsolódik a MIHŐ Kft. Gagarin úti telephelyén meglévő gázkazánhoz. A működéséhez évi négyezer tonna faaprítékra van szükség, amivel egymillió köbméter földgázt tudnak ily

módon kiváltani. A szükséges alapanyagot a Miskolci Városgazda Kft.től, az AVE Kft.-től, illetve a környékbeli erdőtulajdonosoktól fogják
megvásárolni. A telephelyen nem lesz
faaprítás, csak tárolás, az alapanyagbeszállítást munkanapon, munkaidőben oldják meg. Napi egy teherautónyi fára lesz szükség a működéshez, és a kazánház a fűtési
idényben üzemel. A zajterhelést és
az emissziós kibocsátási értékeket
jogszabályok határozzák meg, ezt
nem léphetik túl, azt szakhatóságok
ellenőrzik, a lakosságnak tehát nincs
mitől tartania.
Méhn Imrétől
(képünkön), a
Bioenergy Miskolc Kft. ügyvezető igazgatótól
megtudtuk azt
is, hogy a Miskolcra tervezett kazánházhoz hasonló, de öt megawattos égető az
országban már több helyen működik, így például Mátészalkán és Tatán,
de még a Pannonhalmi Főapátság
(az arborétum területén épített kazánház segítségével) is ilyen fűtési
rendszert vezetett be.
Méhn Imre szerint több előnye is
van a beruházásnak, amit a miskolciak is élvezhetnek. Ezek a következők:

Kétmilliárd forint
kutatás-fejlesztésre
Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv támogatásával lehetősége
nyílik a miskolci UNI-FLEXYS
Kft.-nek mechatronikai, anyagtudományi és energetikai fejlesztések, tevékenységek folytatására. A beruházás egymilliárd forint európai uniós támogatásból, illetve egymilliárd forint vállalati megbízásból valósul meg,
továbbá kétszázmillió forintot
költenek majd eszközbeszerzésre – jelentették be februárban.
Az UNI-FLEXYS Egyetemi Innovációs Kutató és Fejlesztő Közhasznú
Nonprofit Kft. 2007-ben alakult
meg azzal a céllal, hogy a kutatási,
fejlesztési és innovációs (K+F+I) projekteket menedzselje a Miskolci
Egyetem kompetenciájába tartozó
műszaki és gazdasági területeken. A
cégnél huszonhárman dolgoznak, az
átlagéletkor mindössze 31 év.
A projekt sajtótájékoztatóján Széll
Gábor, a Miskolci Egyetem gazdasági igazgatója köszöntötte a vendégeket. Jelen volt Káli Sándor, miskolci
polgármester; Prof. dr. Patkó Gyula,
a Miskolci Egyetem rektora; dr.
Halmai Gyula, a Miskolc Holding Zrt.
elnök-igazgatója; dr. Szilágyiné Baán
Anna, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
titkára, Bendó János, a MAG Zrt.
észak-magyarországi regionális vezetője és Schupler Helmuth, az UNIFLEXYS ügyvezetője is.
A projekt futamideje 29 hónap,
és huszonnégy részprojekt lesz a
nagy kutatási feladaton belül. Széll

Gábor elmondta, hetven kis- és
nagyvállalati partnert vonnak be a
kutatásba, és ez alatt a huszonkilenc
hónap alatt ötven új kutatói munkahely létesül. Ez a terv generálhat
olyan projekteket, melyek újabb
munkahelyeket hozhatnak létre. A
támogatással a Mechatronikai és
Anyagtudományi Kooperációs
Kutatási Központot fejlesztheti, megerősítheti az UNI-FLEXYS. A kutatás fő iránya három olyan tudományágra koncentrál, melyek specifikus
műszaki kutatások, Magyarországon egyedülállóak, így a mechatronika és gyártástechnológia, az anyagtudomány és anyagtechnológiák,
valamint az energetika-környezetvédelem diszciplínái. A fejlesztési feladat lehetőséget nyújt fiatal, posztgraduális képzésben részt vevő hallgatóknak is arra, hogy megmutassák
kivételes tehetségüket, és alkalmazzák megszerzett tudásukat.
Káli Sándor gratulált a beruházáshoz, majd elmondta, azért is fontos a tervezet, mert hitet ad, hogy
van kiút az egész világot sújtó gazdasági recesszióból, például a kutatásfejlesztésen, innovációkon keresztül. „A lényeg, hogy helyben történik, és a város megítélését is javítja ez a projekt” – tette hozzá a
polgármester. Schupler Helmuth, az
UNI-FLEXIS ügyvezetője köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették a projekt létrejöttét. Dr.
Patkó Gyula reményét fejezte ki, hogy
rövidesen újabb sikeres pályázatokat jelenthetnek be a sajtó képviselői előtt az egyetemen.

ÉVI SZÁZMILLIÓS MEGTAKARÍTÁS

Villamos energia
a bioerőműből
Befejeződött a második
ütemmel a MIHŐ Kft.
Futó utcai fűtőművében
a biogáz-beruházás.
Tavaly év eleje óta már
depóniagázzal fűtenek
és melegítik a vizet a
hejőcsabai lakótelep 319
lakásában, most a gázmotor beállításával már
villamos energiát is termel a
rendszer.

A Bioenergy-Miskolc a MIHŐ Kft.vel kötött szállítási szerződés alapján, a mindenkori gázból előállított
hőárhoz képest olcsóbban szállít hőmennyiséget a távfűtő hálózatnak.
A miskolci távfűtés gázfüggősége
csökken, kiváltásra kerül éves szinten 1,1-14
, millió köbméter gázfogyasztás. A Dorottya úti kazánházat
kiválthatja az új távhővezeték, üzemen kívül lehet helyezni.

Helyben költenek el évente kb.
40 millió Ft-ot faapríték-beszerzésre, többek között meghatározó beszállítójuk a városi tulajdonban lévő
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.,
biztosítva a biomassza jelentős részét.
Megújuló energiaforrás felhasználásával a környezet terhelése
évente 2500 tonna szén-dioxiddal
csökken.

Fejleszt a Vodafone
2009. június 23-án nyitotta meg
kapuit Miskolcon a Vodafone
Magyarország Regionális
Ügyfélszolgálati Központja.
A központ létrehozásával a
Vodafone célja az volt, hogy a korábbinál hatékonyabb módon, ugyanakkor a piaci elvárásokat meghaladó színvonalon nyújtson szolgáltatást meglévő és új ügyfelei számára. A megnyitó óta Miskolcon és vonzáskörzetében több mint kétszázan
kaptak lehetőséget arra, hogy a
világ legnagyobb mobilszolgáltatójának magyarországi vállalatánál dolgozhassanak.
A gyors fejlődést
mutatja az is, hogy ma
már több mint hat különböző, és egyre növekvő komplexitású
munkakörben foglalkoztat a cég munkavállalókat. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a helyi vezetők

kiválasztása is a központ legtehetségesebb munkavállalói közül. Ezen
eredményekhez, valamint az európai színvonalú munkakörülmények
kialakításához járult hozzá a
Technopolisz iroda is, hiszen a régiós fejlesztés iránt hosszú távon elkötelezett vállalat elsőként részesülhetett átmeneti támogatásban.
A Vodafone üzleti stratégiájának
központi eleme az ügyfélközpontúság, ennek jeleként a cég az elmúlt egy évben tovább bővített, több
mint 100 fő, a telekommunikáció
iránt érdeklődő és szakmai tudását
fejleszteni kívánó fiatal álláskereső
számára biztosítva lehetőséget.

A fejlesztés több évre nyúlik viszsza, és a Bogáncs utcai szemétlerakó bezárásával, illetve rekultivációjával kezdődött. Az erjedő szemét ugyanis magas metántartalmú
depóniagázt termel, melynek erős
az üvegházhatása, ezért kutak segítségével nyerik ki, és fáklyán
égették el, hogy kevésbé terhelje
a környezetet. A MIHŐ Kft.-nél
azonban felvetődött a hasznosítása, és egy 92 millió forintos beruházásba kezdtek, melynek keretében átalakították a Futó utcai kazánházat, beépítettek egy biogázkazánt, illetve kiépítettek 2050
méter gázvezetéket a depóniagáz
eljuttatásához. A bioerőművet
2009 januárjában helyezték üzembe és adták át ünnepélyesen, de
már ekkor megvolt a terv a második ütemre, sőt, már ekkor elnyert a MIHŐ az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Környezetvédelem
és Energia Operatív Program keretében 196 millió forint, vissza
nem térítendő támogatást a beruházás folytatására.
A Bogáncs utcáról kitermelt biogáz ugyanis még télen sem kerül
teljes felhasználásra, nyáron pedig,
amikor csak a vizet kell melegíteni, a többletet újra csak elfáklyázták. A hasznosításra egy gázmotor
beépítése nyújtott lehetőséget,
melynek segítségével villamos energiát állítanak elő a fűtőműben, melyet az ÉMÁSZ felé értékesítenek.
Ez 70-75 millió forintos bevételhez
juttatja éves szinten a hőszolgáltatót. A bioerőmű üzembeállítása
óta a földgáz kiváltásával 25-30 mil-

lió forintot spórol meg a cég, így
összességében évi százmillió forintot jelent a fejlesztés.
A második ütem ünnepélyes átadásán Korózs András, a MIHŐ Kft.
ügyvezető igazgatója elmondta,
stratégiai céljuk a földgázfüggőség
enyhítése, és a zöld energiák bevonása. Ebben csak első lépés a
most átadott beruházás, hiszen biomassza hasznosításán is dolgoznak,
sőt ebben már sikeres pályázatuk
is van, és megemlítette a Mályi térségében elkezdett fúrást is, melynek során a geotermikus energiát
vonják be majd a fűtési rendszerbe.
Dr. Halmai Gyula, a Miskolc
Holding Zrt. elnök-igazgatója arról
beszélt, hogy az ezredfordulón
Miskolcon volt a legmagasabb a
távhő díja, és a MIHŐ volt a legeladósodottabb közszolgáltató cég
Miskolcon. Az új menedzsment
munkájának köszönhetően mára
a legsikeresebb cég lett a holdingban. A panelprogram és a technikai korszerűsítések segítségével
pedig megvalósul az „olcsón jót”
elve, ami mellett a környezetvédelem is fontos.
Káli Sándor, Miskolc polgármestere elmondta, amikor hivatalba lépett, még a lakók nagyobb
része a leválást fontolgatta a távhőrendszerről, a MIHŐ szakemberei azonban azon voltak, hogy
ésszerű érveket mondhassanak a
gazdaságos távfűtés mellett. A
város első embere szerint jó, hogy
a holding támogatja a zöld ügyeket, most pedig a MIHŐ fejlesztései utat mutatnak az ország távhőszolgáltatóinak, hogyan lehet
ezt csinálni.

BERUHÁZÁSOK A SZABADIDŐIPARBAN

A Technopolisz Stratégia egyik
kiemelten kezelt területe a szabadidőipar, amely a gazdasági
válság támasztotta nehézségek
ellenére dinamikusan fejlődik
az Észak-magyarországi régióban.

Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv forrásaiból megítélt támogatások hozzájárulnak a miskolci szálláshelyek fejlesztéséhez éppúgy,
mint szabadidős létesítmények beruházásaihoz.
Az Észak-magyarországi Operatív
Program keretében összesen 6 881
518 584 Ft értékű szálláshely-fejlesztés valósul meg, 5 miskolci szállodát érintve, melyből a támogatási összeg összesen 1 756 147 280 Ft.
A fejlesztés eredményeként négycsillagos besorolást kapott a Hunguest
Hotel Palota, amelynek nemcsak a
meglévő szobái újultak meg, hanem
új lakosztályok is kialakításra kerültek, valamint bővült a wellness részleg alapterülete és szolgáltatásainak
köre is.
A City Hotel új épületrésszel bővült, melyben konferenciaterem és
vendéglátóegység is kapott helyet,
valamint a minőségi fejlesztés eredményeként négycsillagossá vált a szálloda.

A miskolctapolcai Bástya Wellness
Hotel szállodai férőhelyeinek kapacitását bővíti, és fejleszti konferencia- és rendezvényturizmusát.
Az Avas Hotel a műemléki védelem alá került épületben a felújítást, átépítést követően exkluzív, 4
csillagos szállodaként, valamint emelt
szintű rendezvény és kulturális központként fog majd funkcionálni.
A Miskolc Négy Csillaga szálloda
a belváros új építésű, üzleti és konferenciaturizmust szolgáló négycsillagos projektje lesz.
A szabadidő eltöltését magas
szinten kiszolgáló, többféle fejlesztési célt megvalósító beruházások –
melyek forrása szintén az Észak-magyarországi, egy esetben pedig a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program – eddig összesen 3 031 840
570 megítélt támogatást realizáltak,
4 721 893 785 fejlesztési értékben.
A legmagasabb támogatási öszszeget a Miskolci Termálfürdő és
Wellness Központ képviseli, mely az
Erzsébet Fürdő létesítményeinek
helyén, részben azok felhasználásával, négyszintes termál wellness
központként kerül létrehozásra.
Szintén a szabadidős létesítményekhez sorolhatjuk a Science
Múzeum és Művészeti Központot
is, mely a Rock Múzeum és IMAX

mozi megvalósulását segítő ÉMOPos forráson túlmenően TIOP támogatást is igénybe vesz tudományos ismeretterjesztő tevékenység
céljára.
Miskolc második leglátogatottabb
turisztikai vonzerejének növelését célozza a Lillafüredi Állami Erdei Vasút
ökoturisztikai fejlesztése című projekt, melynek keretében az erdei
vasút vonóerőparkja kap majd korszerű mozdonyt, valamint kialakításra
kerül két korszerű és akadálymentes ökoturisztikai központ Lillafüreden és Garadnán.
A kerékpárosok megelégedését
szolgálja majd a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városában
című projekt, melynek eredményeként – a már meglévőkkel együtt
– a város főtengelyei mentén egymáshoz kapcsolódó, összesen több,
mint 16 km hosszú kerékpározható
hálózat jön létre.
Miskolc város turisztikai vonzerejét növelheti majd az első fordulóban pozitív támogatási döntést kapott Selyemréti Strandfürdő fejlesztés éppúgy, mint a szintén második
pályázati fordulóba lépő, a szabadidő aktív eltöltését biztosító, a tervek szerint majd télen-nyáron üzemelő bobpálya Lillafüreden.
Miskolc város szabadidős prog-

ramjainak palettáját szélesítik az
évről évre rangosabb elismerést kivívó fesztiválok. A Miskolci Tél –
Kocsonyafesztivál egy egyedülálló, kiemelkedő látogatottságú és elismertségű országos rendezvény.
2001-ben rendezték meg az első
Miskolci Kocsonyabált, mely mára
a vidék legjelentősebb társasági eseményévé vált.
A jubileumi, 10. bál megrendezésének méltó helyszíne volt ebben
az évben is a bált megelőzően
megújult Hotel Palota. A Kocsonyabál
– melyet joggal nevezhetünk a
Kapcsolatok Báljának is – lehetőséget nyújt arra, hogy Miskolc helyi gazdaságfejlesztési szereplői kötetlenül
találkozhassanak, véleményt cserélhessenek, új kapcsolatokat alakíthassanak ki vagy elmélyíthessék
a meglévőeket.
Miskolc városa és a Miskolc
Holding Zrt. ezért tartotta fontosnak,
hogy meghívja a bálra a hazai és külföldi befektetők, a támogató, közvetítő szervezetek és a bankok,
pénzintézetek felsővezetőit, azokat, akik már eddig is elkötelezték
magukat Miskolc mellett, és akik –
reményeik szerint – mindinkább
megismerve városunk értékeit, hoszszú távon is Miskolc fejlődését fogják segíteni.
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ZAKATOL A ZÖLD NYÍL
A Tízeshonvéd utcán kezdõdött el Miskolc történetének
talán legnagyobb közlekedési
beruházása, a Zöld Nyíl villamosprojekt májusban. A pályaépítés tempósan halad, pár
héten belül már a belvárosi
rész is elkészül majd.
Ahogy a bontási munkálatok is
a Tiszai pályaudvartól indultak el,
ugyanígy a pályaépítés is innen
halad a belváros irányába. Ahogy
Erdõs Tamás, a kivitelezõ Zöld Nyíl
2009 Konzorcium képviselõje, a
konzorciumi vezetõ cég ColasAlterra Zrt. területi igazgatója
mondja, tulajdonképpen a pályaépítés már a bontással elkezdõdött, hiszen annak ellenére, hogy vannak ütemei a kivitelezésnek, ez egy folyamatos munkavégzés, melynek keretében kibontják a régi burkolatot, felszedik a sínpályát, felszedik az ágyazást, majd az ágyazati rétegek készítésével már folytatódik is a pályafelépítmény készítése.
Az új pálya készítése az ágyazati rétegekkel kezdõdik, a sínek
köré U alakban speciális, rugal-

mas gumiágyazás kerül. A vasbeton pályaelemekkel nagyszilárdságú habarcsaláöntés biztosítja a kapcsolatot, majd a sínek
közé a nyomtávtartó rudak kerülnek beépítésre, ezt követi az
aszfaltos burkolat. A sínekrõl a területi igazgató elmondta, ezek
szakítószilárdsága rendkívül
magas, egy fokozattal magasabb
annál is, amit a fõvárosban építenek be, a kanyarokban pedig
egy speciális koptatóréteggel is
megerõsített. A sétálóutcán egy
plusz gumipaplant is kap a pálya

az ágyazati réteg alá, ez az úgynevezett úsztatott pályatest, amely
a rezgések teljes elnyeléséhez
szükséges. A beruházás megkezdése elõtt és közben is folyamatos zajszintméréseket végeznek,
amelyet a beruházás végén is
megtesznek, hiszen az új pálya
elkészültével ennek az értéknek
csökkennie kell. A projektben
útépítés nem szerepel, a pálya aszfaltkapcsolatát az úttesttel mindenhol elvégzik. A megállók teljes hosszában viszont újraaszfaltozzák az úttestet is, mivel az új

peronok szélesebbek lesznek,
mint a régiek.
Közben már a diósgyõri pályahosszabításon is dolgoznak, a
felméréseket a közmûkiváltások
követik, konkrét pályaépítésra
ezen a szakaszon csak jövõre
kerül sor.
A héten a villamosprojekt
jármûbeszerzésére kiírt tender
ajánlattételi határideje is lejárt.
Négy jármûgyártó cég adta be a
pályázatát – tájékoztatott a Miskolc
Városi Közlekedési Zrt. Projekt
Igazgatósága. Az ajánlattételi határidõig (2010. szeptember 20.
hétfõ 12.00 óra) négy jármûgyártó cég adta be pályázatát abból
a hatból, akik eredetileg megvásárolták a pályázati dokumentációt. A Közbeszerzések Tanácsa
honlapján azonban megjelent,
hogy a négy ajánlattevõbõl egy
jármûgyártó cég jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Közbeszerzési
Döntõbizottsághoz. A jogorvoslati kérelem tartalma azonban még
nem ismeretes, mivel a kérelmezõ
hivatalosan nem tájékoztatta az
ajánlatkérõt – áll a Projekt
Igazgatóság közleményében.

GO PEDELEC

Elektromos bringázás a belvárosban
A Generali Aréna elõtti téren
tartották június 15-én az új típusú, elektromos rásegítéssel
mûködõ kerékpár bemutatóját a
Go Pedelec! rendezvényen.
Budapest és Balatonfüred után
Miskolc volt a harmadik, befejezõ állomása a nemzetközi
„Pedelec a városi közlekedésben” road-shownak és tesztnek.
Az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló projektet a
Miskolc Holding Zrt. is támogatja.
A másfél millió forintos projekt
80%-át EU-s forrásokból biztosítják,
a további szükséges részt a 10 partnercégnek kell finanszírozni. A holding számára a városfejlesztési feladatokon felül mindig is fontos volt
a környezetvédelem és az egészséges életmód támogatása. A
Pedelec rendszerrel felszerelt bicikli
könnyebb és élvezhetõbb kerékpározást biztosít. A városunkban
nemrég megindult Zöld Nyíl és
egyéb felújítási munkálatok is azt
mutatják, hogy Miskolcból, a régi
„acélvárosból” európai színvonalú
várost építünk – mondta dr. Halmai
Gyula elnök-igazgató.
A pedelec mozaikszó, a PEDal
+ELECtric angol szavakból ered,
vagyis pedál + elektromos. Röviden, ezek a speciális kerékpárok valójában elektromos rásegítéssel ellátott gépek, a kerékpárosnak magának is tekernie kell
ahhoz, hogy a kisegítõ motor
mûködésbe lépjen.
Szinte bármelyik, hagyományos
biciklibõl készíthetõ hasonló jármû,
de természetesen házilag ez igencsak nehézkes, a Pedelec cég több
mint 30 típust készített, széleskörû

kínálattal rendelkeznek. Egy Pedelec
típusú kerékpárt szabványos 230 voltos hálózatról fél kilowatt árammal
fel lehet tölteni, amivel átlagosan 3050 kilométert lehet megtenni, de
egyes modellek már a fékezési
energiát is vissza tudják nyerni, így
ezekkel nem lehetetlen a 100 km
megtétele sem egyetlen töltéssel –
mondta a német Hannes Norbert,
pedelec-szakértõ, az ExtraEnergy cég
képviseletében.
Fedor Vilmos alpolgármester arra
hívta fel a figyelmet, hogy a környezetvédelem és az egészségmegõrzés szempontjából nagyon
hasznos a biciklizés, a most bemutatott e-kerékpár pedig megkönnyíti
a két keréken zajló közlekedést.
Hollandiában és Belgiumban köztudottan sok üzletember és irodai
dolgozó használ autó helyett biciklit közlekedésre, jó lenne, ha ez hazánkban is elterjedne. Városunk jó
partnere az ausztriai Graz városnak,
amely szintén csatlakozott a Pedelec
projekthez. Miskolcon jövõ év folyamán fog elkészülni a Tiszai pályaudvar – Diósgyõr közötti kerékpárút és tervben van az Alsó-Hámor
–Lillafüred közötti szakasz elkészítése is – tette hozzá az alpolgármester.
Thomas Lewis, az ausztriai Pedelec
leányvállalat projektvezetõje sajtótájékoztató keretében ismertette az
elektromos szerkezettel ellátott biciklik jellemzõit, elmondta, hogy leginkább városiak, üzletemberek és
idõsebbek számára hasznosak ezek
a kerékpárok. Az innovatív technikának köszönhetõen emelkedõn az
elektromotor megkönnyíti a haladást.
A Pedelectõl megkülönböztetendõ
az úgynevezett E-bike, ahol a kise-

gítõ elektromos motor képes önmaga is a jármû hajtására, nem szükséges tekerés sem a haladáshoz. Hat
országban 15 road-showt tartottak,

õsszel technikai-mûszaki adatokat ismertetõ elõadásokat tartanak majd
– mondta el elõadásában a projektvezetõ.

A holding képviselôi az European Enterprise Awards-al.

Rangos nemzetközi
elismerések
Európai Vállalkozás Díjat
(European Enterprise Awards)
nyert 2009-ben a Miskolc
Holding Zrt. ANTI-BUREAU
projektje. A 350 európai pályázat közül 13 került a döntõbe, ahol Miskolc egyedül
képviselte hazánkat.
Az Európai Bizottság által 2005ben alapított „Európai Vállalkozás
Díj”-jal a vállalkozói tevékenységet támogató kezdeményezéseket
ismeri el, illetve jutalmazza a vezetõ európai üzletemberekbõl, tudósokból, valamint az Európai
Bizottság és a tagállami kormányok
képviselõibõl álló zsûri. Magyar, illetve kelet-európai pályázó város,
régió addig még soha nem került
a díjazottak közé.
Az ANTI-BUREAU projekt a
miskolci önkormányzat vagyonának központi kezelését, valamint
a lakosok és vállalkozások szolgáltatásokhoz való egyszerûbb
hozzáférését célzó törekvéseket
mutatta be. Az egyablakos ügyintézési rendszer holding-tagvállalatokat, ezáltal a lakosságot érintõ
elemeit a holdingon belül a
Vállalatfejlesztési Iroda, míg a vállalkozásokat érintõ elemeit a
Gazdaságfejlesztési Iroda fogja
össze és mûködteti.
Nem ez volt az egyetlen rangos, nemzetközi kitüntetés, amelyet az utóbbi években Miskolc elnyert a vállalkozásfejlesztés terü-

Társadalmi szerepvállalás

VÍZIVÁSI REKORD A CSAPVÍZ ÉVÉBEN
A MIVÍZ Kft. 2010-ben egész
éves programsorozat keretében indította el csapvíz-kampányát, melynek elsõ lépéseként csatlakoztak a 10.
Kocsonyafesztiválhoz, majd
március 20–22-én a víz világnapja alkalmából rendeztek
meg hagyományteremtõ céllal
az elsõ Vízfesztivált emlékezetes programokkal a Szinva teraszon.

melynek célja az volt, hogy
Miskolcon valósuljon meg elõször
az egyszerre egy idõben, egy helyen csapvizet fogyasztó legtöbb
ember csúcsát célzó rekordkísérlet.
Társadalmi szerepvállalásukat
erõsítve kezdtek csapvíz-kampá-

volta. Jelenleg a világon egymilliárd ember nem jut megfelelõ
minõségû ivóvízhez, és évente kétmillióan halnak meg a szennyezett víz okozta különféle betegségekben. Az élõ víz megóvása
mellett kiemelt fontosságú a környezetvédelem is, hiszen a kör-

nyukba, melynek célja felhívni
minden egyes fogyasztó figyelmét arra, hogy a víz minden
cseppje érték. A víz létünk egyik
alapfeltétele. Ez az értékes, ugyanakkor sérülékeny természeti kincs
nemcsak az ember puszta létének,
hanem minden gazdasági tevékenységnek is elõfeltétele, mégis
világszerte számos területen okoz
gondot a vízkészletek korlátozott

nyezet megóvása nélkül nincs
tiszta víz.
A MIVÍZ Kft. társadalmi felelõsségvállalása részének tartja,
hogy a felnövekvõ generációkat
megtanítsa a tiszta víz értékének
megbecsülésére, a környezetvédelem fontosságára. Úgy gondolják, hogy a környezet-, egészség-,
illetve víztudatos nevelést már
egészen kicsi, óvodás korban el kell

Az éves programsorozat talán
legérdekesebb eseménye volt a
május 11-én, Miskolc Város Napján
tartott Guinness-rekordkísérlet,

Hálózatos együttmûködés
A Miskolc Holding Zrt., a
MANO (Magyar Anyagtudományi
és Nanotechnológiai) Klaszter menedzsment szervezete 2009-ben
41,2 millió Ft, vissza nem térítendõ
támogatást nyert el a klaszter
mûködtetésére, fejlesztésére,
közös projektek elõkészítésére
és informatikai fejlesztésekre.
Az elmúlt egy évben jelentõs
sikereket értek el: új kis- és közepes vállalkozásokat üdvözölhettek tagjaik között. A klaszter
megalapítása óta 13 új tag csatlakozott az együttmûködéshez,

amelyek közül többen is világszínvonalú kutatásokat, fejlesztéseket végeznek. Legutóbb a
Graboplast Zrt. lépett be a MANO
Klaszterbe. A cég a közelmúltban
nanotechnológiai eljárást jegyeztetett be magyar szabadalomként, amely által javítható a metrókban, sportcsarnokokban, kórházakban és közösségi létesítményekben használatos PVC-padlók kopás- és karcállósága, tisztíthatósága.
A tagjaik kutatásaihoz, fejlesztéseihez pályázatfigyelõ, projekt-

letén. Miskolcot 2008-ban a
Financial Times fDi Magazinja a
befektetésre javasolt 25 legvonzóbb európai befektetési helyszín
között 16. helyen rangsorolta.
2010-ben pedig a város még kedvezõbb helyezést ért el.
A Financial Times fDi Magazin
„European Cities and Regions of
the Future” címû pályázatának
célja, hogy megjelölje és fókuszba állítsa a fejlesztéspolitika szempontjából legvonzóbb városokat és
régiókat. A befektetés-ösztönzés
kategóriában nevezõ 99 város és
régió közül Miskolc a független
nemzetközi szakértõ zsûri értékelése alapján Közép-KeletEurópában a 4. helyezést érte el
és a kevesebb, mint 250 000 lakosú „mikro” városok között szintén a 4. helyen rangsorolták. A
rangsorolás jelentõsége, hogy
Miskolc immáron második alkalommal szerepelt sikeresen az FT
fDi Magazinjának versenyében,
amelyet a befektetõk egyfajta
iránytûként is értékelnek.
Káli Sándor polgármester és dr.
Halmai Gyula, a Miskolc Holding
elnök-igazgatója egyaránt fontosnak tartják ezt a két helyezést, hiszen ez azt erõsíti meg, hogy a
város befektetési stratégiája és a
tervezett fejlesztési projektek vonzóvá teszik Miskolcot, és a szakmai elõkészítõ munka révén a
város európai viszonylatban is
versenyképes befektetõi helyszín.

elõkészítõ tevékenységeket végeznek, így közremûködésükkel már
több nemzetközi és hazai pályázaton is részt tudtak venni. Tagjaik
meghatározó szerepet töltenek
be az anyagtudomány területén.
Januárban az egyik klasztertagnak,
az Admatis Kft. az orosz Progresz
teherûrhajóban kísérletezett. A
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közalapítvány Nanotechnológiai
Kutatóintézet és a B.-A.-Z. Megyei
Kórház közötti együttmûködésnek
köszönhetõen átadásra került az
Innovatív Medicina laboratórium.

kezdeni, gyermekeinket ebben a
szellemben kell nevelni, hiszen õk
a jövõ fogyasztói. Ezt szolgálja az
a program is, melynek keretében
évrõl évre nyílt napon várják a
város óvodásait, iskolásait, hogy
megmutassák számukra a víz körforgását.
A MIVÍZ Kft. meghirdette rekordkísérletét, mely rekord megvalósulásához 1 500 résztvevõ
aktív közremûködésére számítottak. Komoly, megfeszített munka
vette kezdetét a társaságnál, aktivizálták az általános- és középiskolákat, a fogyasztókat, a lakosságot. Lehetõvé tették a jelentkezõknek az online regisztrációt,
hiszen semmit sem bíztak a véletlenre. A kemény munka eredményeként több mint 2000 aktív
résztvevõ volt jelen a rekordkísérleten, így megszületett a magyarországi rekord, melyet rekordkoordinátor hitelesített. Ezzel a magyarországi rekorddal is igyekeztek
felhívni a figyelmüket a résztvevõknek, a fogyasztóknak, a lakosságnak a vezetékes ivóvíz kiváló minõségére, annak élvezeti értékére! Csapvíz-kampányuk üzenete nem más, mint hogy a csapvíz egészséges, biztonságos, kényelmes, környezetkímélõ és takarékos!
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SIKERES FEJLESZTÉSI
PÁLYÁZATOK
A helyi kis- és közepes vállalkozások több milliárd forintos
telephely-fejlesztési projekteket valósíthatnak meg 2010ben Miskolcon. A Miskolci
Ipari Park területén a sikeres
előkészítő tevékenységnek köszönhetően – 5 telephelyen –
100 új munkahely jöhet létre.
Az Észak-magyarországi Regionális Operatív Program vállalkozások
részére meghirdetett „Telephely fejlesztés” pályázati kiírására 2009 közepén nagyszámú pályázat érkezett
be. Az eredetileg 3 milliárd forint-

ra meghirdetett keretösszeget – a
NORDA közreműködésével – az
Irányító Hatóság megemelte és öszszességében 4 Mrd Ft összegű támogatás és 72 darab nyertes pályázat adatai kerültek fel 2010. január 13-án a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség honlapjára.
Miskolc régióközpont területéről 10 darab pályázat kapott pozitív elbírálást, a megítélt támogatás összege mintegy 800 millió
Ft. A teljes projekt érték meghaladja az 1,6 Mrd Ft-ot.
Mivel a támogatás a teljes projektköltségvetés 50%-át biztosít-

ja, így a nyertes vállalkozások
800 millió Ft önerőt biztosítanak
a fejlesztésekhez.
A Miskolci Ipari Park területére
5 darab telephely-fejlesztési pályázatot nyújtottak be, melyek mindegyike pozitív támogatási döntést
kapott, így 2010. évben megindulhatnak a fejlesztési projektek. A
megítélt támogatás 400 millió Ft,
az építési beruházások nagyságrendje összesen meghaladja a 880
millió Ft-ot, melyhez technológiafejlesztés is kapcsolódik, tovább
emelve a teljes beruházási értéket.
A fejlesztési projektek megvalósu-

lásával összességében mintegy 100
új munkahely jön létre.
Az 5 nyertes projektből 3 projekt már Miskolc Megyei Jogú
Város 2009 tavaszán átadott kiemelt projektje, a zöldmezős
Mechatronikai Ipari Park területén
valósulhat meg. A projektek sikeres
előkészítésében és azok közeljövőben történő megvalósításában
a Miskolc Holding Zrt. mint befektetés-szervezésért felelős szervezet, és a MIK Zrt. mint az Ipari
Park üzemeltetője folyamatosan
együttműködnek a projektgazdavállalkozásokkal.

Két újabb milliárdos fejlesztés
a Miskolci Ipari Parkban
A tíz nyertes miskolci telephelyfejlesztési projekten kívül
immár két újabb, egyenként
milliárdos nagyságrendű nagyprojekt is pozitív támogatási
döntésben részesült.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által hivatalosan közzétett támogatási döntések alapján két
miskolci fejlesztési nagyprojekt is
támogatásban részesül az ÉszakMagyarországi Operatív Program
Ipartelepítés megnevezésű pályázati konstrukciójának keretén
belül. A pályázati konstrukcióban
a pályázók 50%-os támogatást
igényelhettek 100 M Ft és 1 Mrd
forint közötti nagyságrendben,
melyhez 50%-os önerőt kell hozzátenniük, valamint ezen túlmenően a technológia telepítése is növeli a beruházások volumenét.
Az újabb fordulóban Miskolc te-

rületén két, jelentős fejlesztést tervező vállalkozás részesült pozitív
támogatási döntésben, mindkét
beruházás a Miskolci Ipari Park területén belül valósulhat meg. A két
projekt részére megítélt támogatás együttes összege meghaladja az
1,5 Mrd forintot.
Az egyik a Robert Bosch Energy
and Body Systems Kft. új gyártócsarnok építési projektje, amely 981
M Ft, azaz közel egymilliárdos támogatásban részesült.
A másik az amerikai tulajdonban lévő Rhinotire Kft. Gép- és polimergyártó üzem I. ütemének kialakítása a miskolci Mechatronikai
Ipari Parkban. A több mint 1,3 Mrd
volumenű projekt is 50%-os támogatásban részesült.
A milliárdos fejlesztési nagyprojektek jelentősége, hogy a már
Miskolcon jelen lévő és további fejlesztéseket tervező, valamint a
közelmúltban Miskolcot, mint első

európai telephelyét választó vállalkozás egyaránt Miskolcon képzeli el a jövőjét, és itt kívánja a
jelentős számú munkahely létrehozásával járó, milliárdos nagyságrendű beruházásokat megvalósítani.
A Miskolci Ipari Park története
2005-ben kezdődött az „Ipari
Park” cím elnyerésével, mely ekkor
68,5 hektár nagyságú területet
érintett. A fokozott befektetői érdeklődés következtében a Miskolci
Ipari Park területe folyamatosan bővült.
2009 I. félévében az ÁTI Depó
csatlakozásával a MIP területe
147,8 hektárra bővült, ezáltal a terület két közlekedési módon, közúton és vasúton is megközelíthetővé (multimodálissá) vált. 2009. II.
félévében az ipari park szomszédságában működő, 26 hektáros Robert Bosch Power Tool Kft.
és a Robert Bosch Energy and Body

Systems Kft. csatlakozott a MIP-hez,
tovább növelve ezzel a területet.
A három nyertes telephelyfejlesztési projekt után a Rhinotire Kft.
ipartelepítési beruházása immáron a negyedik olyan fejlesztési projekt, amely az egy éve átadott
Mechatronikai Ipari Parkban – mely
a Miskolci Ipari Park zöldmezős fejlesztési területe – valósulhat meg
a támogatási szerződések aláírását
követően, melynek tárgyalásai során
a Miskolc Holding Zrt. az eddigi sikeres előkészítéshez hasonlóan továbbra is segíti a projektgazdákat.
A Technopolisz program gazdaságfejlesztési potenciálját jelzi és a
projekt-előkészítő tevékenység kiemelkedő sikere, hogy az országban, beleértve a Közép-magyarországi régiót is, az Észak-magyarországi régió rendelkezik a
legmagasabb megítélt támogatással és a legnagyobb volumenű fejlesztési projektekkel.

GYÁRTÁSI KÖZPONT MISKOLCON

A Rhinotire Kft.-t 2009-ben
alapították, tulajdonosai John
J. Staudinger, illetve a New
Jersey-i (USA) székhelyű
Arlington Machines & Tools
Co. A kft. elsődleges célja a kiválasztott miskolci telephelyen
egy gyártási központ első ütemének kialakítása, a távlati cél
a folyamatos fejlődésre építve
a Rhinotire Kft. európai és világszintű kereskedelmi és
gyártási központjának létrehozása.

A Rhinotire Kft. fő terméke egy
innovatív abroncsvédelmi polimer, amely a kft. által gyártott gép
felhasználásával forró állapotban
kerül felvitelre az abroncs belső felületére. A Rhinotire miskolci telephelyén a felvitelhez szükséges
berendezés gyártása folyik majd,
mely a jövőben egészül majd ki
a polimer ipari körülmények között való előállításával.

Baleseti statisztikák minden
kétséget kizáróan mutatják, hogy
a közúti balesetek jelentős részében az alacsony abroncslégnyomás vagy az okozója a balesetnek vagy legalábbis jelentős
szerepet játszik az okok között. A
Rhinotire abroncsvédelmi megoldás ezt a baleseti okot kívánja
megelőzni azzal, hogy 85%-al
csökkenti annak az esélyét, hogy
az abroncsfalon áthatoló szög, csavar, vagy más éles tárgy nyomáscsökkenést vagy defektet okozzon.
A defektmentesítésen kívül a kezelés eredményeképpen csökken
a menetzaj a felszerelt járműben
és csökken az üzemanyag-felhasználás is.
A Rhinotire abroncsvédelem
előnyeit elsősorban a lakosság
számára kívánja prezentálni. A
piaci bevezetést két lépcsőben kívánja a cég megvalósítani. Az első
lépcsőben a magyar lakosságot ismerteti meg a termékkel, majd az

így megszerzett tapasztalatokat
felhasználva a második lépcsőben
megcélozza az Európai Unió és
az Egyesült Államok piacát. A termékre vonatkozó igényt és az értékesítés lehetőségeit a belföldi és
külföldi piacokon számos piackutatás és szándéknyilatkozat támasztja alá. Éves szinten az
Európai Unióban és az Egyesült
Államokban több mint 500 millió gépjárműabroncs kerül értékesítésre.
Számos tényező számbavételre
került, amiért a beruházás helyszínéül a projektgazda Magyarországot és Miskolcot választotta.
A földrajzi elhelyezkedés előnyei
mellett az autópálya közelsége, valamint a foglalkoztatási terveknek
megfelelő képzettségű munkaerőhöz való hozzáférés lehetősége volt döntő jelentőségű kritérium. A Rhinotire Kft. tervei szempontjából szintén igen kedvező
Miskolc és környékének történel-

mi kapcsolata a gép- és vegyipar
termelési tevékenységekkel.
A termék által nyújtott biztonság miatt komoly az érdeklődés különböző országok védelmi, nemzetbiztonsági és titkosszolgálati
szervei, illetve nagy flottákat fenntartó közszolgáltatást nyújtó állami és magántulajdonú társaságok
részéről (mentőszolgálatok, helyi
tömegközlekedési vállalatok, tűzoltóságok, rendvédelmi szervek).
A beruházás, melynek teljes
értéke meghaladja a 3 milliárd forintot, a már az Észak-magyarországi Operatív Program 1.1.1./BIpartelepítés konstrukciója keretében elnyert uniós támogatás, bankhitel és saját forrás felhasználásával valósul meg. Az üzleti terv alapján a megtérülés utáni eredményekből származó készpénzállomány jelentős részét a tulajdonosok visszaforgatják a tevékenységek helyi bővítésére és további beruházásokra.

Ezer új munkahelyet
hoz létre a Bosch
Júniusban elindult a magyarországi Bosch miskolci gyárának
bővítése. Az egy év alatt megvalósuló projekt a tervek szerint
már idén újabb 400 munkahelyet biztosít a régióban.
A beruházás alapkövét Káli
Sándor polgármester és Klaus
Leupold, a miskolci gyár igazgatója helyezik el, június 23-án.
A Bosch kapacitásbővítésére a
cégcsoport wales-i gyárának áttelepítése kapcsán kerül sor, ahol 900
alkalmazottat foglalkoztattak. Dr.
Ficzere Ferenc, a Bosch-csoport regionális kommunikációs igazgatója
úgy nyilatkozott: az áttelepítés a vállalat miskolci és hatvani telephelyeit érinti, a dolgozói létszámot fokozatosan bővítik majd. A két magyarországi üzem létszámbővítését
a piaci kereslet határozza meg,
annyi azonban bizonyos, hogy több

száz új dolgozó alkalmazására lesz
szükség. A teljes folyamat 2011-ben
zárul le, a tervek szerint ekkorra számolják fel végleg a wales-i gyárat. A
hazánkban 11 vállalattal jelen lévő
cégcsoport beruházásai 2009-ben
elérték a 14 milliárd forintot, kutatás-fejlesztésre több mint 10 milliárd
forintot fordítottak. A BOSCH csoport magyarországi forgalma 109 milliárd forintra nőtt, mialatt a Bosch
teljes hazai forgalma – amelybe beletartoznak a saját vállalatai között
folytatott kereskedelmi tevékenységek is – 315 milliárd forint lett.
A Bosch 1899 óta van jelen
Magyarországon. Az 1991-ben újjáalapított regionális kereskedelmi
kft.-ből mára Magyarország második legnagyobb külföldi ipari munkaadója fejlődött ki. A Bosch-csoport miskolci, budapesti, egri, hatvani telephelyein közel 7000 embert foglalkoztat.

AZ ELSŐ ÉPÍTKEZÉS

Nagyon fontos első fecskének
nevezte Káli Sándor polgármester a Wet Wipe Kft.-t a közelmúltban, a cég épülő telephelyének ünnepélyes alapkőletétele előtt a Miskolci Mechatronikai Ipari Parkban.
A Mechatronikai Ipari Park 2009
márciusában nyitotta meg a kapuit, a Miskolc Holding Zrt. és a MIK
Zrt. az Észak-magyarországi Operatív
Program keretében valósította meg
a 40 hektáros, közművesített, zöldmezős beruházást. A területen elsőként a Wet Wipe Kft. kezdett most
építkezni, mely a telephely kialakításához, és az ahhoz kapcsolódó
technikai fejlesztésre több mint 500
millió forintot fordít, melynek egy részét az Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretében nyerte el.
Az alapkő lerakása előtt Káli Sándor, Miskolc polgármestere elmondta, a cég egy nagyon fontos első fecske, melyet gyorsan fognak újabbak követni. Miskolcon sokáig nem volt
meg a feltétel a befektetők fogadásához, de most már a Mechaparkban
minden adott a beruházásokhoz. A
közgyűlés pedig újabb forrást szavazott meg iparipark-fejlesztésre, mert
hisznek benne, hogy a gazdasági világválság után a cégek újra fejleszteni fognak. Külön örömét fejezte ki,
hogy az első beköltöző cég miskolci.

Dr. Halmai Gyula, a Miskolc
Holding Zrt. elnök-igazgatója azzal
kezdte, hogy ötéves munka eredménye az ünnepélyes alapkőletétel,
hiszen akkor indult a lobbi a terület megvásárlásáért. Ezt követte az
ipari parkká nyilvánítás, majd az infrastruktúra-fejlesztés, mely az első
uniós nagyprojekt volt a régióban.
Ezt igyekeztek aztán minél több vállalattal megismertetni, melyek közül
az első a mostani beruházás, de
mivel több vállalkozás is sikeresen
vett részt az ipartelepítési és telephely-fejlesztési pályázatokon, így hamarosan több hasonló projekt is elindul majd.
Kohányi Ferenc Zsolt, a Wet
Wipe Kft. ügyvezetője elmondta,
cégük elsősorban nedvesített és
impregnált törlőkendők gyártásával
foglalkozik, kozmetikai, egészségügyi, ipari és mezőgazdasági területre. Több márkának és áruházláncnak is gyártanak, de számtalan
külföldi országban is megtalálhatóak a termékeik. A Mechatronikai
Ipari Parkban megépülő gyártó üzemük biztos alapot nyújt ahhoz,
hogy az egyik legkiválóbb gyártó
céggé, a piac elismert szereplőjévé
váljanak.
Az ünnepi beszédek után a résztvevők aláírták a megállapodást,
majd elhelyezték a gyártóüzem
alapkövét.
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BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK
Hircsu Ákos
SZEMLÉLETVÁLTÁST MISKOLCON EGYESÜLET
„HOSSZÚ TÁVÚ VÁLTOZÁSRA VAN SZÜKSÉG”
– Mit tart a legfontosabb megoldandó feladatnak?
– A magyar politikában mindenki négyéves ciklusokban gondolkodik, a hosszú távú stratégia
teljesen hiányzik. Mi hosszú távon
szeretnénk megváltoztatni a város
és lakóinak gazdasági helyzetét,
életkörülményeit. Tudom, rosszul
hangzik, hogy mi nem ígérünk
más várost a választást követõ
napra, de elõbb-utóbb be kell látnunk, hogy csodák nem történnek csak úgy. Meg kell dolgozni
helyzetünk javításáért! Jelöltjeinkkel azt vállaljuk,
hogy nem azonnali látszatmegoldásokat produkálunk, hanem évtizedekre, évszázadokra meghatározó, alapvetõ, pozitív változásokat fogunk elindítani.
– Melyek lehetnek azok a fejlesztési irányok, amelyek a kitörési pontjai lehetnek a városnak?
– Turizmus: Tapolcán stranddal egybekötött családi élményparkot kívánunk kialakítani helyi vállalkozók bevonásával az építkezésben és üzemeltetésben. Regionális turizmusfejlesztési tervet dolgoztunk ki, a turistaparadicsomok mintájára. Hosszú
távon jelentõs eredmények érhetõek el a külföldön
mûködõ modellek alapján.

Ipar: téves az a koncepció, amit a
pártok képviselnek, miszerint csak
a nagybefektetõk kellenek Miskolcra.
Döntõ részben minimálbéres munkahelyeket hoznak, és családi vállalkozásokat tesznek tönkre. Olyan
helyi vállalkozások megerõsödését
kell segítenünk, amelyek terméket állítanak elõ és – lehetõség szerint –
külföldi piacra is termelnek. Ez
lenne a város és az ország érdeke is.
Erre kidolgozott tervünk van, mely a
helyi fiatalokra és tudásukra épít.
– Mit folytatna az elmúlt években megkezdett programokból, fejlesztésekbõl, mit
csinálna másként?
– A látványberuházások helyett valódi fejlesztésekbe
kezdünk, melyek a város gazdaságát fejlesztik. Ezek
ugyanis elmaradtak az utóbbi években, sõt, a kivitelezési munkákat is más városok vállalkozói kapták,
amit pedig helyiek, azok közül sokat ki sem fizetett
a város. A lakosság tájékoztatásával, véleményének kikérésével senki nem foglalkozott a jelenlegi projektek esetében. A miskolciakkal állandó kapcsolatban
kell lennie a város vezetésének; így nem engedhetõ
meg, hogy országgyûlési képviselõk, pártkatonák vezessék a várost, mert nem jut idejük Miskolccal foglalkozni – ezt láttuk az elõzõ 8 évben is.

Dr. Kriza Ákos
FIDESZ – KDNP
„MISKOLCNAK KI KELL HAGYNIA EGY FEJLÕDÉSI LÉPCSÕFOKOT”
– Mit tart a legfontosabb megoldandó feladatnak?
– Elsõdleges a város gazdaságának stabilizálása. További hitelekkel már nem terhelhetõ Miskolc, viszont az egyes területeken pazarló gazdálkodás megszüntetésével
pénzforrásokhoz lehet jutni. Fontos,
hogy a városi cégekbõl kiszervezett,
pénzt termelõ tevékenységeket újra
a hatáskörükbe adjuk. Tervünk,
hogy a városi kórházat újra közintézménnyé alakítsuk. Növelni kell
a város munkaadói szerepét: saját
beruházásokban a helyi cégeket kell elõnyben részesíteni. A lakosság biztonságérzetét erõsíti a cselekvõ szociálpolitika, aminek lényege a segélyezés
és a munkavállalás összekapcsolása, a segélyezésben tapasztalható visszásságok megszüntetése a hatóságok közremûködésével.
– Melyek lehetnek azok a fejlesztési irányok, amelyek kitörési pontjai lehetnek a városnak?
– A csúcstechnológia betelepítését szorgalmazzuk.
A környezetbarát, XXI. századi technológiák meghonosításával Miskolcnak ki kell hagynia egy fejlõdési
lépcsõfokot, ha nem akar végleg leszakadó térség
maradni. Az Észak-magyarországi régióban Miskolc
központi szerepének a környezõ településekkel

való együttmûködésben, a közösségi energiatermelésben is meg
kell jelennie. Az adottságok szerint
kialakított energiaközösségekkel
csökkenthetõk a lakásfenntartási
költségek. Átfogó energiahatékonysági és panelrekonstrukciós
programra van szükség. Mindez
munkahelyeket teremt, és pozitívan
alakítja a városképet.
– Mit folytatna az elmúlt években megkezdett programokból, fejlesztésekbõl, mit csinálna másként?
– Alapvetõen más szemléletû városfejlesztést képzelünk el, ezért a válaszom: mindent másként csinálnánk. Talán meglepõ, de úgy
tûnik: Miskolcon csak a Fidesz – KDNP állította választási programja középpontjába a munkahelyteremtést! Támogatni kell a jól képzett munkaerõ és
a diplomás fiatalok helyben maradását – önkormányzati bérlakás-programmal, ösztöndíjakkal. Az önkormányzatnak cselekvõvé kell válnia. A tapolcai
strandfürdõ újjáépítését például városi beruházásban kell megoldani. Átgondolt közlekedésfejlesztési
stratégiára van szükség: a közösségi közlekedést az
utazók igényeihez kell igazítani, a városi teherforgalom csökkentése érdekében pedig meg kell oldani
az iparterületek közvetlen tranzitelérését.

Káli Sándor
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
„A MISKOLCIAK KÉPZETTSÉGÉNEK MEGFELELÕ MUNKAHELYEK KELLENEK”
– Mit tart a legfontosabb megoldandó feladatnak?
– A legfontosabb, hogy az emberek életkörülményei javuljanak,
ehhez szükséges, hogy olyan munkahelyek jöjjenek létre, amelyek a
Miskolcon élõk képzettségének
megfelelnek. Úgy kell átalakítani a
szakképzést, hogy a munkaerõpiac
igényeinek megfeleljen. Szükséges,
hogy a város energiarendszere is
megújuljon, a zöld energia felhasználásában már tettünk lépéseket a biogáz felhasználásával, a
tervezett faaprítékos biomassza-erõmûvel, vagy a
Mályiban elkezdett geotermikus fúrásokkal, ezzel a
távhô költsége is csökkenthetô. A szerethetõ városban
pedig lényeges, hogy érezhetõen javuljon a közbiztonság. Ide tartozik a rendõrség technikai feltételeinek javítása, a polgárõrség, közterület-felügyelet, városõrség támogatása, az épülõ rendvédelmi központ
a Papszeren, vagy a térfigyelõ kamerarendszer kiépítése. De az is lényeges, hogy megújuljon a tömegközlekedés.
– Melyek lehetnek azok a fejlesztési irányok, amelyek a kitörési pontjai lehetnek a városnak?
– Miskolc régióközponti szerepét bõvíteni kell. A
városi közlekedés feltételei javuljanak. Fejleszteni kell

az ipari parkot, az autópálya-csomópontokban további területek
megszerzésével és kiépítésével. Ide
tartozik a város közüzemi cégeinek
megerõsítése úgy, hogy a megyei és
országon kívüli befektetésekbe is bekapcsolódhassanak. A kultúra várost
épít Miskolcon, a programok több
százezer vendéget vonzanak a városba, amivel egyben a turizmus fejlesztéséhez is hozzájárulnak.
– Mit folytatna az elmúlt években megkezdett programokból, fejlesztésekbõl, mit csinálna másként?
– Fel kell készülni a 2013–2020-as következõ uniós
fejlesztési ciklusra, ebbe például beletartozik az északdéli villamosfejlesztés. Lényeges Miskolc városi ügyfélszolgálati rendszerének továbbfejlesztése, a fürdõk fejlesztésének befejezése. De említeni kell a Miskolctapolca
és Diósgyõr-Lillafüred IVS-re épülõ fejlesztési projektjét is. A kis- és középvállalkozások támogatása szintén
lényeges elem. A Diósgyõri Sportligetben is lehetõség
van fejlesztésre, továbbépíteni a kerékpárutakat, burkolatlan utcák aszfaltozási programját befejezni, a
Térségi Integrált Szakképzõ Központokat kiépíteni, a
közép- és általános iskolák felújítását folytatni. Végül,
de nem utolsósorban, a fiatalok itt-tartását célzó munkahely- és szabadidõs fejlesztéseket említhetem.

Szegedi Márton
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
„MISKOLC ÉLHETÕVÉ TÉTELE A LEGFONTOSABB”
– Mit tart a legfontosabb megoldandó feladatnak?
– Legfontosabb feladatomnak
tartom Miskolc élhetõvé tételét.
Elõször is a városból gyökerestõl
ki fogjuk irtani a politikus- és cigánybûnözést. Megerõsítjük a
rendõrséget és létrehozzuk a városi csendõrséget. A korrupt politikusokat elszámoltatjuk. A bûnözõket pedig önfenntartó börtönök
fogják várni, hogy a fogva tartásuk
ne az adófizetõknek kerüljön
pénzbe.
Másodszor, mindenkinek munkalehetõséget fogunk
biztosítani a Jobbik B.-A.-Z. megyén átívelõ munkahely-teremtési programjának keretén belül, viszont
átalakítjuk a segélyezési rendszert és egy munkaképes ember sem fog segélyhez jutni, aki nem dolgozik meg érte.
Harmadszor, vállalkozóbarát környezetet teremtünk, hogy a miskolci embereknek megérje itthon
dolgozni.
– Melyek lehetnek azok a fejlesztési irányok, amelyek a kitörési pontjai lehetnek a városnak?
– Miskolc rendkívül jó adottságokkal rendelkezik,
így a teljesség igénye nélkül említeném az energiatermelést, a biogazdálkodást, a gyógyturizmust,
a mezõgazdasági eszközgyártást, az élelmiszeripart,

de egyetemünk révén éppen az új
innovatív technológiákat és a kutatásfejlesztést is.
– Mit folytatna az elmúlt években megkezdett programokból, fejlesztésekbõl, mit csinálna másként?
– A megkezdett, fõleg kulturális programok, úgy gondolom, fejleszthetõk és továbbgondolásra
alkalmasak. Az elmúlt nyolc év esztelen fejlesztéseit és beruházásait viszont egytõl egyig át kell vizsgálnunk, mivel meglátásom szerint
semmi mást nem szolgáltak, mint
hogy városvezetõink ezeken keresztül lopják ki a
város kasszájából az adófizetõk pénzét. Miskolcnak
nem négyévente, a választások elõtt javarészt hitelbõl finanszírozott látványberuházásokra van
szüksége, mint az elfuserált Búza téri piac, az alvállalkozóit tönkretevõ uszodaépítés, vagy az átgondolatlan Zöld Nyíl projekt és még sorolhatnám…
Igazi, értékteremtõ, folyamatos fejlõdést akarnak
a miskolciak, erre pedig ésszerû gazdálkodással és
az EU-s pénzek átgondolt felhasználásával minden
lehetõség adott lenne. Megválasztásom esetén
nem egy pusztuló gyárvárost fogok foltozgatni,
hanem új gazdasági alapokra helyezve Miskolcot
a magyar kultúra, a rend és a biztonság mintavárosává fogom tenni.
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A MISKOLCI VÁLASZTÓKÖRZETEK JELÖLTJEI
1. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET
KATONA FERENC, a Fidesz – KDNP képviselőjelöltje. Szavazzon a Fidesz – KDNPre, mert programjukban szerepel: „Munkahelyteremtő programokkal el kell érni,
hogy minden családban legalább egy kereső legyen. Szociális bolthálózat kialakítását
támogatjuk, amely a helyi, a városkörnyéki
és a hazai mezőgazdasági termelők minőségi termékeit részesíti előnyben.

JENEY ÁKOS, a SZEME jelöltje a Miskolci
Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai karának hallgatója. Egyedüli szirmai jelöltként
úgy érzi, szükségszerűvé vált, hogy valaki valóban az ott lakók érdekeit képviselje.
Elsődleges feladatai közt szerepel az árvíz elleni védekezés, az utak minőségének javítása, térfigyelő kamerás rendszer kiépítése és egy új bekötőút építése a városba a reggeli dugók elkerülése végett.
Október 3-án kéri, támogassa ön is!

KÖRMÖCI ATTILA, a Jobbik jelöltje kohómérnök végzettségű. 52 éves, nős, 3 gyermek édesapja, születésétől Miskolcon él.
Jelenleg oktatással foglalkozik. Tervei a választókörzetben: a közbiztonság jelentős leromlása miatt állandó rendőri jelenlét biztosítása. Megoldásra vár a MÁV-telep, a
Selyemréti Strandfürdő, a Tiszai pályaudvar, a Szondi-telep, a
Zsarnai piac környéke és a Búza tér áldatlan állapota. Önökért
és a lakosokkal együttműködve szeretne dolgozni, hogy képviselőjükként, együtt élhetőbbé tegyék lakókörnyezetünket.

MISLI ERNŐ, a Jobbik jelöltje tanár és közoktatásvezető. 52 éves, két gyermek édesapja, születésétől Miskolcon él, 1990-től
martintelepi lakosként. Tervei a körzetben: közbiztonság helyreállítása, úthálózat fejlesztése, szennyvízelvezetés megoldása, óvodai és
bölcsődei helyek kibővítése, parkok, játszóterek, sportpályák gondozása, kialakítása. A megvalósításhoz megfelelő anyagi támogatás szükséges. Ennek elmaradása esetén kezdeményezhetik Miskolctól történő leválásukat!

PUSKÁS LAJOS, 42 éves, selyemréti
lakos. Független képviselõjelöltként indul a
választáson, minden párttól függetlenül,
semmilyen pártnak nem tagja. Úgy gondolja, az emberek már eleget csalódtak a pártokban és azoknak ígéreteiben. Sokkal jobban szeretnének olyan emberre szavazni, aki
majd megfogható és számon kérhetõ. Õ pedig valóban a választók érdekeit szeretné képviselni. Ezért szeretettel megkér mindenkit, hogy október 3-án, a választáson, rá, Puskás
Lajos független jelöltre adja a voksát.

OROSZ LAJOS, az MSZP jelöltje 48 éves
gépészmérnök, mérnök-közgazdász. Nyolc
éve Miskolc alpolgármestere. Újraválasztása esetén tovább erõsítené mind MartinKertváros, mind Szirma kertvárosi jellegét.
Folytatná az infrastrukturális fejlesztéseket,
javítaná a közbiztonságot. Bõvítené a térfigyelõ kamerarendszert, beleértve Szirmát is. Célja, hogy megteremtse a martin-kertvárosi és szirmai fiatalok helyben sportolásának lehetõségét. A családi szabadidõs programok támogatása érdekében segítené a helyi egyesületek mûködését, fejlesztené infrastrukturájukat.

TAMÁSKA-VARGA ÁKOS, a SZEME jelöltje
magyar–történelem szakos tanárként dolgozik
a Selyemréti Általános Iskolában. Szívügye a gyerekek biztonságos fejődése értelmi, érzelmi, testi
és szociális szempontból egyaránt. Ismeri a
környék gondjait, különösen a jelentős számú
cigány lakosság problémáit. Mindezekre pedig
hatékony, pártfüggetlen megoldási javaslatai is vannak.
VERES GÁBOR az MSZP jelöltje, 36 éves
marketingszakember. Kelet-Miskolc közbiztonságának javítását tûzte ki elsõdleges céljául. Felszámolná a prostitúciót, megszervezné a hajléktalanok nappali foglalkoztatását, kiépítené a térfigyelõ kamerarendszert.
Fontosnak tartja a közterületek megújítását,
a parkosítást (a Selyemréten egy modern, európai közparkot hozna létre). Elérné, hogy 2014-re minden út szilárd burkolatú legyen, s új parkolóhelyeket is építtetne. Közvetlen buszkapcsolatot hozna létre a Tiszai pályaudvar, a Selyemrét és
a Búza tér között.
ZAVECZKI TIBOR, az LMP jelöltje az 1es számú választókörzet lakójaként és jelöltjeként nap mint nap találkozik az érintett
terület lakóival, így tudja: nagy gondot okoz
a hajléktalanok, a prostituáltak és a szemét
jelenléte, valamint a közbiztonság hiánya. Az
iskolaidőben, vagy azon túl elkövetett rablás, kifosztás miatt a gyermekek is fokozott figyelmet, védelmet igényelnek. Főbb feladatai közé a fent említett pontok megoldását, prioritásként pedig a biztonságos, otthonos,
zöld lakóövezet megteremtését sorolta.
2. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET
BALOGH ZOLTÁN független jelölt 18 éve
él a Martin-Kertvárosban, politikával külsõsként részönkormányzati tagként, majd négy
évig önkormányzati képviselõként foglalkozott eddig. Korábban 16 évig dolgozott
Mezõkövesden munkaügyi kirendeltség vezetõjeként. Azért szeretne dolgozni, hogy
Martin-Kertváros és Szirma lakói komfortosabb körülmények
között élhessenek. Fontosnak tartja az átmenõ út forgalmának könnyítését, utak, járdák javítását, a csapadékvíz-elvezetés kiépítését, a 3A-s buszjárat meghosszabítását, az „Y”
felüljáró szélesítését.
FARKAS ANETT a Civil Mozgalom Miskolc
képviselõjelöltje. Tõsgyökeres martin-kertvárosi, nagyszülei és dédszülei is itt éltek.
Egyetemi végzettsége mellett a BCE Közigazgatástudományi Karán abszolvált. Férjével közösen saját vállalkozásukat irányítják.
Nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, melyet a választókörzet fejlõdése érdekében szeretne kamatoztatni.
Minden erejével és tudásával küzdeni szeretne Szirma és
Martin-Kertváros fejlõdéséért. Hittel, tisztességgel, felelõsséggel.
Ígéretek helyett felelõs cselekvést!
GIÁKNÉ BOBÁLY JUDIT a Fidesz – KDNP
képviselőjelöltje. Szavazzon a Fidesz – KDNPre, mert programjukban szerepel: „Olyan közösségi terek létrehozására törekszünk a miskolci városrészekben, amelyek több generáció
kikapcsolódását, hasznos időtöltését szolgálják. Ezek a terek kis városközpontként működhetnek, ezzel is hozzájárulhatunk a helyi közösségek kialakulásához.”

TÓTH IMRE, az LMP jelöltje 37 éves vállalkozó. Feleségével és két kisgyermekével
él a Martin-Kertvárosban. Születése óta ott
lakik, végigélte a terület változását. Ismeri
a vállalkozók nehéz helyzetét, és tudja, hogyan lehetne serkenteni a városban a vállalkozói kedvet. Azon fog dolgozni, hogy a
terület még inkább csábító legyen az odaköltözni vágyóknak. Amennyiben megtisztelik bizalmukkal, mindent el fog
követni, hogy lakókörnyezetükben igazi kertvárosi élet alakulhasson ki.
3. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET
BOTOS MARGIT negyven éve él
Hejõcsabán, független jelöltként indul a körzetben. Nagyon jól ismeri a gondokat,
problémákat, nyolc éve tagja a részönkormányzatnak. Szereti a kihívásokat, minden
probléma esetén csak a megoldásokra koncentrál. Kéri, a hejõcsabai lakosok október 3-án támogassák szavazatukkal, ígéri, jó képviselõjük
lesz.
FARKAS JÁNOS, negyvenegy éves miskolci középiskolai tanár, két gyönyörű kislány édesapja. A Lehet Más a Politikát azért
választotta, hogy segíthessen egy szerethető párt létrehozásában. A város közbiztonságát a korlátozott lehetőségű városőrség helyett a rendőrség megerősítésével képzelik
el. Hejőcsabának óriási szüksége van közterületeinek otthonosabbá tételére és a régóta tervezgetett, de máig meg
nem kezdett elkerülő út megépítésére. Ez fontosabb, mint a
villamospálya meghosszabbítása.
DR. GONDA GÉZA a Fidesz – KDNP képviselőjelöltje. Szavazzon a Fidesz – KDNPre, mert programjukban szerepel: „A házi- és
gyermekorvosi ellátórendszert egységes irányítás alá kell helyezni az ellátás minőségének javítása érdekében. Új körzethatárok
kialakítása szükséges, ezzel párhuzamosan
az ügyeleti rendszer is megújításra, átalakításra szorul.
Fontos, hogy az időskorúak otthoni egészségügyi felügyeletét megoldjuk.”
ROMHÁNYI PÉTER a Szemléletváltást
Miskolcon Egyesület képviselőjelöltje Miskolc
3. számú önkormányzati választókerületében,
Hejőcsabán, illetve az Avas déli részén.
Vízgazdálkodással és vízrendezéssel foglalkozik. Legfőbb feladatának tekinti olyan vízrendezési és -védelmi terv kialakítását,
amellyel elejét vehetik a tavaszi árvíz kapcsán tapasztalt események megismétlődésének, és megelőzhetik a további károk
kialakulását.
SZABÓ ATTILA a Jobbik képviselőjelöltje, tősgyökeres hejőcsabai lakos. A Miskolci
Egyetem negyedéves gazdaságinformatikus,
illetve másodéves energetikai mérnök szakának hallgatója. Tervei a körzetben: a cigánybűnözés felszámolása, a közbiztonság
helyreállítása, a drogosok, szipósok, és a lakóközösségbe beilleszkedni nem akarók randalírozásainak
megfékezése, alternatív energia felhasználása segítségével
környezetbarát, olcsó fűtés megvalósítása, sportlétesítmények, kerékpárutak, átgondolt tömegközeledés.

VARGA BÉLA, az MSZP jelöltje 52 éves
hejõcsabai lakos. Képviselõvé választása esetén elsõsorban a hejõcsabai, a Szentgyörgy
és a Sályi utcai lakosok érdekeiben járna el.
Igényes boltok és szolgáltatások megteremtésével erõsítené Hejõcsaba kertvárosi
jellegét. A Gárdonyiban elindított felnõttoktatással igyekezne új munkahelyeket teremteni. Elsõdleges
fontosságú számára a zöldterületek karbantartása, az utcák
tisztán tartása, a közbiztonság javítása. A Sályi és Szentgyörgy
utak választókerületéhez tartozó panelházait füstérzékelõk felszerelésével tenné biztonságosabbá.
4. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET
BORKUTI LÁSZLÓ, az MSZP jelöltje 54
éves könyves szakember, jelenleg a városi
könyvtár igazgatója. Közismert lokálpatrióta (http://borkuti.blog.hu), 35 éve otthona Görömböly. 2002 és 2006 között Görömböly
és Miskolctapolca önkormányzati képviselõje volt. Ebben az idõben számos közintézményt felújított és bõvített, virágossá tette Görömbölyt, és
Miskolctapolcán turisztikai attrakciók megvalósulását kezdeményezte. Ha ismét megválasztják, vissza kívánja állítani
a képviselõi fogadóórák, lakossági fórumok rendszerét, öszszefogásra törekszik az intézményekkel és civil szervezetekkel.
FEITH KÁROLY a SZEME tapolcai és görömbölyi jelöltje. Azt szeretné, ha minél hamarabb megnyitna a tapolcai strand, elindulna
a fejlesztés, ezáltal a vendégforgalom fellendülne. Mindkét településrészen a csapadékvíz-elvezetést meg kell oldani. Görömbölyön az iskolai szennyvíz-, ingatlan- és
sportpályai gondokat helyre kell állítani, az egyházi ünnepeket anyagilag jobban kell támogatni. A két településrészt kerékpárúttal össze kell kötni.
KOVÁCS GYULA a Jobbik jelöltje, 42 éves,
házas, 4 gyermek édesapja, születésétől
Miskolcon él. A Semmelweis Egyetemen diplomázott, vállalkozóként dolgozik. Hitét gyakorló katolikus családból származik. A fejlesztéseket, beruházásokat helyi vállalkozásokkal, munkaerővel szeretné megvalósítani. A közbiztonság fontos eleme az élhetőségnek és befolyásolja az ingatlanok értékét. Szükséges a polgárőrség megerősítése, komplex védelmi rendszer kidolgozása. Görömböly
erős termelői közösségének bevonása gyermekeink étkeztetésébe.
DR. NEHÉZ KÁROLY a Fidesz – KDNP jelöltje. Szavazzon a Fidesz – KDNP-re, mert
programjukban szerepel: „Minden városrészre önálló fejlesztési programot kell kidolgozni. Megoldandó feladatot jelent a hiányzó közművek kiépítése, az utcaburkolatrehabilitáció, a csapadékvíz-elvezetés, a forgalomcsillapító és sebességcsökkentő megoldások, a közterület-rendezés és a közvilágítás javítása.”
5. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET
EMŐDI ZOLTÁN, az LMP jelöltje 36 éves
informatikus. Született miskolci. A Középszer
utcában lakik feleségével és 5 éves kisfiával. Nem fog betarthatatlan ígéretekkel kampányolni! Nem ígér csendőrséget, ingyenes
közlekedést és ingyenes parkolást sem!
Tudja, hogy egy városi képviselőnek mik a
határai, ezekig a határokig mindig el akar menni az ott lakók
képviseletében! Kéri, támogassák szavazatukkal, ha fontos
önöknek, hogy olyan ember képviselje a területet, aki ott él,
és bármikor felkereshető.
FÖLDESI NORBERT, az MSZP jelöltje 30
éves, tanító. Születése óta az Avason lakik.
Megválasztása esetén azok érdekeit szeretné képviselni, akiknek hatalma, pénze, befolyása ugyan nincs, de van becsülete, szorgalma, tenni akarása. Szigorúan fellépne a
társadalmi együttélés szabályait be nem tartók ellen, s ez a szigor vonatkozna a drogosokra is. Fejlesztené
a térfigyelõ kamerarendszert, támogatná a rendõrség és a
városõrség mûködését. Bõvítené az infrastrukturális szolgáltatások körét. Segítené a közösségépítõ programokat: célja
az avasi kulturális és sportélet fellendítése.
KOSZTICA PATRIK a Fidesz – KDNP képviselőjelöltje. Szavazzon a Fidesz – KDNPre, mert programjukban szerepel: „Erős jegyzői jogkört alakítunk ki, amely érvényt tud szerezni a jogszabályoknak. Helyi korlátozó rendeleteket léptetünk életbe a kocsmák nyitva
tartása, a közterületek tisztán tartása és az
illegális szemétlerakók felszámolása ügyében.”
MOLNÁR ZSOLT a SZEME jelöltjeként, az
5-ös számú választókerületben indul. 41 évesen, közel húsz éve él az Avason családjával. Közösen a lakókkal kell összefogni,
hogy látható eredményeket érhessenek el.
Célja az erősebb, hatékonyabb és láthatóbb
rendőrség, a térfigyelő rendszer bővítése, va-

lamint a közösségbe beilleszkedni nem hajlandó emberek
elleni hatékony fellépés. Számít a lakosokra!
OROSZ IMRE TIBOR villamosipari fõiskolát végzett, a Magyar Kommunista
Munkáspárt jelöltjeként indul. Jelenleg
nyugdíjas, nõs, két felnõtt gyermeke van.
Harmincöt éve él a Középszer utcán.
Elsõdleges célja az élhetõbb lakókörnyezet kialakítása, pihenõligetekkel, pihe nõpadokkal. Sportpályák kialakítását, utak, járdák javítását tartja fontosnak a körzetben. Kiemelten kezeli a közbiztonság megerõsítését. Célja a kizsákmányolás nélküli,
társadalmi termelésre alapozott társadalom megvalósításának ismertetése.
PECSÉT ISTVÁN a Jobbik jelöltje, 23
éves, évek óta avasi lakos, a Miskolci
Egyetem másodéves kőolaj-gázmérnök
szakának hallgatója. Tervei: közbiztonság
helyreállítása, a cigánybűnöző hordák
megfékezése; a Fészekrakó program felülvizsgálata, a „potyautasok” eltávolítása
(a jogtalan ingatlanbirtoklók kilakoltatása); az illegális beköltözők kiszűrése; megújuló energiaforrások felhasználása, az energiaárak jelentős csökkentése, útépítés; új parkolóhelyek, a parkolófelújítások felülvizsgálata; kerékpárút; ingyenes wi-fi.
6. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET
FARKAS LÁSZLÓ a Fidesz – KDNP képviselőjelöltje. Szavazzon a Fidesz – KDNPre, mert programjukban szerepel: „Az önkormányzati képviselők feladatkörét úgy kell
átalakítani, hogy választókerületük érdekeit
még hatékonyabban tudják képviselni.
Segítjük a helyi civil kezdeményezéseket,
szorgalmazzuk olyan közösségek megalakítását, amelyek felelősséget éreznek, és tesznek is lakókörnyezetükért.”
KALIVODÁNÉ PALÓCZI CSILLA, a
Jobbik jelöltje tanár. Már több mint húsz
éve Miskolcon él férjével és két gyermekével. Az Avason a Miskolcra jellemző általános, szociális és gazdasági problémák
(munkanélküliség, közbiztonság hiánya,
növekvő bűnözés) hatványozottan jelentkeznek. Tervei: közbiztonság helyreállítása, a cigánybűnöző
bandák megfékezése; a Fészekrakó program felülvizsgálata, a helyi kis- és középvállalkozások támogatása; bölcsődék, óvodák megmentése; családsegítő hálózat, akadálymentesítés, út- és parkolóépítés.
ÖMBÖLI NORBERT a SZEME jelöltje,
születése óta Miskolcon, az Avas városközpontban él. Az Avason töltött 26 éve során
volt alkalma végigkísérni a városközpont elhanyagolásának folyamatát, a közbiztonság
romlását. Feladatának tekinti a közbiztonsági,
közvilágítási, zajszennyezési problémák megoldását, valamint egy élhetőbb, biztonságosabb városközpont
kialakítását. Várja a választókat október 3-án! Teremtsenek
együtt egy élhetőbb városközpontot!
VARGA GERGÕ az MSZP jelöltje 28 éves,
avasi lakos. Megválasztása esetén minden
avasit egyaránt szeretne képviselni, kivéve
azokat, akik nem tartják be a közösségi
együttélés normáit. Ellenük hatékonyan
fellépne. Infrastrukturális fejlesztésekkel szeretné elérni, hogy az Avas vonzó legyen a fiatal családok számára is. Bõvítené a térfigyelõ kamerarendszert, csakúgy, mint a pakolóhelyek számát. Új játszóparkokat hozna létre. Ifjúsági közösségi teret szeretne kialakítani a régi aluljáróban. Baba-mama úthálózatot építene a
járdák, lépcsõk akadálymentesítésével.
7. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET
BADÁNY LAJOS, a Jobbik jelöltje mérnökközgazdász, 12 éve lakik az avasi városrész
3. ütemében. 43 éves, nős, 1 gyermek édesapja. Amíg a városvezetés évente 6000 millió forintot költ segélyekre, addig fiataljaink
tömegesen vándorolnak el más országokba,
mert itt nincs jövőjük. Tervei: a bűnözőkkel
szemben a legkeményebb törvényes eszközökkel kell fellépni; szociális segélyt csak az kaphat, aki megdolgozik érte; a
Fészekrakó-program teljeskörű felülvizsgálata. Ha most nem
változtatunk, akkor az Áfonyás utca jelene lesz az avasi 3.
ütem jövője!
BALOGH BÉLA, a SZEME jelöltje 28 éve
lakik az Avas III. ütemben. A jelenlegi városvezetés által megszüntetett 31/A-s járat
végleges újraindítása az egyik legfontosabb
feladata. A közösségbe beilleszkedni alkalmatlan egyének kilakoltatása, az érpataki modell bevezetésével. Minden kukát körbekerítenek, lezárnak. A kora reggeli órákban az Avasi Gimnázium
– Mednyánszky u. környékén rendőri irányítást vezetne be.
A gyorshajtók miatt több utcában lassítótáblákat, ill. fekvőrendőröket helyezne el. 30 éves igényt váltana valóra egy posta
megnyitásával!
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A MISKOLCI VÁLASZTÓKÖRZETEK JELÖLTJEI
FODOR ZOLTÁN az MSZP jelöltje, 28 éve
él a választókerületben, melynek nyolc éve képviselõje is. Újraválasztása esetén továbbra is
támogatná a helyi közintézményeket. Folytatná
az Idõsek karácsonya programot és a Díszelgõ
Alegységek Fesztiválját. Fontosnak tartja az észszerû gyermekprogramok (szárazelemgyûjtés,
táborok, vetélkedõk) megszervezését. Eljárna annak érdekében,
hogy posta nyíljon a III. ütemben. Drasztikusan fellépne a csaló
fészekrakók ellen, fejlesztené a térfigyelõ kamerarendszert, s továbbra is kezdeményezné a közterületi rendõrségi razziákat.

ZAMBÓ PÉTER az LMP jelöltje, 1950-ben
született. Dolgozott a szénbányászatban, az
olajiparban itthon és külföldön egyaránt, matematikát tanított a Miskolci Egyetemen.
Foglalkozott vagyonhasznosítással, rehabilitációval, legutóbb egy részvénytársaságot vezetett. Pénzügyi szempontból Miskolc nehéz
helyzetben van. A körzet további fejlődése csak úgy lehetséges, ha a város vezetését a takarékosság, az ésszerű, kiegyensúlyozott döntések, a korrupciómentesség és a felelős gazdálkodás jellemzi a következő ciklusokban.

HONVÉD JÓZSEFNÉ független jelölt szerint szemléletváltásra van szükség! Harminc
éve él az Avason a III. ütemben. 55 éves, nyugdíjas kohász-vegyész férjével él, öt felnõtt
fiú édesanyja. Több éven keresztül családi
vállalkozásukat vezette. Jelenleg közös képviselõként dolgozik. A munkája során találkozik az emberek problémájával, ami megoldásra vár.
Mindenkinek szívesen segít az elkövetkezendõ idõben is.
Véleménye szerint megfelelõ emberekre, szavahihetõ képviseletre van szükség, függetlenként indul a körzetben.
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KIRÁLYNÉ KRIZSÁN ÁGNES, az LMP jelöltje pedagógus, romológus végzettségű,
szabad szellemi foglalkozásúként szakértői
munkákat végez. Úgy gondolja, hogy szakmai tapasztalatával segíteni tud választóinak.
Programjában szerepel, hogy közösségi házat
hozzanak létre az Avason. Gyerekek, felnőttek igényeinek egyaránt megfelelő programok lakóhelyükön!
Legyen lépcsősor a bank mögött a buszmegállóhoz, ami igen
sok ember számára jelentősen megkönnyítené a közlekedést.
Valóban Legyen már Más a Politika, tegyenek érte közösen!
DR. LÁSZLÓ JUDIT a Fidesz – KDNP képviselőjelöltje. Szavazzon a Fidesz – KDNPre, mert programjukban szerepel: „A hátrányos helyzetű családok problémáinak megoldását a gyerekek és a szülők helyzetére
egyaránt megoldást kereső, egyszerre induló felzárkózási programokkal segíthetjük. Az
életvezetési tanácsadás fontos eleme a programoknak.”
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AROUCHE ÁDÁM az MSZP jelöltje, 20
éves, egyetemista. Célja a közbiztonság javítása, különös tekintettel a Népkertre és környékére. El szeretné érni, hogy a rossz állapotú utakat és járdákat felújítsák, ha szükséges, akár újraaszfaltozzák. Fontos számára
a választókörzetben mûködõ két középiskola
fejlesztése, a Ferenczi középiskola sportcsarnoképítésének
befejezése. Kezdeményezné, hogy több korszerû, biztonságos uniós játszóteret is építsenek a körzetben. A panelprogramot folytatná, hogy minden olyan épület megújulhasson, ahol erre igényt tartanak az ott élõk.
EPERJESI ERIKA a Fidesz – KDNP képviselőjelöltje. Szavazzon a Fidesz – KDNP-re, mert
programjukban szerepel: „A városi tehetséggondozás rendszerét minden iskolatípusra és
minden oktatási szintre ki kell dolgozni, az óvodától az egyetemig. A szakmát tanuló fiataloknak
gyakorlati helyeket teremtenénk, akár a városi vállalatoknál. Fontos a Miskolcon hagyományokkal rendelkező sportágak tehetséggondozással egybekötött támogatása
(pl. futball, kosárlabda, úszás, birkózás, vívás, sakk).”
HORVÁTH RITA Martin-Kertvárosban él,
nagycsaládos szülõként neveli a gyermekeit. A Civil Mozgalom jelöltje, egyben megyei
koordinátora is, jelenleg ezt a feladatot pedagógusi munkája mellett végzi. Középiskolai
fejlesztõpedagógusként látja a családok szociális problémát. Képviselõként munkája
prioritásaként ezt fogja tekinteni. A társadalom legkisebb sejtje a család, ezért legfontosabb feladat a családok helyzetének javítása és természetesen a gyermeküket egyedül nevelõ szülõk életminõségének megváltoztatása.
KASSAY JÓZSEFNÉ a Jobbik jelöltje, születésétől Miskolcon él, fiával, unokájával.
Gazdasági szakemberként dolgozott éveken
át. Tervei: a katasztrofális közbiztonság helyreállítása, a bűnözés törvényes eszközökkel
való megfékezése; az utak állapotának felülvizsgálata, minőségének javítása; kis piacok
létrehozása helyi és megyei gazdák együttműködésével; a jelenlegi tűrhetetlen parkolási rendszer felülvizsgálata és átszervezése, az alternatív energiaforrások alkalmazása, ezáltal az energiaárak csökkentése; közvilágítás modernizálása.
DR. SOLYMOSI ISTVÁN, a SZEME jelöltje 55 éves, nyugdíjazásáig a megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi szolgálatánál osztályvezetőként dolgozott. Gyűlöli az erőszakot és szereti a biztonságot. Derűs, kiegyensúlyozott embereket szeretne látni, nem
pedig gondterhelteket. Közérzetünket nemcsak a nagy dolgok befolyásolják, hanem a hétköznapi problémák. Ezek ellen itt helyben tenni tudunk, ha akarunk. A Perczel
M. u.-tól a Gizella u.-ig ő vállalja!

CSENDES JÓZSEF, 39 éves az LMP jelöltje. Szociológia-pedagógia szakot végzett a
Miskolci Egyetemen. 2 gyermeke van, jelenleg óraadó tanár az Apróságok Tanodájában.
A következő célokat szeretné megvalósítani
a következő ciklusban: magas színvonalú oktatás az iskolákban; a játszóterek rendbe hozatala, állagának megőrzése; a lég- és zajszennyezettség csökkentése; az úttest- és a járdák felújítása; a közbiztonság javítása, a közvagyon védelme. Szeretne egy mindenki számára
élhetőbb város megteremtésén dolgozni.
HIRCSU ÁKOS, a Szemléletváltást Miskolcon Egyesület polgármester- és képviselőjelöltje. Tanítói és politológus diplomával, valamint irodalomtudományi doktori abszolutóriummal rendelkezik. A körzet szülöttjeként
minden erejével segíteni kívánja a változást, a
fejlődést. A közterületek karbantartását, a közvilágítás hibáinak kiküszöbölését tartja első feladatának. Legfőbb
programeleme: ingyenessé tenni a parkolást a miskolciaknak!
KISS ANDREA a Jobbik jelöltje 38 éves,
a belvárosban, a Vörösmarty lakótelepen él.
Alkalmazottként és vállalkozóként egyaránt dolgozott, tisztában van a miskolci lakosok és
vállalkozók problémájával. Tervei: a legfontosabb feladat a közbiztonság helyreállítása; a
bérházak felújítása Európában is alkalmazott
környezetbarát technológiákkal, fűtéskorszerűsítés alternatív
energia felhasználásával, parkolási rendszer átalakítása; kis
helyi piacok létrehozása, az úthálózat felújítása, a tömegközlekedés jelenlegi kaotikus állapotának helyreállítása.
DR. MOKRAI MIHÁLY az MSZP jelöltje, 44
éves, jogász. Miskolc alpolgármestere. Újraválasztása esetén folytatná a Vörösmarty városrész építését, csinosítását az utak és járdák rekonstrukciójával, a városrészben mûködõ intézmények felújításával, új padok, hulladékgyûjtõk
kihelyezésével, virágosítással. Teljes egészében
rehabilitálná a Vörösmarty teret. Határozottan fellépne a hangoskodókkal, ricsajozókkal szemben. Szeretné elérni, hogy még
élhetõbb, még vonzóbb legyen a belvárosi lakótelepi rész.
Maradna továbbra is az, ami eddig is volt: az elérhetõ képviselõ.
MOLNÁR PÉTER a Fidesz – KDNP képviselőjelöltje. Szavazzon a Fidesz – KDNP-re, mert
programjukban szerepel: „A tudásalapú, innovatív gazdaságfejlesztésben elengedhetetlen a
város szerves együttműködése a vállalkozásokat képviselő B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarával, a Miskolci Egyetemmel és a szakképző intézményekkel. Ha a munkaadók igényeihez igazítjuk a szakképzési hálózatot, nem a munkanélküliek táborát gyarapítjuk.”
10. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET
FEDOR VILMOS, az MSZP jelöltje 55 éves,
tõsgyökeres miskolci. A város kulturális és
oktatási ügyekért felelõs alpolgármestere.
Büszke arra, hogy 1998 óta Miskolc egyik
legszebb városrészét, a Szentpéteri kapui városrészt képviselheti a közgyûlésben. Célja,
hogy az eddig elvégzett fejlesztések után újak
induljanak: a következõ ciklusban elkezdené az Álmos úti
szegénytelep felszámolását, javítana a Tetemváron élõk életkörülményein. Megoldást akar találni a húszemeletes házzal
kapcsolatos gondokra is. Új játszótereket építene, s folytatná az iskolafejlesztési programot is.
KOZÁK TIBOR a SZEME képviselőjelöltje. 46 éves, egy gyermek édesapja. Minden
korosztály számára szeretné megteremteni
a kulturális és sportolási lehetőséget. A tetemvári problémákra is van megoldás. Rajtunk
múlik, milyen körülmények között neveljük
gyermekeinket, és hogyan gondoskodunk az
öregekről. Együtt élünk, együtt kell cselekednünk, amíg nem
késő. Kéri, szavazzon rá, egy új szemléletre.
DR. NÁNÁSI-KOCSIS NORBERT a Fidesz –
KDNP képviselőjelöltje. Szavazzon a Fidesz –
KDNP-re, mert programjukban szerepel: „Az önkormányzati tulajdonú kiadatlan ipari telephelyeket,
ingatlanokat használatra át kell adni azoknak a
kis- és középvállalkozásoknak, amelyek új
munkahelyeket teremtenek és foglalkoztatás-bővítést valósítanak meg. Ha önkormányzati beruházást végző vállalkozás alvállalkozót is igénybe vesz, az önkormányzatnak az alvállalkozók közvetlen kifizetését is szerződésbe kell foglalnia.”

OROSZ ÉVA, az LMP jelöltje Miskolcon él,
esélyegyenlőségi referenskén dolgozik. Egy 16
éves fia van, akit egyedül nevel. Fiatalkora a
rendszerváltás időszakára esett, látta, ahogy
barátai, osztálytársai sorra hagyják el a várost.
Ma már sok élettapasztalattal a háta mögött
tenni szeretne azért, hogy mind többen gondolják úgy, Miskolcon érdemes élni és jövőt tervezni. A 10-es
választókörzet önkormányzati képviselőjelöltjeként kéri a lakosság
támogatását abban a reményben, nemcsak a Politika Lehet Más!
TAKSÁR JÓZSEF, a Jobbik jelöltje vállalkozó. 36 éves, három gyermek édesapja. Meggyőződése, hogy a Miskolcon élő embereknek
elegük van a látszatberuházásokból, a hazudozásból, az élhetetlen környezetből, a káoszból, azokból a városvezetőkből, akik a maguk
és a tűzhöz közel lévők meggazdagodását segítették elő. Tervei: a közbiztonság helyreállítása; a bűnözés megfékezése, sportlétesítmények felújítása, parkosítás és közterület-rendezés közmunkaprogram bevonásával, jelenlegi parkolási
rendszer átalakítása, „segélyért munkát program” bevezetése.
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DR. GYURKÓ PÉTER nyugdíjas növényvédõ szakmérnök a körzet független jelöltje, két gyermeke, öt unokája van. 1990–1994
között önkormányzati képviselõ, 14 évig bizottsági tag volt. Ismeri a város életét, problémáit, megválasztása esetén elsõsorban környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozna. Sok
„igazítani valót” kívánnak a városi parkok, támogatná a Kiskert
mozgalmat, mert ez is a város életéhez tartozik. Legfontosabb
a belváros arculata, de másként, mint eddig tervezték. Jobban
figyelembe kell venni a város múltját, anyagi lehetõségeit.
SZABÓ SÁNDOR a Fidesz – KDNP képviselőjelöltje. Szavazzon a Fidesz – KDNPre, mert programjukban szerepel: „Alapvető
célunk, hogy a város fejlesztését, a városkép alakítását az emberekkel együttműködve, a miskolciak érdekében, és ne ellenükre
vigyük végbe. Ezért hatékony együttműködést alakítunk ki a kisebbségi önkormányzatok, a hatósági
intézmény- és jogrendszer, a civil szféra, az egyházak képviselői és Miskolc polgárai között.”
SZEBENI PÉTER, az MSZP jelöltje 41 éves
közgazdász, pénzügyi tanácsadó. Nyolc éve
képviselõ a Gyõri kapuban. Az új körzetben
is a lakóközösséggel együttmûködve határozná meg a megvalósítandó feladatokat.
Fokozni kívánja a közrend és közbiztonság
érdekében kifejtett munkát. Célja, hogy fejlessze a játszótereket, akadálymentesítse és biztonságossá
tegye a járdákat. A zöldterületek megóvását és bõvítését, új
utcabútorok kihelyezését támogatná. Folytatni fogja a közmunkaprogramot, támogatja a körzet oktatási intézményeit
és bõvíti a családi szabadidõs rendezvényeket.
IFJ. TISTYÁN GYÖRGY, a SZEME jelöltje a
Nyíregyházi Főiskolán végzett magyartanárként.
Kíváncsian várja, hogyan sikerül rendbe tenni
a mostani káoszt, amely a főutcán található.
Olyan helyeken is fel lehet fedezni kaotikus állapotokat, ami nem feltétlenül a villamosprojekt hozománya, ilyen például a Nagy Imre utca,
a Madarász Viktor utca egy része, vagy a Régiposta utca.
VINCZE ISTVÁN a Jobbik jelöltje, pedagógus, születése óta Miskolcon él. A Miskolci
Jobbik egyik alapítója. Jelenleg az Európai
Parlamentben tevékenykedik. Tervei: a belváros megszépítése, kulturális központtá
tétele; a villamosprojekt és a városi beruházások felülvizsgálata; munkahelyteremtés,
a kisvállalkozások, üzletek kiemelt támogatása; „segélyért
munka” program bevezetése; a közbiztonság megerősítése,
a cigánybűnözés megszüntetése; a korrupció felszámolása,
a korábbi városvezetés elszámoltatása!
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rolók kihelyezése, vásárok, rendezvények szervezése, elektronikus fogadóóra tartása, temetőkerítés megépítése.
HORVÁTH ANITA, 36 éves, az LMP képviselőjelöltje a 12-es választási körzetben. A
MISEK Kft.-ben dolgozik, mint kórházi szociális munkás. Képviselőként az lesz a célja,
hogy az ott élők megtalálhassák Miskolcon
a számukra is élhető várost. Tervei: a biztonságos játszóterek kialakítása, óvodák, iskolák menzáinak egészségessé tétele, a közbiztonság megteremtése, a zöldövezetes környezet kialakítása. Egy biztonságos, egészséges, a fiatalokat megtartó, időseket megóvó
helyért szeretne dolgozni.
DR. KISS JÁNOS a Fidesz – KDNP képviselőjelöltje. Szavazzon a Fidesz – KDNP-re, mert
programjukban szerepel: „Célunk, hogy a
passzivitásra serkentő juttatások helyett a segélyezést és a munkavállalást összekapcsoljuk. Ennek érdekében cselekvő szociálpolitikai rendszer kialakítását segítjük elő. Fel kell
számolni a segélyezésben tapasztalható visszásságokat, és kiemelt feladat a támogatásra jogosultság szigorú ellenőrzése.”
SZABÓ ILDIKÓ VIRÁG politológia szakos
hallgató, a SZEME jelöltje. Jelenleg is Miskolcon
él. Szeretné, ha városunkban végre elindulna a változás, jövőorientált politikát és gazdasági programokat folytatnánk. Miért is
lenne érdeke pesti pártoknak Miskolcot helyreállítani? De mi itt születtünk és itt élünk. Kéri
a lakosokat, bizalmukkal szavazzanak egy lehetőséget egy olyan
egyesületnek, akik közt talán nekik is helyük lenne.
SZALAI ZSOLT, a Jobbik jelöltje 46 éves,
pedagógus, hitoktató, születésétől Miskolcon
él. A gyenge, tehetetlen városvezetés elhibázott döntéseinek következményeként sokasodnak a súlyos, megoldásra váró problémák. Tervei: iskolaösszevonások felülvizsgálata, erőltetett integráció megszüntetése, közbiztonság helyreállítása polgárőrség, rendőrség bevonásával, közmunkaprogram, a parkok, terek felújítása helyi
közmunkásokkal, kátyúzás, utak minőségének javítása. Helyi,
kis piacok: a magyar őstermelőket előnyben részesítve.
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GYŐRI NIKOLETTA a Jobbik jelöltje 22
éves, a Miskolci Egyetem Állam- és
Jogtudományi Karának negyedéves joghallgatója, a Jobbik Borsod- Abaúj-Zemplén megyei jogi munkacsoportjának vezetője. Tervei:
a Miskolci Jobbik önkormányzati választási
programjával összhangban, a helyi problémákat kiemelten kezelve fogja a választókörzetet képviselni:
a közbiztonság helyreállítása, az illegális szemétlerakó helyek megszüntetése, a járdák és utak állapotának javítása, illetve a közművesítés megoldása.
DR. IGNÁCZ DÁVID, az MSZP jelöltje 29
éves, jogász, a választókerületében él. 2006
óta Nyírõ Pállal dolgozik. Megválasztása esetén javítaná a közbiztonságot a polgárõrség,
a közterület-felügyelet és a rendõrség öszszehangolt akcióinak segítségével. Fontosnak
tartja a közterületek rendben tartását. Parkosítást, aszfaltozást,
kátyúzást végeztetne. Támogatná a választókerületben mûködõ
intézményeket, segítené a civil szervezeteket, családi rendezvényeket szervezne. Javítaná a közlekedés feltételeit. Célja, hogy
a választókerületben élõk büszkék legyenek városrészükre.
KOVÁCS JÓZSEFNÉ BUDAI MÁRIA a
Fidesz – KDNP képviselőjelöltje. Szavazzon a
Fidesz – KDNP-re, mert programjukban szerepel: „Támogatni kell a jól képzett munkaerő
és a diplomás fiatalok helyben maradását.
Elősegíthetjük ezt például önkormányzati bérlakás-programmal, ösztöndíjakkal, gyakorlati
helyek kialakításával. Nem engedhetjük meg, hogy fiataljainkat
a jobb élet ígéretével elcsábítsák a városból. Miskolcon kell
számukra megteremteni a minőségi élet lehetőségét!”

CSEH LÁSZLÓ, az MSZP jelöltje születése óta ebben a választókerületben él. 2002tõl önkormányzati képviselõ. Újraválasztása
esetén folytatná az évekkel ezelõtt megkezdett rekonstrukciós programját. Szeretné elérni, hogy 2014-re minden út elfogadható minõségû legyen a választókerületében. Folytatná
a Békeszálló telep szanálását, a felhalmozott kohósalak, a halna
felszámolását. Parkolóépítési programot indítana, tovább javítaná a közbiztonságot. Az idõsek kérésére szeretné elérni,
hogy a 33-as busz egészen a Vasgyári SZTK-ig járjon.

SUSTYÁK ILDIKÓ, az LMP jelöltje 34 éves.
Miskolcon született, és a Miskolci Egyetemen
diplomázott közgazdászként. 2001-től a közszférában dolgozik. Kisfia 6, kislánya pedig
3 éves. 20 éve él a jelenlegi 13-as körzetben.
Ez egy változatos körzet, kertvárosi területekkel és panelházakkal. Ebből fakadóan a
problémák sem azonosak az egyes területeken. Megoldásra
váró probléma az utak állapota, a téli hóeltakarítás, gyermekés ifjúságvédelem, csatornázás és szemételtakarítás a
Bábonyibércen, valamint a közbiztonság megteremtése.

CSONTÓ JÓZSEF független jelölt, 24 éve
vállalkozóként dolgozik, tanulóképzéssel foglalkozik, nős, egy gyermek édesapja.
Programjában szerepel: közbiztonság, térfigyelő
rendszer, Vigyázzunk egymásra! program,
EU-s játszóterek körbekerítéssel, halnahegy
végleges eltüntetése. Idősek otthonának létrehozása, Békeszálló felszámolása, hasznosítása, barakk felszámolása, hasznosítása (Barcsai u.). Közterületre szeméttá-

SZEMES ISTVÁN, a SZEME jelöltje kiemelten
fontosnak tartja a körzetben élő embereknek
az alkotmányban is rögzített tiszta, egészséges és biztonságos környezethez fűződő alapjogaik védelmét, mely területen sajnos, az utóbbi 8 évben a törvénysértő állapotok eluralkodtak. Célul tűzte ki a törvényes rend helyreállítását és a törvényen kívüliség felszámolását, Ennek érdekében
alkalmazni kívánja az érpataki modellt, mely már bizonyított.
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A MISKOLCI VÁLASZTÓKÖRZETEK JELÖLTJEI
14. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET
HUBAY GYÖRGY a SZEME jelöltje, 56 éves
sportmenedzser. Feladatának tartja az utak,
járdák, játszóterek rendbetételét, parkosítását, valamint a közlekedéssel és a közbiztonsággal kapcsolatos problémák megoldását. Felülvizsgálják a holding, illetve cégei sok
esetben pazarló tevékenységét és lakosságbaráttá teszik az ügyintézést. A feladatra vállalkozik és
megoldja, a lakosok támogatásával.
KALAPOS SOMA az LMP jelöltje. Programjuk egyik legfontosabb pontja, hogy ne
legyen gazdátlan a közterület. A családok számára fontos játszótereket kell építeni, törődni
kell a karbantartással is. Növelni kell a zöldterületeket, hiszen így a levegő minősége jelentősen javítható, valamint ez kellemesebbé teszi a bérházak környékét kicsik és nagyok számára egyaránt. Ha egyetért vele ezekben a kérdésekben, és egy friss,
fiatalos és tiszta erőt szeretne küldeni a közgyűlésbe, úgy
kéri, szavazatával támogassa!
MOLNÁR ANDREA a Jobbik jelöltje. A
Harsányi János Főiskola idegenforgalmi
szakának hallgatója. Nagy múltra visszatekintő Borsod megyei református családból
származik. Tervei: a fiatalok elvándorlásának megakadályozása új munkahelyek teremtésével és a kutatás-fejlesztés támogatásával, köztereink és zöldterületeink megóvása, ökopiacok
létesítése a helyi és megyei őstermelők bevonásával, energiaárak mérséklése, megújuló energiaforrások bevonásával,
kerékpárút, közutak javítása, új parkolóhelyek, közbiztonság
helyreállítása.
DR. SIMON GÁBOR, az MSZP jelöltje 38
éves, jogász. 1994 óta önkormányzati képviselõ. Újraválasztása esetén folytatná a már
elkezdett fejlesztéseket. Továbbra is támogatná például a rossz minõségû utak, járdák javítását, az intézményhálózat korszerûsítését, a panelfelújítási programban való
részvételt, a játszótér- és parkolóépítést. Támogatja a közbiztonság javítását célzó intézkedéseket is, így például a térfigyelõ kamerarendszer bõvítését. Új beruházásként elindítaná a csapadékvíz-elvezetõ rendszer teljeskörû kiépítését,
illetve a Gyõri kaput is átszelõ bicikliút megépítését.
DR. ZSIGA MARCELL a Fidesz – KDNP
képviselőjelöltje. Szavazzon a Fidesz – KDNPre, mert programjukban szerepel: „A nagybefektetők számára is megfelelő ipari parkokat
kell létesíteni Miskolcon. A befektetőt pedig
arra kell ösztönözni, hogy lehetőség szerint
helyi beszállítókkal dolgozzon együtt. A vállalkozások számára nonprofit pályázatfigyelő és támogató rendszer kiépítése szükséges. A helyi vállalkozások támogatására létre kell hozni egy Miskolc–Budapest–Brüsszel Információs
Központot is.”
15. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET
BENCZÉS MIKLÓS, a Fidesz – KDNP képviselőjelöltje. Szavazzon a Fidesz – KDNP-re,
mert programjukban szerepel: „A 4000 lyukói cigánycsalád számára helyben szükséges külön intézményrendszert létrehozni. A
családvédelmi szolgálat megerősítése mellett a pedagógusokat fel kell készíteni a roma
gyerekek nevelésére. Az erre a feladatra vállalkozók számára a jutalmazási rendszer kialakítása az önkormányzat feladata.”
HOLLÓSY ANDRÁS a SZEME jelöltje,
egykori televíziós és rádiós riporter, jelenleg
a DVTK műsorközlője. Fontos számára, hogy
az ott élők elsősorban egy helyi lakostól kapjanak segítséget. Elsődleges feladatának tekinti a Lyukóvölgyben és a Vasgyár részein
a súlyos közbiztonsági helyzet megoldását,
megvédi a multik ellen a kiskereskedőket és minden erejével
támogatja a centenáriumi DVTK helyzetének megerősítését.
KISS EDINA, az MSZP jelöltje 26 éves,
védõnõ. Munkája – amely a családokkal való
folyamatos kapcsolattartáson alapul – a
Lyukóvölgyhöz és Újdiósgyõrhöz köti. Éppen
ezért úgy véli: nagy hangsúlyt kell fektetni a
hátrányos helyzetû családok megsegítésére, támogatására. Fontosnak tartja még a közbiztonság megerõsítését, a térfigyelõ kamerarendszer bõvítését. Út- és járdaépítési, illetve -felújítási programot indítana, s fejlesztené a közvilágítási hálózatot. Ezen felül elkötelezett híve még a parkosításnak, a játszóterek karbantartásának, újjáépítésének is.
SZEGEDI MÁRTON a Jobbik jelöltje, 29
éves, egy kislánya van, születésétől Miskolcon
él. Fontosnak tartotta, hogy ne csak polgármester-, hanem egyéni jelöltként is megmérettesse magát Miskolc egyik legproblémásabb körzetében. Tervei: a politikusbűnözés és cigánybűnözés felszámolása, önfenntartó börtönök, „segélyért munka”. Rendet tesznek az
utcákon, kórházakban, iskolákban és hivatalokban. Tiszta élel-

miszert, ivóvizet és környezetet biztosítanak a miskolciaknak. Megakadályozzák a szakképzett miskolci fiatalok elvándorlását.
WÁGNER-LAKATOS TAMÁS, az LMP jelöltje 36 éves, alapvetően baloldali gondolkodású lokálpatrióta. Szociális munkás, nevelőtanár, romológus diplomája van. A jelöltséget nem politikusként, hanem szakemberként vállalta. Oktatási esélyegyenlőséggel, telepfelszámolással foglalkozott, gyerekeknek tanodát, munkanélkülieknek munkaerő-piaci programokat vezetett: így szerzett tapasztalatok erősítették meg,
hogy képviselőként hitelesen, a város érdekeit figyelembe véve
hozzá tudna járulni a leszakadó lakosság élethelyzetének javításához.
16. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET
FÜLÖP JÓZSEF ISTVÁNNÉ, a Magyar
Kommunista Munkáspárt jelöltje 58 éves
nyugdíjas. Középiskolai végzettsége van,
több mint harminc évet dolgozott a vendéglátásban. Harmincöt éve él férjével, két
gyermekük és két unokájuk van. A körzetben elsõsorban az utak, járdák állapotán javítana, a csapadékvíz-elvezetés kiépítését fontosnak tartja.
Segíteni szeretné a volt kohászati dolgozók helyzetét, felülvizsgáltatná a körzet buszjáratait, tenne a lét- és közbiztonság érdekében, megakadályozná a Diósgyõri Kórház lepusztulását.
GAZDUSNÉ PANKUCSI KATALIN a Fidesz
– KDNP képviselőjelöltje. Szavazzon a Fidesz
– KDNP-re, mert programjukban szerepel:
„Munkahelyteremtő programokkal el szeretnénk érni, hogy minden családban legalább
egy aktív kereső legyen. Támogatjuk egy szociális bolthálózat kialakítását, amely a helyi,
a városkörnyéki és a hazai mezőgazdasági termelők minőségi termékeit részesíti előnyben.”
KISKARTALI ROLAND a Szemléletváltást
Miskolcon Egyesület jelöltje. 32 éves, 21 éve
lakik Komlóstetőn. Ismeri a körzetet, melyben indul, tisztában van a terület problémáival, melyeket meg kell oldania, amennyiben
a választópolgárok bizalmuk jeléül rá szavaznak. Október 3-án mindenképp jöjjenek
el szavazni, és ha már ott járnak, válasszák az egyesületet
és őt! Váltsunk együtt szemléletet Miskolcon!
SZIHALMI PÉTER az MSZP jelöltje 33
éves, mûszakvezetõ. Megválasztása esetén
a legnagyobb figyelmet az útépítésekre, a közbiztonság javítására fordítaná. A lakossági
kéréseknek megfelelõen leaszfaltoztatná a
Szántó Kovács János, a Vörösbérc és a Cinka
Panna utcákat, meghosszabbíttatná a
Komlóstetõ utcát. Akadálymentesíttetné a Lorántffy–Muhi utcák
keresztezõdésében található gyalogátkelõhelyet. Komlóstetõn
új játszóteret építtetne, s átdolgoztatná a buszmenetrendet
is. Támogatná a térfigyelõ kamerarendszer bõvítését, különösen a Vasgyárban és környékén.
SZTANCSIK BARNABÁS LÁSZLÓ, a
Jobbik jelöltje tanár, 56 éves, nős, két gyermeke van. Az egyik pedagógus szakszervezet városi titkára. Tervei: új utak építése, a
vízelvezető rendszer kiépítése; a szennyvízhálózat bővítése, közbiztonság javítása; új játszóterek, kerékpárutak, sportpályabővítés,
köztéri pihenőhelyek kialakítása, panelházak felújítása környezettudatos technológiával, helyi vállalkozók támogatása,
megvizsgálandó a komlóstetői orvosi rendelő helyzete,
(fiók)gyógyszertár létrehozása; Komlóstető egyutcás megközelíthetőségének megszüntetése.
17. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET
ÁRGYEL RÓBERT, 43 éves, nõs, 2 gyermek édesapja, a 17. számú választókörzet
önkormányzati képviselõjelöltje a Civil
Mozgalom Egyesület támogatásával. A
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi
Karán végzett igazságügyi igazgatás szakon.
Az elmúlt idõszak eseményei bebizonyították, hogy a civil összefogás erõsebb tud lenni minden pártpolitikai kezdeményezésnél. A Civil Mozgalom nem párt, képviselõi nem pártkatonák, hanem felelõs helyi képviselõk, akik
az általuk létrehozandó önkormányzatokban tesznek is a lakosságért.
BAZIN GÉZA, az MSZP jelöltje 43 éves
fejlesztési vezetõ. 2002 óta önkormányzati
képviselõ. Vallja, hogy számára a legfontosabb a lakossági panaszok orvoslása, a jogos
elvárások teljesítése. Újraválasztása esetén
továbbra is szorgalmazni fogja az út- és járdarendszer fejlesztését, a szennyvízhálózati rendszer felülvizsgálatát, ha kell, annak átépítését. Ugyanez
igaz a csapadékvíz-elvezetõ rendszerre is. Fontosnak tartja
a családi szabadidõs programok támogatását, ezért újabb
elemekkel bõvítené a játszótereket, s továbbra is segítené a
helyi kulturális egyesületek mûködését.

MELLIK BÉLA a Fidesz – KDNP képviselőjelöltje. Szavazzon a Fidesz – KDNP-re,
mert programjukban szerepel: „Hangsúlyoznunk kell minden szinten, hogy az
észak-magyarországi térségben Miskolcnak
központi szerepe van. A központi szerepnek
meg kell jelennie nemcsak a környező településekkel való együttműködésben, a magyarországi régiók
helyi képviseleteinek kialakításában, a közösségi energiatermelésben, hanem a városképben is!”
NAGY VIKTOR az LMP jelöltje. Elsődleges
célja Miskolc-Pereces népszerűsítésének tovább folytatása, valamint új, konstruktív ötleteivel való támogatása. Gyermekkora óta sokat
tartózkodik Perecesen, erenyői telkükön. Látja
a folyamatos változást a városrész belterületté nyilvánítása óta, ami megelégedettséggel tölti el. Szeretne munkájával hozzájárulni ennek a Bükk lábánál fekvő városrésznek a fejlesztéséhez, működtetéséhez,
megújításához. Ehhez kér tisztelt választóitól támogatást!
PAKUSZA ZOLTÁN, a Jobbik jelöltje tanár,
a Miskolci Jobbik alelnöke, 31 éves és születésétől Perecesen él. Tervei: a Pereces patak
szabályozása, víz- és szennyvízelvezetés
megoldása, a csapadékvíz-elvezető rendszer
felújítása, a helyi vállalkozások támogatása,
közbiztonság helyreállítása, polgárőrség,
rendőrség bevonásával, illegális házfoglalók eltávolítása, az
úthálózat javítása, erdőőrök, közüzemi díjak csökkentése a
megújuló energiaforrások felhasználásával, panelházak felújítása környezettudatos technológiával, helyi piacok.
RÓZSA VIKTOR, a SZEME jelöltje 42 éves,
kétgyermekes családapa. Legfontosabb feladatnak a közbiztonság mielőbbi helyreállítását, a közutak állapotának minőségi javítását,
valamint a terek, parkok, játszóterek rendbetételét tartja. Fontos, hogy a civil szervezetekkel, az ott élőkkel összefogva, együttműködve azon dolgozzanak, hogy Pereces a kulturális értékeit, hagyományait megőrizve Miskolc virágzó kertvárosa legyen!
18. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET
ÁCS GÁBOR 49 éves, a Szemléletváltást
Miskolcon Egyesület képviselőjelöltje a
18-as számú választókörzetben. Célja,
hogy megszerettesse a sportot, hogy mindenkihez eljusson, és mindenki életének
része legyen. Nyitott sportpályák – nyitott
iskolák címmel szeretné megvalósítani ezt
az elképzelését. Szeretné elősegíteni gyermekeink egészséges fejlődését, aktivitását.
JAKAB PÉTER a Jobbik jelöltje, tanár, 30
éves, nős, két gyermek édesapja. Jelenleg
egy tisztán roma nemzetiségi iskolában
oktat történelmet. Tervei: a Kuruc utcai „fészekrakókat” kiköltöztetik, megerősítik a
rendőrséget, amely megfékezi a közterületeinket rongáló, ill. az Előhegy kertjeit fosztogató vandálokat. Ökopiacot létesítenek az ott élők számára, hogy az őstermelőktől juthassanak hozzá egészséges,
magyar élelmiszerekhez. Rendet tesznek köztereinken, korszerűsítik a közvilágítást, megtiltják játszótereinken az alkoholfogyasztást.
JAKAB ZSOLT, a Civil Mozgalom jelöltje
egy felnõttképzõ iskolát vezet. Tõsgyökeres
kiliáni, itt nõtt fel, itt járt iskolába, itt lakik feleségével és lányával. Látja, tapasztalja, hogy
az elmúlt évek nem hoztak jelentõs változást
abban, hogy környezetünk élhetõ, élvezhetõ
legyen. De nincs komplex a város ezen területeire irányuló fejlesztés. Feladat van bõven, szívesen dolgozna
mindezek megvalósításán a lakosokkal együtt! Célja, hogy ne
csak éljünk egymás mellett, hanem mûködõ, egymás gondjaira érzékeny közösségek formálódjanak!
SERESNÉ HORVÁTH ZSUZSANNA a
Fidesz – KDNP képviselőjelöltje. Szavazzon
a Fidesz – KDNP-re, mert programjukban szerepel: „Nem fordulhat még egyszer elő, hogy
a Szinva elárassza Diósgyőrt! Ennek érdekében elengedhetetlen a patak medrének helyreállítása, a patakpart kiépítése. A város határában a Sajó folyó megfelelő árvízvédelmét a környékbeli
önkormányzatokkal és a kormányzattal együttműködve mielőbb meg kell oldani.”
DR. TOMPA SÁNDOR az MSZP jelöltje
gépészmérnök, egyetemi oktató. Immár
több mint húsz éve képviseli Diósgyõrt,
Miskolcot. A város fejlesztésének motorja:
autópálya építése, ipari parkok létrehozása,
panelházfelújítási program, turisztikai projektek kapcsolódnak a nevéhez. Diósgyõr
történelmi értékeit, lakóinak tudását, a természet kínálta lehetõségeit kihasználva fogalmazza meg további elképzeléseit. Tervei közt új közlekedési lámpák, térfigyelõ kamerarendszer telepítése, orvosi rendelõ korszerûsítése, bevásárlóközpont építése és a modern villamosközlekedés megvalósítása szerepel.

19. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET
BARTHA GYÖRGY az MSZP jelöltje 45
éves, egyetemi végzettségû. Az elmúlt hetekben utcafórumokon, lakossági találkozókon tájékozódott a körzetben tapasztalható
gondokról, ennek megfelelõen alakította ki
programját. Elsõdleges célja a Szinva-meder
kikotortatása, a csapadékvízelvezetõ hálózat
fejlesztése, az utak, a járdák rendbe tétele, új játszóterek építése. Bükkszentlászlón a patak meder- és támfalproblémájának megoldása, a Kilián-Délen pedig a helyi vérvételi lehetõség megtartása a legfontosabb. Szeretné elérni, hogy a
21-es busz újra a Tisza pályaudvarig közlekedjen.
F. NAGY ZSUZSANNA, a SZEME jelöltje civil
környezetvédő, jelenleg a miskolci Ökológiai
Intézet Alapítványnál dolgozik. Meggyőződése,
hogy olyan fejlesztésekre van szükség, amelyek hasznosak, azaz javítanak a környezet állapotán, munkahelyet és jövedelmet teremtenek elsősorban az itt élők számára. Éppen
ezért körzetében átgondolandónak tartja a diósgyőri vár és strand,
a kenderföldi biofűtőmű beruházási terveit.
MÁNDY ANDRÁS a Fidesz – KDNP képviselőjelöltje. Szavazzon a Fidesz – KDNPre, mert programjukban szerepel: „Miskolcon
átgondolt közösségi közlekedésfejlesztési
stratégiára van szükség. A városi tömegközlekedést az utazók igényeihez kell igazítani a városi teherforgalom csökkentése érdekében meg kell oldani az iparterület közvetlen tranzitelérését. Át kell világítani a Zöld Nyíl projektet, hogy az a miskolciak érdekeit figyelembe véve készüljön el.”
TAKÁCS ATTILA, a Jobbik jelöltje a Miskolci
Egyetem Állam- és Jogtudományi karának harmadéves hallgatója. Tervei: a közbiztonság
helyreállítása, a cigánybűnözés megállítása a
törvény eszközeivel, a „segélyért munkát” program bevezetése, mert nem azokat fogják támogatni, akik segélyből képzelik el életüket. A
helyi kisvállalkozásokat, a helyi piacok létrejöttét támogatják.
Parkosítás és közterület-rendezés közmunka program bevonásával; korszerű közvilágítás, úthálózat állapotának helyreállítása.
20. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET
HORVÁTH OTTÓNÉ SVIDRÓ IBOLYA, az
MSZP jelöltje pedagógus. 1994-tõl önkormányzati képviselõ. Megválasztása esetén folytatná a Kis-Szilvamag rehabilitációját, ott, a
lakossággal megvitatott terveknek megfelelõen,
közösségi parkot hozna létre. Legfontosabb céljai közé tartozik az utak, járdák, közterek, játszóterek állapotának javítása, az utcák virágosítása. Képviselõi
alapjából támogatná a térfigyelõ kamerarendszer bõvítését.
Felújíttatná a Tömörkény utcai orvosi rendelõt, a majláthi temetõt kegyeleti parkká alakíttatná át. Fontosnak tartja a körzetet érintõ turisztikai fejlesztések támogatását.
DR. KOVÁCS LÁSZLÓ a Fidesz – KDNP képviselőjelöltje. Szavazzon a Fidesz – KDNP-re,
mert programjukban szerepel: „Korszerűsítjük
a lillafüredi alagutakat, a kiemelt turisztikai övezetben parkolókat létesítünk a turistabuszok számára. Kerékpárút-hálózat kialakításával lehetőséget kell adnunk a városi alternatív közlekedésre. Városi szabályzatot dolgozunk ki az útkarbantartás minőségének ellenőrzésére. Jelentősebb kedvezményeket kell kapcsolni a miskolci családoknak a Miskolc Kártyához.”
LAZUR ISTVÁN 36 éves, nős, egy gyermek
édesapja. A Szemléletváltást Miskolcon Egyesület
képviselőjelöltje a 20. számú választókerületben, amelyhez a diósgyőri városrész, Alsó- és
Felső-Hámor, Lillafüred, valamint Ómassa tartozik. Legfontosabb teendőknek a közbiztonság,
közvilágítás, az utak helyreállítását, valamint a
városrész fejlesztését tartja. Ezt szeretné megvalósítani és ezért
arra kéri a lakosokat, október 3-án szavazzanak rá.
MAROSI ERIKA, a Jobbik jelöltje pedagógus. Tervei: fel fogják számolni a bűnözést
és a vandalizmust, felelősségre vonják azokat, akik köztartozásaikkal veszélyeztetik a
társasházak biztonságos működését, és
akikre az ott élők sokat panaszkodnak a kosz,
a zaj, a rongálások miatt. Nyugalmat, rendet, békességet teremtenek a lakótelepeken. Energiaárak mérséklése, megújuló energiaforrások többségi bevonásával. Ökopiac létesítése, hogy az ott élők az őstermelőktől juthassanak hozzá egészséges, magyar élelmiszerekhez, kedvező áron.
PATAKYNÉ HERCZEGFALVI ZSUZSANNA,
az LMP jelöltje Felső-Majláthon lakik. A választókörzet és a város kitörési pontjának is
a turisztikai fejlesztéseket látja. Vonzóvá kell
tenni lakókörnyezetünket az ide látogatók számára, és ezzel lendíthetünk gazdaságunkon
is. A másik nagyon fontos és sürgősen elintézendő probléma a közlekedés. Hiányoznak járdarészek a főút
mentén, nincs kerékpárút, a meglévő utak állapota sok helyen silány minőségű és a járdák szinte járhatatlanok. Neki a
család és a békés, nyugodt élet az első!
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TELEPÜLÉSEK MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEI
Miskolcon és a környező településeken számos egészségügyi, szociális és oktatási fejlesztés indult el az elmúlt időszakban, a helyiek érdekében. A nemrégiben megvalósult tervek
az adott település lakosságának nyújtanak az elkövetkezendő időszakban elérhetőbb és színvonalasabb szolgáltatásokat, kevesebb utazással. Külön hangsúlyt fektettek a kulturális,
és történelmi értékekre, annak érdekében, hogy a helyi turizmust fellendítsék. A felújítások során új utak, egészség és közösségi ház, valamint emlékpark jöhetett létre. A fejlesztések mellett nagy hangsúlyt fektettek az adott település hagyományaira és turistacsalogató történelmi épületeire, annak érdekében, hogy az oda érkezők az új szolgáltatásokon túl a
helyi élményekkel, ízekkel és kultúrával is megismerkedhessenek. A megújulás jegyében a településeken továbbra is törekednek a fejlesztésekre, így az ott lakók európai színvonalon élhetik majd mindennapjaikat.

Hernádkakon az egészség
megőrzése a fő cél

Megújultak az utak
Sajószentpéteren

Kazánokat kapott
Arnót az Auchantõl

Az Észak-magyarországi Operatív Program, kistérségek
központi települései közlekedés-fejlesztésének keretein
belül megújultak Sajószentpéteren a történelmi belvárosba
vezetõ utak.

Arnóton a nyár eleji esõzések és az azt követõ árvíz nyomán, a polgármesteri hivatal és a két óvoda épülete is megrongálódott, ahol a fûtõberendezések is tönkrementek. Az
Auchan áruház magyarországi képviselete segítségül új kazánokat adományozott a településnek, hogy a hivatali munka,
és az oktatás továbbra is zavartalanul folytatódhasson.

Hernádkak az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektetett a helyiek egészségének
megóvására, hiszen új létesítménnyel, s ezáltal új szolgáltatásokkal bővülhet a településen
az egészségügyi ellátás.

A településen összesen 22 házba tört be a víz, a polgármesteri hivatal és az óvodák épületén kívül. Az intézményekben keletkezett károk az irattárat is jelentõs mértékben érintették, de a
legnagyobb problémát a fûtõberendezések meghibásodása okozta. A hipermarket nagy anyagi terhet vett le a helység önkormányzatáról, amikor felajánlotta a három új kazánt, mintegy 10
millió forint értékben. A cég nem csupán a készülékeket adományozta oda, hanem azok beszerelését is elvállalta, így a hivatal és a két óvoda a fûtési szezont már az új berendezéssel kezdhetik meg. Az Auchan felajánlásával 110 gyermek számára sikerült a fûtést megoldani a településen.
Kolenkó Gábor, Arnót polgármestere az esemény kapcsán elmondta: nagy öröm számukra az, hogy a kazánok cseréjére sor
kerülhetett az intézményekben, viszont polgármesterként nem
csupán az oktatási intézményekre, hanem a magánszemélyekre
is gondolnia kell, mert a nyár eleji árvíz után a mai napig helyreállításra van szükség. Ruhákat és építõanyagokat adományozott
az arnótiak számára az Ökumenikus Szeretetszolgálat, az evangélikus egyház és a felsõzsolcai római katolikus egyház, de az
építkezésekhez szükséges alapanyagokra a továbbiakban is szüksége lesz a helyieknek. Az új kazánok beszerelése mellett a magánépületekre, családokra is nagy figyelmet fordít az önkormányzat,
annak érdekében, hogy a nyár elején kialakult károk helyreállítása minél hamarabb megtörténhessen.

Az európai uniós támogatással létrejött új egészségház nem csupán a helybéli lakosok, hanem a környékbeli településeken élők
egészségügyi ellátását is megoldja. A kibővített és új funkciókkal
is ellátott komplexum a hagyományos járóbeteg-ellátási feladatokon kívül az egyes szűréseket és a sürgősségi ellátáshoz tartozó tevékenységeket is koncentráltan tudja működtetni az elkövetkezendő
időszakban. A rendelő olyan fizioterápiás készülékkel is rendelkezni
fog, mellyel a csont- és ízületi fájdalmakat lehet majd csillapítani.
A 24 órás vérnyomásmérővel a rejtett vagy ingadozó magas vérnyomás pontosabb diagnosztizálására lesz lehetőség. Légzésfunkciós
készülék, egy, a háziorvos-alapszakvizsgához igazított nőgyógyászati
vizsgálóágy és a vizsgálatokhoz szükséges eszközök is beszerzésre
kerültek. Ezzel gyakorlatilag helyi szinten egy szakvizsgálat lehetősége is megvalósításra került. Az új funkciók viszont ezzel még nem
érnek véget, hiszen Doppler-érvizsgáló is lesz majd az egészségházban, ami arra ad lehetőséget, hogy az igen gyakori érszűkületeket, amelyek vagy elsődleges, vagy valamely más megbetegedés
szövődményeként jönnek létre, kezdődő időszakában lehessen felismerni. A községben egy egészségcentrum jöhet létre annak érdekében, hogy az ott élőknek ne kelljen a későbbiekben kilométereket utazniuk valamelyik nagyobb városba, az egészségük
megőrzése miatt.

Sajószentpéteren már évek óta tervezik az utak felújítását,
kiváltképpen azokat, amelyek a történelmi belvárosba kalauzolják a turistákat. A város két évvel ezelõtt nyújtott be pályázatot három útszakasz teljes felújítására. A döntés egy éven
belül megszületett, és a közbeszerzési eljárás lebonyolítása
után megkezdõdhettek a munkálatok, melyeknek eredményeképpen a szentpéteriek ma már akadálymentesen közlekedhetnek az adott utakon. A 90,557 millió forint összköltségû beruházás a napokban ért véget, amikor ünnepélyes
keretek között adták át a felújított utakat a közlekedõknek.
Az átadáson dr. Faragó Péter, a város polgármestere köszöntötte a megjelenteket, és elmondta: a felújítással közel
negyven százalékkal csökkent a városközpont eléréséhez
szükséges idõ, így a történelmi belváros is könnyebben, rövidebb idõ alatt megközelíthetõ. Elmondása szerint a felújított utak a késõbbiek során bekapcsolódnak a történelmi városközpont rehabilitációjának keretein belül kialakításra kerülõ útszakaszokba. Az utcák mentén megújultak a kapubejárók és járdák, valamint megoldódott a csapadékvíz-elvezetés is.

FEJLÔDÉS FELSÔDOBSZÁN
2006 októberében bizalmat kaptam Önöktõl
Felsõdobsza község vezetésére, polgármesteri feladatok ellátására. Nagyon nehéz négy év van mögöttünk:
gazdasági válság, önkormányzati támogatások megvonása. Mindezek ellenére Felsõdobsza fejlõdésnek indult.
Az én életemben pedig több változás történt.

Terveim az elkövetkezendõ négy évre: 1. Legfontosabb
a munkahelyteremtés. Az Európa Tanácson keresztül lehetõségem volt tárgyalni külföldi vállalkozókkal. Norvég, holland befektetõk segítségével ipari üzem építésére van lehetõség Felsõdobszán, ahol 50-60 munkavállaló részére minimálbér fölötti fizetést biztosítanának. 2. A Hernád folyó
mentén a védõgát építésének befejezése, melynek elõkéBüszke vagyok arra, hogy 2008 májusában az Európa
szítési munkálatai több éve folynak. 3. Közbiztonság megTanács tagjának választottak, és azóta folyamatosan részt
erõsítése, rendõrõrs létrehozása. 4. Az ÖNO zavartalan mûköveszek Strasbourgban az Európa Tanács Önkormányzadésének biztosítása, a házi segítségnyújtás bõvítése.
tok Fenntarthatósági Bizottságának munkájában és az Európa
Idõsekrõl való gondoskodás. 5. Önkormányzati utak és járTanács plenáris ülésein,ahová elvittem
dák felújítása, újak építése. 6.
Felsõdobsza hírét is. Mindemellett siCsapadékvíz és belvíz elvezetéséhez
keresen vizsgáztam a Corvinus
árkok építése, tisztítása. 7. Faluközpont
Egyetem által szervezett Polgármester
kialakításának folytatása. Piactér épíAkadémián, ahol okleveles polgártés a buszváró mellett. A Lédeczi-féle
mesternek nyilvánítottak.
ház felújításának befejezése. 10 millió
2006–2010 között beadott pályáFt áll rendelkezésünkre. 8. A Közösségi
zataink szinte mindegyike nyertes lett,
Ház II. ütemének megépítése. 9. Önés így a pályázatokon keresztül
kormányzati földek hasznosítása szoFelsõdobsza településre több mint 1
ciális földprogram keretében. Ehhez szemilliárd Ft került. Közösségi Ház 32 milretném felhasználni a közmunka adta
lió Ft, Deák út szélesítése, felújítása 15
lehetõségeket is. 10. Egységes falukép
millió Ft, központi buszváró 4,5 millió
kialakítása. Fa buszvárók építése,
Ft, térfigyelõ kamerák felszerelése 6
padok, utcajelzõ táblák elhelyezése. 11.
millió Ft, általános iskola felújítása, bõví- Bene Klára polgármester.
Játszóterek építése EU-elõírások szetése, korszerûsítése 230 millió Ft,
rint. 12. Felsõdobszán jelenlévõ egy(ehhez párosul még több millió Ft értékben számítógépek,
házakkal – katolikus, református – együttmûködés, és azok
és interaktív táblák beszerzése), védõgát-építés a Hernád
évenkénti anyagi támogatása. 13. Felsõdobszáért alapítvány
folyó mentén 3 km-es szakaszon. A két fordulóban elnyert
létrehozása. 14. A következõ négy évben is szeretnék az
összeg 712 millió Ft. Ravatalozó és nagykereszt felújítáÉlelmiszerbankkal kötött megállapodás alapján tartós élelsára 5,5 millió Ft-ot nyertünk. A ravatalozó új drapériát kamiszerrel segíteni Felsõdobsza lakosságát. 15. Egészséges
pott több mint 200 ezer Ft értékben. Az új önkormányzati
ivóvíz biztosítása (kicserélésre kerül a gerincvezeték az egész
busz vásárlására nyertünk 10 millió Ft-ot. Két éve vezettelepülésen.) Hulladék-rekultiváció Felsõdobsza területén. Ez
tük be, és eredményesen mûködik idõsek, betegek, egyekb. 70 millió Ft-ot és munkalehetõséget jelent. A Miskolci
dülállók körében a házi jelzõrendszeres segítségnyújtás,
Egyetemmel közösen olcsóbb tüzelõanyag bevezetésére töamit Felsõdobszán 24 fõ vesz igénybe. Több, kisebb összegû
rekszünk. Gáz kiváltása, biomassza-gyártás és felhasznápályázat nyertesei is vagyunk. Ezek közé tartozik pl. 300
lás. A pályázat beadásának része, hogy a modellfalu
ezer Ft értékben fûkasza vásárlása. Bevezettük a nyilváFelsõdobsza lenne. Ez is munkalehetõség lenne az itt élõknos internetet. 2007-tõl a polgármesteri hivatal épületében
nek, és megtakarítás a felhasználóknak. A napokban kemozgókönyvtár mûködik. Fontos megjegyezni, hogy az elrült nyilvánosságra az a nyertes pályázatunk, aminek célja
múlt négy év alatt készült el a Halmaj – Hernádkércs köfoglalkoztatási társaság létrehozása. Ez a pályázat
zötti útszakasz. Kistérségi és önkormányzati közmunkáFelsõdobszán 5-6 fõnek folyamatos munkát biztosít. 16.
ban folyamatosan 50-60 fõt tudtunk foglalkoztatni. 2006Közintézmények felújítása. Ezen felül, anyagi helyzetünkhöz
2010 között egyre szorosabbá vált a kapcsolatunk az Élelmérten segíteni fogom az iskolakezdést. Még most is szemiszerbankkal, és több tonna tartós élelmiszer kiosztása
repel a terveim között a domboldalban található forrásvitörtént évente a lakosság részére.
zek hasznosítása. Ez sok embernek munkát adna.

Onga jól mûködô
európai kisváros lehet
A Miskolc térségében elhelyezkedõ nagyközség, Onga az
árvízi katasztrófák után is a folyamatos megújulásra és fejlõdésre törekszik annak érdekében, hogy minél elõbb várossá nõje ki magát.
Ongán, és a közigazgatásilag
oda tartozó Ócsanáloson a nyár
elején komoly károkat okozott a
heves esõzés, az árvíz és a belvíz. A kormány által kihirdetett
vészhelyzetben kritikus pillanatokat élt meg a település. Az árvízi védekezés Ócsanáloson a Madzin Tibor
Hernád folyó és a Vadász patak
tekintetében, valamint Ongán a Hernád folyó és
a Bársonyos patak tekintetében egyaránt sikeres
volt. Az elkövetkezendõ idõszak a kárenyhítés, az
újjáépítés idõszaka kell hogy legyen, melyhez hatalmas segítséget jelent majd az árvízi katasztrófa sújtotta területek helyreállításához igényelhetõ
vis maior-támogatás.
Ongán viszont nem állt meg az élet a katasztrófa után sem, hiszen a településnek újjá kell születnie fejlesztései, megújulásai révén. Megyeszerte
példaértékûnek tekinthetõ az a négyéves civil és
önkormányzati összefogás, melynek révén a nyár
elején átadásra került a Darvas Közösségi Ház és
Múzeum. A múzeum helyt ad a történeti és a
népi gazdálkodással kapcsolatos látványos kiállítás mellett egy egyedülálló pálinkáspohár-történeti gyûjteménynek is. Udvarán pedig megtekinthetõ Onga különbözõ idõkben használt névalakjait rögzítõ Onga néveredete emlékmû,
melynek alapköve Erdélybõl, a Jód-patak völgyébõl
származik.
A nyár végén, Szent István ünnepén átadták az
épülõ Történelmi Emlékpark elsõ szakaszát,
amely a település és a magyarság történelmét lesz
hivatott bemutatni és megõrizni. Madzin Tibor pol-

Politikai hirdetési oldal

gármester szerint a felavatásra került trianoni emlékmû múlandóságunk számára egy olyan jel,
ami arra emlékeztet, hogy 90
évvel ezelõtt egy ország, egy
nemzet, az akkori nagyhatalmak, és a világháborúban gyõztes országok vezetõinek igazságtalan döntése következtében
egyik napról a másikra elvesztette
többségi nemzetének, a magyar
nemzetiségû népességének közel
1/3-át, területének pedig 2/3-át.
Ekker Róbert, szerencsi származású szobrászmûvész alkotása a
polgármester. polgármester szerint hûen örökíti meg a széthasított magyar
nemzet és Magyarország legnagyobb történelmi
sorstragédiáját.
A település az ifjabbakra is gondolt, mivel 14
játszóeszköz beépítésével került kialakításra
Ongán és Ócsanáloson két szabványos játszótér,
melyek a szórakozás és ügyességfejlesztés mellett
roppant biztonságosak is. Ezen fejlesztéseken túl
átadták a nagyközség egészére kiterjedõ, közbiztonságot és vagyonvédelmet támogató, 16 kamerából álló térfigyelõ rendszert is. Mindezeken
túl szeptember elején került sor a település kívülbelül megújult II. sz. háziorvosi rendelõjének átadására. Az építési beruházáson kívül különbözõ
gyógyászati berendezések, segédanyagok és életmentõ berendezések, mûszerek beszerzésére is
sor került. A fejlesztéssel egy korszerûen felújított
orvosi rendelõ várja a pácienseket, ahol a háziorvosi ellátást egy barátságos, jól felszerelt, akadálymentes környezetben lehet elérni.
Fentiek alapján világosan látszik, hogy a
nagyközség vezetõi a település fejlesztésén és
magasabb szintre emelésén fáradoznak, annak
érdekében, hogy az ott lakók egy jól mûködõ,
jól élhetõ, fejlõdõ európai kisvárosban élhessenek.
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A Matéria Oktatási Bt.
ôszi tanfolyamai
 Szociális gondozó és ápoló (alapfokú)
 Szociális asszisztens (emelt szintű)
 Gerontológiai gondozó (emelt szintű)
 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

(emelt szintű)
 Mentálhigiénés asszisztens (emelt szintű)
 Élelmezésvezető (középfokú)
 Élelmezési menedzser (középfokú)
Ápolási díjasok részére támogatott képzésként:
 Gyermek és ifjúsági felügyelő (alapfokú)
Ny. sz.: 05-003-06
Akkreditációs lajstromszám: 0302

Bôvebb felvilágosítás: 46/506-212, 30/456-8328.
Weblap: materiabt.hu  E-mail: materiabt@t-online.hu

AKCIÓ! 2010. 09. 25-TÔL 2010. 10. 02-IG
Tomi Kristály mosópor 2 kg, 500 Ft/kg
Tomi Kristály mosópor 400 g, 497 Ft/kg
Tomi Kristály gél 1,5 l, 666 Ft/l
Biopon vasaláskönnyítő 2 kg, 500 Ft/kg
Biopon vasaláskönnyítő 400 g, 748 Ft/kg
Bonux mosópor 2 kg, 450 Ft/kg
Lenor öblítő 2 l, 500 Ft/l
Lenor öblítő parfümelle 750 ml, 665 Ft/l
Bref WC-tisztító 4 fázisú, 53 g
Bref duo aktív WC-gél, 60 ml
Cif mosogató utántöltô 500 ml, 438 Ft/l

999 Ft
199 Ft
999 Ft
999 Ft
299 Ft
899 Ft
999 Ft
499 Ft
399 Ft
499 Ft
219 Ft

FELHÍVÁS
A Miskolctapolca Fejlesztési Kft. a Miskolctapolcán lévő és a képen
látható pavilon tulajdonosát keresi. Ezért várjuk a tulajdonos jelentkezését, vagy azt, aki a tulajdonos felôl információt tud szolgáltatni. A jelentkezéseket a 30/757-7195-ös telefonszámon, illetve a varga.gyorgy@miskolcholding.hu e-mail címre várjuk annak
érdekében, hogy az építmény lebontására sor kerülhessen.

FELHÍVÁS
A Szentpéteri kapui köztemetőben (Miskolc, Szentpéteri
kapu 105.) a hagyományoknak megfelelően a temető
főbejárata mellett kihelyezett faházakban 2010. október 11–
november 2. közötti időszakban lehetőséget biztosítunk

virágok, koszorúk, gyertyák és mécsesek
értékesítésére.
Faházak bérlésére 2010. október 5-ig
írásban lehet jelentkezni:
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.
3531 Miskolc, Győri kapu 48-50. vagy varosgazda@varosgazda.hu

Érdeklődni lehet: 46/353-909

Legyen
Ön az elsô!
Szerezzen
nálunk szakmát
a leggyorsabban!
Államháztartási mérlegképes
könyvelô (09. 20.)
 Bérügyintézô (09. 27.)
 Tb-ügyintézô (09. 27.)
 Jövedéki ügyintézô (11. 08.)
 Vámügyintézô (11. 08.)
 Közbeszerzési referens (11. 15.)


Hatósági képzések:
 Pénzügyi szolgáltatás közvetítôi – hatósági vizsgára történô felkészítés
 Biztosításközvetítô – hatósági vizsgára történô felkészítés
 Regisztrált mérlegképes könyvelôk továbbképzése a megye több városában
Másoddiplomás képzések:
 Pénzügy adó-, illeték-, vám-szaktanácsadó (09. 30.)

Perfekt Zrt.
3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
Tel.: 46/354-869
www.perfekt.hu, e-mail: miskolc@perfekt.hu

FAT: AL-0036, FNYSZ 01-0507-04

Induló képzéseink:
 Pénzügyi-számviteli ügyintézô (10. 27.)
 Mérlegképes könyvelô (10. 04.)
 Társadalombiztosítási
és bérügyi szakelôadó (09. 29.)
 Adótanácsadó (10. 15.)
 Termékdíj-ügyintézô (11. 08.)
 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztô (10. 14.)
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Egészség
és wellness

„KAQUN-NAL AZ EGÉSZSÉGÉRT,
OXIGÉNNEL AZ ÉLETÉRT”
Minden embernek elemi érdeke egészségének
megõrzése, a betegség megelõzése. Mihelyt az életmódunk, körülményeink elõnytelenül megváltoznak,
elõbb-utóbb megbetegszünk.
Az oxigénhiány következtében a szervezet pH-ja
csökken, a sejtek szabályos élettani mûködése akadozik,
az immunrendszer gyengül, és krónikus betegségek
alakulhatnak ki. A szövetek elsavasodásával a szervezet regenerációs képessége lassul. Ennek az állapotnak a javítását, misszióját vállalta fel a KAQUN
Egészségcentrum, melynek fõprofilja a KAQUN fürdõés ivókúra. Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet megállapította, hogy hatására jelentõsen nõ a szervezetben a tumoros sejtek elpusztításáért is felelõs NK-sejtek száma. Ezen klinikai vizsgálat bizonyítja, hogy a Kaqun
víz 14 napi ivóvíz-, illetve fürdõkúrában alkalmazva, mellékhatások nélkül növeli a vírussal fertõzött, illetve tumorossá vált sejtek ellen harcoló immunsejtek számát.
A KAQUN víz fürdõ formájában is emeli a vér oxigénszintjét, ezzel hozzájárul az egészségi állapot helyreállításához és megõrzéséhez. A 37 fokos, enyhén lúgos
KAQUN vízben alkalmanként maximum 50 percig tart
egy fürdés, mellyel olyan nagy mennyiségû oldott oxigén jut a szervezetbe, amely semmilyen sporttevékenységgel, fokozott légzéssel nem érhetõ el.
A KAQUN fürdõkúra mellett nem elhanyagolható
az otthon is alkalmazható ivókúra szerepe.
A KAQUN ivóvíz elõállítása az olasz Dolomit-hegység kristálytiszta gleccservizébõl, elektrolitikus eljárással

A stresszes mindennapokban
nagy figyelmet kell szentelnünk
a testmozgásra – wellness-szolgáltatások, úszás, szauna, gyógymasszázs – és az aktív pihenésre. Ebben nyújtanak nagy segítséget az utazási irodák, szállodák kínálatai, bel- és külföldön
egyaránt.
Egészségünk megőrzésének
másik módja a helyes táplálkozás. A szervezetünkből a méreganyagok hatékony kiürítését
segítik a gyógyteák, vitaminok,
gyógyvizek és fürdőkúrák, szakemberek közreműködésével.
A mai kor követelménye a magabiztos megjelenés,ehhez hozzátartoznak az ápolt körmök, egy
jó smink és frizura, de a test mellett a lélek ápolása is.
Egészségünk megóvása elsősorban rajtunk múlik. A megfelelő módszer kiválasztásában az
alábbi szolgáltatáscsokorral kívánunk segítséget nyújtani
Olvasóinknak.

Kemencés Csárda és Panzió
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 40.
A HUNGAROSPA FÜRDÕTÕL 50 m-re

történik, aminek eredményeként stabil formában,
magas koncentrációban tartalmaz oxigént, amely a normál ivóvíz oxigéntartalmának 6–8 szorosa.
A megoldás tehát a KAQUN víz! Az egészségesek
számára „védõital”, a betegek számára meggyorsítja
a szervezet regeneráló képességét.
Az orvostudomány eredményei által is közismert,
hogy a betegségek nagy része oxigénhiányra, a mikrocirkuláció zavarára vezethetõ vissza. A miskolci
KAQUN Egészségcentrumban a BEMER 3000 mágnesterápiás készülék segítségével kétperces kezelést
követõen a kapilláris vérellátás 24 százalékkal javul. A
BEMER-terápia sikeresen alkalmazható az egészség
megõrzésére, a fizikai és szellemi teljesítmény növelésére, valamint betegségek széles körében (mozgásszervi betegségek, anyagcserezavar, sebgyógyítás, vérkeringési és vérellátási zavarok, asthma, allergia, arthrosis, arthritis, migrén, diabetes, alvászavar).
A mikrocirkuláció fokozására és az oxigénhiány javítására szolgál az oxigéntorna és a chikung, mely
mozgásterápiákkal a Kaqun Egészségcentrumban közelebbrõl is meg lehet ismerkedni.
Az Egészségcentrum szeretettel vár minden kedves érdeklõdõt ingyenes tájékoztató elõadásaikra.

Vendégeink kényelmének érdekében minden szoba
külön fürdõszobával, toalettel, színes televízióval, minibárral,
kaputelefonnal és biomatracos ágyakkal van felszerelve.

Web: www.kemencespanzio.hu, www.kemencescsarda.com
Tel.: 06-52/362-221

Jól látja!
Ingyenes szem-látásvizsgálat*
Szemorvos által, időpont-egyeztetéssel.

Ajándék
napszemüveg**
* szemüvegkészítés esetén
** a hirdetés bemutatójának szem-látásvizsgálat esetén

OptiSun Optika
Miskolc Plaza – Emelet (galéria) Tel.: (46) 507 447
Érvényes december 31-ig. Részletek az üzletben.

Kaqun-Miskolc: Semmelweis Kórház – Rendelôintézet alagsor
3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. Tel.: 06 20 205 6789

Egész évben MOST a legolcsóbban!
VIZESKEDDJ újra a négycsillagos
Barlangfürdõben!
Szeptember minden keddjén

50% kedvezményt
biztosítunk a 4 órás felnõtt-, diákvalamint nyugdíjas jegyeink árából.
Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét,
hogy a kedvezmény más
kedvezményekkel nem vonható össze!

Kellemes kikapcsolódást kíván:
Cím: 3519 Miskolc, Pazár István sétány 1.
Tel: +36-46/560-030
Fax: +36-46/370-998
Web: www.barlangfurdo.hu

Tudtad-e, hogy a Pitti Szépségházban
új, hidegillesztéses hajhosszabbítási
technikával, akár 30 perc alatt is
elkészülhet a derékig érő hajad!
Hajkímélő, gyors, kényelmes, tartós!
HAIR CONTRAST – TAPE ON AND OFF
www.pitti-szepseghaz.hu
info@pitti-szepseghaz.hu
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7.00–20.00-ig,
szombat: 8.00–13.00-ig
Telefon: 46/353-114
Cím: Miskolc, Széchenyi út 12.
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Új helytörténeti kiadványok

TÖRTÉNELMI CÍMER
A VÁROSRÉSZEKNEK
A Miskolc részönkormányzatairól és címereikrõl, valamint a
mindszenti településrész történetérõl megjelent könyveket
mutatták be a városházán. A
miskolci közgyûlés még 2009ben döntött a történelmi címertervek kidolgozásáról, a heraldikai leírások elvégzésérõl.
 SZEPESI S.

Dr. Mokrai Mihály alpolgármester
elmondta: a sportcsarnok elõtt található szökõkút felújítása kapcsán
kezdte el foglalkoztatni a kérdés, hogy
egy ilyen gazdag történelmû város,
mint Miskolc, miért nem rendelkezik településrészi címerekkel?
– Nagyon izgalmas munka következett, levéltári kutatásokkal, majd
az itt fellelt pecsétnyomók, pecséttöredékek alapján kezdõdött meg a
címerek rekonstruálása, és az új, nem
történelmi részönkormányzatok címereinek heraldikai tervezése –
részletezte dr. Mokrai Mihály.
– Sokan nem értették, miért is vágunk ebbe a munkába. Azt mondták, vannak ennél fontosabb dolgok.

Lehet, de az elõdök megbecsülése,
a történelem tisztelete arra tanít
minket, hogy megõrizzük múltunkat
és a jövõt csak elõdeink tapasztalatának ismeretében lehet tervezni.
Mint elhangzott, a címerek grafikai tervezése során szebbnél szebb
tervek születtek, ezeket a részönkormányzatok többsége el is fogadta. Ahol elsõre nem fogadták el a
terveket, ott egyeztetések következtek, s végül itt is kialakultak a
szükséges konszenzusok.
A Mindszent településrész történetét feldolgozó kötet kapcsán elhangzott: a késõbb 16 település

összenövésébõl,
egybeolvadásából
létrejött
„nagy” Miskolchoz elsõként az
1724 és 1879 között önálló településként mûködõ Mindszent
c s at l a ko zot t ,
1880-ban. A régi
település nevét
ma már csak néhány elnevezés õrzi – így pl. a
Mindszenti temetõ, a Mindszent tér
és a Mindszenti római katolikus
templom. Fontosnak érezték, hogy
a hagyományõrzõ munka írott formában is megmaradjon, anyaga
örökségül szolgálhasson.
A rendezvényen köszöntötték
Dobrossy Istvánt, a megyei levéltár
ny. igazgatóját, – aki szerzõként, szerkesztõként is közremûködött a könyvek készítésében – abból az alkalomból, hogy történeti, helytörténeti
kiadványainak, publikációinak, tanulmányainak száma kerek jubileumhoz érkezett.

NÉGY HÓNAP ALATT FELSÔFOKÚ –
TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA
Interjú Kovács Blankával
és Szekeres Georginával
– Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep,
hogy lehetséges ilyen
rövid idô alatt nulláról felsôfokú nyelvvizsgát tenni.
Talán az is szerepet játszott ebben, hogy Ön
gyakorló nyelvtanár?
– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem,
de a sikerhez vezetô úton a döntô tényezôt egy
számomra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás
jelentette.
– Tudtommal pontosan négy hónappal az után,
hogy elôször kezébe vette a tananyagot, 90% körüli
eredménnyel a nap legjobb szóbeli vizsgáját produkálta – felsôfokon!
– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív
Nyelvtanulással, amikor még heti 35–40 órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a
mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sôt, a sikerélmény, hogy már az elsô lecke után
rengeteg mondatot tudtam aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb leckékbe fogjak bele és hogy megismerkedjek a még
ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.
– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és
a hagyományos módszereket is tökéletesen ismerô
nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai
kérdésekre és hiteles véleményt mondhat. Mi e
módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitôl
igazán újszerû és hatékony a Kreatív
Nyelvtanulás?
– Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem
találkoztam ennyire logikus szerkezetû tananyaggal,
személyes meggyôzôdésem, hogy ma ez a legjobb
nyelvkönyv a piacon kezdôk/újrakezdôk számára, ill.
akik rendszerezni vagy felfrissíteni kívánják eddigi
tudásukat.

– Ön pedig, kedves
Gina, tíz hét alatt sikeres
középfokú C nyelvvizsgát
tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segítség
nélkül, egy egyedi nyelvtanulási metódussal. Igaz?
– Valóban így történt. A módszer a Kreatív
Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27
középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás
egyéni bajnoka Magyarországon.
– Mitôl más és mitôl ilyen sikeres ez a módszer?
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû
tananyag segítségével folyamatosan ellenôrizni tudtam
magamat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény,
visszaigazolás. Így gyorsan kialakul a beszédkészség,
ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! A két oktatócsomag és a CD minôségû hanganyagok a középfokú
nyelvvizsga követelményeit veszik célba.
– Milyen nyelvekbôl hozzáférhetô a Kreatív
Nyelvtanulási Módszer és mennyibe kerül?
– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd,
norvég és dán nyelvre készült tananyag, a két oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19 900 Ft, ez alig
egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
– Úgy tudom, Miskolcon is lesz vásárlással egybekötött termékbemutató.
– Igen, 2010. október 4-én és 11-én (hétfôn) 17–19
óráig az ITC-székházban (díszterem) a tananyagokat
bárki megtekintheti.
– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további
nyelvtanuláshoz!
Szeretettel várunk minden tanácsot kérô érdeklôdôt
akár kérdéseivel, akár problémáival!
Behring Balázs

Infó és megrendelés:
www.kreativnyelv.hu

Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, NORVÉG, DÁN

Dolgozói nap breaktánccal és Tóth Verával az MVSC-pályán
Jó hangulatban telt a szombati egész napos TS Hungary dolgozói nap,
a felemás borús-napos idő ellenére. Több mint 1200-an voltak jelen a vasúti
kocsikat gyártó és javító cég ünnepségén az MVSC pályán, ahol fellépett
a T-Dance, Mujahid Zoltán és Tóth Vera is.
Szombat reggel, az
esős-borult idő ellenére
sokan mentek ki az
MVSC pályán megszervezett rendezvényre. Az
idő hamarosan jobbra
fordult, így zavartalanul
megtarthatták a szabadtéri programokat is. Elsőként a Miskolci Mazsorettcsoport adott elő
látványos-lendületes bemutatót a színpadon, a
talpalávalót a Zeneművészeti Konzervatórium
fúvósai szolgáltatták.
Bene Lajos, a cég ügyvezető igazgatója köszöntötte a vendégeket, Bene Lajos.
majd elmondta: „a 151
éves társaság életében a tulajdonosváltás számos előnnyel jár, mivel az új tulajdonos, az
ÖBB, azaz az osztrák vasút leányvállalata szakmai befektető, így a társaság működtetése
hosszú távon biztosított, mindemellett az új
tulajdonos jelentős technológiai és informatikai támogatást nyújt üzemünknek. A tulajdonosváltás révén javul a társaság likviditása
is. A szervezőknek köszönöm a jó előkészítést,
a vendégeknek pedig kellemes kikapcsolódást
kívánok!” Ezt követően került sor a legjobb
dolgozók jutalmazására, a cég vezetősége átadta a Miskolci Járműjavításért okleveleket.
Az ünnepségen jelen volt az osztrák részről
delegált társügyvezető, Wolfgang Artner úr
is, aki a lapunknak elmondta, hogy a 2009
decemberétől bevezetett kettős ügyvezetés
jól működik. Közös erővel dolgoznak a társaság sikeréért a mintegy 370 főt foglalkoz-

tató cégnél Bene Lajos
úrral , majd hozzátette:
„a piac szűkül, emiatt a
jelenleg folyó vasútikocsigyártás mellett nagyobb
szerepet kap a vasútiteherkocsi-javítás, átalakítás és a futójavítás. A
most megrendezett családi napot azért szerveztük, hogy a dolgozók
kikapcsolódhassanak, és
családtagjaiknak, barátaiknak megmutathassák, milyen nehéz és
felelősségteljes munkát
végeznek. A társaság már
most jelentős megrendelésállomán nyal rendelkezik a 2011-es évre,
de remélik, hogy a szep tem ber 21-én
kezdődő INNOTRANS Nemzetközi Vasúti
Szakvásáron, mely kétévente Berlinben kerül
megrendezésre, további megrendelésekhez
juthatnak.
A változatos programok keretén belül a 10
éves T-Dance tánccsoport dinamikus hip-hop
formációs- és breaktánc-bemutatót adott
elő, majd Eszményi Viktória és Heilig Gábor
interaktív táncműsora következett. A cég
üzemi éttermében töltött káposzta várta a dolgozókat, közben kint a futballpálya mellett folyt
a bográcsos babgulyásfőző verseny. A gyermekeknek volt ugrálóvár és pedálos gokart
játék, a sportos kedvűek pedig óriás csocsó-,
illetve kispályás futballversenyen mérhették
össze erejüket. Délután pedig az az egyik
Megasztár győztese, Tóth Vera, illetve Mujahid
Zoltán lépett színpadra.

