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kiáll 3. Gyönyörű épületnek tervezték, végül lagzis sátor
oldal
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Veres Pál
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és csapata
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fiatal látható
mellett!
Miskolcon.

Mit titkol
Alakszai
Zoltán?
Miért nem válaszol
az egyenes
kérdésekre a Fidesz
polgármesterjelöltje?
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Mit titkol
Alakszai Zoltán?

Alakszai Zoltán nem vállal
igazi interjúkat. Felvetődik
a kérdés: csak nincs valami
takargatnivalója?
A választások a
demokráciákban
egyszerű logika
mentén működnek. A jelöltek
programot készítenek, azt mindenféle
kommunikációs csatornán
eljuttatják a választásra jogosult polgárokhoz, és így
próbálják meggyőzni őket,
hogy rájuk szavazzanak. A
kandidálónak maga mellé kell állítania a szavazók
többségét, ehhez azonban
minden nyilatkozati lehetőséget muszáj megragadni,
mert különben az üzenetek
nem jutnak célba.
Éppen ezért furcsa, hogy
Alakszai Zoltán, a Fidesz
miskolci polgármesterjelöltje visszautasít minden
igazi interjúlehetőséget,
legutóbb Szántó István veterán újságíró felkérését. És
most ne beszéljünk a MiNapról, mert azt a miskolciak már kilenc éve tudják,
hogy az nem városi hetilap,
hanem lesilányított propagandakiadvány. Szóval,
Alakszai Zoltán megfutamodik minden olyan média-

megjelenés elől, ahol ugyan
sok választóhoz juthatna el,
de igazi kérdésekre kellene
válaszolnia.
Mi lehet ennek az
oka? A választási
kampányok kőkemény aranyszabályainak,
logikájának homlokegyenest ellentmond ez a fajta reakció. A
miskolciakban jogosan merülhet fel, hogy talán csak
nem valami titkolnivalója
van Kriza Ákos barátjának?
Miért nem mer válaszolni
egyenesen feltett kérdésekre?
Pedig a miskolciaknak
joguk van tudni mindent a
jelöltekről, hiszen csak így
tudnak felelős döntést hozni, hogy ki méltó Magyarország negyedik legnagyobb
városának vezetésére. Ha
valakinek takargatnivalója
van, az jobban teszi, ha kijön vele saját maga, hiszen
Magyarországon vagyunk:
itt amit két ember tud, azzal hamarosan mindenki
tisztában lesz. Természetesen nem kívánunk senkinek kéretlen tanácsokat
adni, de amíg nincsenek
válaszok, addig csak a kérdések maradnak.

Máris rongálják az ellenzéki
összefogás plakátjait
Alig kerültek ki, máris leszaggatták az ellenzéki képviselő
plakátjait.
Éppen csak kikerültek a
kampányplakátok az utcák-

ra, de már megtörtént az
első dokumentált rongálás
Miskolcon.
Az elszenvedője Csontos Róbert, a 14. választókerületben induló képviselőjelölt, aki a Velünk a
Város színeiben indul. Maga
a plakátrongálás egyáltalán
nem újkeletű dolog, minden
kampányidőszakban előfordul ez a húzás az ellentáborok részéről.
Azonban ebben az esetben az a legfeltűnőbb, hogy
valamilyen oknál fogva pont
Csontos Róbert plakátja helyére került Deák-Bárdos

Mihály fideszes politikus
arcképe. És hogy még szimbolikusabb legyen a tett,
Csontos plakátját otthagyták az újonnan kihelyezett
narancstábla alatt a földön
heverve. „Hogy ne legyen
kétséges, ki volt, a Fidesz
jelöltje, az ellenfelem mosolyog a magasból a földre hajított arcképemre… Mi lenne,
ha egyszer eljutna oda az ellentábor, hogy csak tisztességes eszközöket alkalmaz a
választások során? Van erre
bármi esély?“ – kommentálta Csontos Róbert a Facebook-oldalán.

Miskolcon is kampányol a Fidesz a felmérésnek álcázott manipulatív telefonhívásokkal
Semmilyen eszköztől nem
riad vissza a miskolci Fidesz
sem, ha a legesélyesebb jelöltet akarja lejáratni.
Immár az ország számos
pontján kavart botrányt az
Amygdala közvélemény-kutató tevékenysége, amely
kérdésnek álcázva terjeszt
különböző állításokat a Fidesz
helybeli ellenlábasával szemben. Ilyen esetekről érkezett
bejelentés Keszthelyről, Bu-

dapestről, Budafokról, Pécsről,
és még lehetne folytatni.
Ezt a fegyvert bevetették
nálunk is, miután telefonon
arról kérdezik a miskolciakat,
akkor is Veres Pálra, a Földes
Ferenc Gimnázium igazgatójára szavaznának-e az őszi önkormányzati választáson, ha
kiderülne a jelöltről, hogy migránspárti, ne adj’Isten gyurcsányista, illetve irányítása
alatt leromlott a Földes Ferenc
Gimnázium eredménye.

Nos, a kérdésekből úgy tűnik, a miskolci Fidesznek, és
persze a jelenlegi városvezetésnek fogalma sincs, mivel
is támadhatnák az ellenzék
és civil szervezetek által is
támogatott polgármesterjelöltet. Mivel az iskolaigazgató
feddhetetlen, úgy tűnik, a kormánypárt miskolci helytartói
éppen azon dolgoznak, hogy
kitaláljanak róla valami kompromittálót. Most a kérdésekbe
ágyazott hamis állításokkal is

próbálják összemosni az Alakszai Zoltán ellen induló iskolaigazgatót.
A módszer Amerikából származik, ahol korábban John
McCain és ifj. Bush között volt
nagy verseny. Ekkor valakik
olyan közvélemény-kutatásokat végeztek, amelyekben azt
kérdezték, hogy „Akkor is támogatná-e John McCain jelölését, ha kiderülne, hogy titokban született egy házasságon

kívüli fekete gyermeke?” Senki sem állította, hogy van neki
ilyen, de a kérdés elültette a
bogarat az emberek fülébe.
Valami hasonlóra játszik a
Fidesz is Miskolcon. A kormánypárt által kihirdetett
főbűnökkel próbálják ös�szemosni Veres Pált. Addig
sem foglalkozunk azzal, hogy
mennyit romlott a miskolci közbiztonság, kátyúsak az
utak, és mindent elborít a gaz,
a fű és a szemét.

Törvénytelenül plakátol a törvényesség őre?
Vajon kinek a plakátja látható a képen? Ezt a nehéz kérdést
nem sikerült a „civilben” jegyző (egyébként a plakáton szereplő polgármesterjelölt) hivatala által előterjesztett és megválasztott helyi választási bizottság tagjainak eldönteni.
Dr. Mokrai Mihály képviselőjelölt szerint a kormánypárt
plakátjai nem felelnek meg a
törvényi előírásoknak, ugyanis nem tartalmaznak impres�szumot (kiadó neve, székhelye és a kiadásért felelős
személy neve). Az MSZP-s
politikus erről levélben tájékoztatta a miskolci választási bizottságot, kiemelve azt,
hogy egy választási plakátnak milyen kritériumoknak

kell megfelelnie. Kiadóként
a jelölőszervezetet kell megjelölni, pártos indulás esetén
pedig a pártét, a Fidesz anyagain azonban semmi ilyen
nem szerepel. Levele egyben
jogszabálysértési bejelentés
is, amelyről fényképes bizonyítékkal is szolgált. Mokrai arra kérte a bizottságot,
hogy tiltsa el a Fidesz-KDNP
pártszövetséget a helytelen
plakátozási gyakorlattól, va-

lamint szedesse le a meglévő
plakátokat.
A Fidesz által elfoglalt választási bizottság pillanatok
alatt, nevetséges indokkal
utasította el a bejelentést:
a plakátokról készült „fényképfelvételek objektíve nem
alkalmasak a plakát készítőjének, valamint a plakát
kihelyezéséért felelős személyének kétséget kizáró
megállapítására”.
A bizottság a 22-es csapdájába esett (hiszen az impresszum hiányában nem tudta megállapítani, hogy ki nem
helyezett el a törvénynek

megfelelően plakátjain impresszumot), vagy nem merte
megállapítani, hogy a város
jegyzője, a törvényesség őre
még a legelemibb választási
szabályokat sem képes betartani. A bizottság tagjai: dr.
Kárpáti Zoltán István, dr. Rakaczki Tamás, Varga Sándor
Lászlóné.
Ui.: Miközben a bizottság
azon tanakodott, hogy vajon
kinek a plakátját látja, szorgos kezek az éjszaka sötétjében elkezdték a plakátokra
utólag felragasztani a hiányzó adatokat...
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Jakab Péter és a Jobbik kiáll Veres Pál
független polgármesterjelölt és csapata mellett!
A városvezetés propagandaszócsövévé züllesztett
Miskolci Napló újabb hazugságözönnel sokkolta a jóhiszemű miskolciakat.
A múlt heti menü: kamujelöltek népszerűsítése, Veres
Pál független polgármesterjelölt lejáratása és rágalmazása, a városvezetés elvtelen
dicsőítése. Mindez az adófizetők pénzén, évi 400 millió
forintból. Érezhető a remegés, a félelem a sorok között,
az izzadtságszagú erőlködés:
valamivel tönkre kellene tenni
Miskolc kimagasló esélyét a
változásra.
Ezen erőlködés mára odáig aljasult, hogy egy - feltételezhetően még a májusi EP
kampányban eltulajdonított Jakab Pétert ábrázoló plakátot helyezhettek ki az egyik
lámpaoszlopra, majd lefényképezték a Velünk a Város
Egyesület jelöltjével együtt.
Ennek publikálásával aztán
bedobták az újabb gátlásta-

lan hazugságot, mely szerint a Jobbik
nem lenne részese az ellenzéki együttműködésnek.
Annak ellenére meg merték
ezt tenni, hogy
a jobbikos plakáton egyértelműen kiolvasható az „EP választás” felirat.
Kedves Választók! Ezúton
is megerősítjük, hogy a Jobbik Veres Pál független polgármestert támogatja! Vis�szautasítjuk azt a rágalmat
is, mely szerint az összes ellenzéki párt által támogatott
Veres Pált „gyurcsányista”
jelzővel illessék, miközben
a nemzeti konzervatív oldal
szavazóitól kezdve minden
lokálpatrióta miskolci támogatását élvezi.
Az esélytelen és kamujelöltek persze jól futnak a lapnál,
ezzel próbálva elérni, hogy az

TÖRVÉNYEN FELÜLINEK
KÉPZELI MAGÁT A FIDESZ
Egy kép többet mond ezer szónál, tartja a mondás, és ez
abszolút igaz a mellékelt fotóra. A törvény egyértelműen
rendelkezik arról, hogy a közlekedési táblákra és az azokat tartó oszlopokra nem helyezhető el semmiféle más
plakát, jelzés. A kép kerek perec bizonytja, hogy a miskolci Fideszben úgy érzik, ők a törvény fölött állnak. Ennek a
felfogásnak vethetünk véget október 13-án!

ellenzéki szavazatok ismét
szétforgácsolódjanak. A céljuk egyértelmű, a Fidesz kamujelöltjeihez szeretnének
minél több ellenzéki szavazót átterelni, ezzel gyengítve a valódi ellenzéki jelöltek
nagyobb társadalmi támogatottságát.
Sok hitványságot tapasztalhattunk meg a fideszes
városvezetéstől az elmúlt 9
évben, de most újra alulmúlták magukat.
Egy módon orvosolhatjuk
mindezt. Tiszta hangot, friss
levegőt és tiszta tollat kell eljuttatni a miskolci közmédiába is október 13-án!

Ellepték a drogosok Miskolcot
A közbiztonság az egyik
legnagyobb problémája a
miskolciaknak, és félelmük
sajnos jogos.
Egyre több, szemmel láthatóan kábítószeres befolyás alatt álló fiatal látható
Miskolcon. Az RTL Klub híradójának beszámolója szerint alapvetően a különféle

és kiszámíthatatlan hatású
dizájner drogokat használják.
A házak előtt, játszóterek
közelében vagy épp a villamosmegállóban gyakorlatilag nehéz olyan helyet találni
Miskolc egyik városrészében, ahol ne botlana az ember nemcsak este, de fényes
nappal is öntudatlan, zombiként viselkedő drogosokba. A
kábítószerfüggők nem ismeretlenek az ottlakók számára:
évek óta probléma, hogy tanyát vertek maguknak a környéken – számolt be a miskolci helyzetről az RTL Klub
Híradója. Az biztos, hogy nem

ilyen hírekkel kellene bekerülnie Miskolcnak az országos médiumokba.
Ezt erősíti meg az alábbi eset is. Miután a miskolci városvezetés nem reagált
a lakók megkeresésekre, ők
Jakab Péter jobbikos képviselőt hívták a belváros közelében található Avasalja utcára, hogy jelezzék: már délután
négykor drogosok jelennek
meg a terület elhagyatott ingatlanjaiban, az időseket pedig már a tizenéves suhancok
is molesztálják, nem beszélve a megannyi szemétről,
patkányról. Mindezzel meg-

keresték a rendészetet is, de
hiába, annak ellenére, hogy
nagy csinnadrattával egy
rendészeti alközpontot létesítettek a területen. A hírverés hatalmas volt körülötte, a
nyitva tartás azonban – mint
kiderült – mindössze egy
óra. Hetente!! Na, pont ilyen
a fideszes rendteremtés: ha-

talmas bejelentések, nagy
szalagátvágások, utána viszont a bűnözők helyett a
rendészeti központot teszik rács mögé. A rendbontók meg élik világukat Miskolcon, abban a városban,
amely a Fidesz szerint a
világ egyik legbiztonságosabb helye.

Művészeti központot ígért a Fidesz – SEMMI NEM LETT BELŐLE
A fiatalok kidobták az Ifiházból, de a nekik ígért művészeti központból máig nem
lett semmi.

Két éve több százan kötöttünk kék szalagot az Ifiházra szolidaritásunk jeléül – írta
Facebook-bejegyzésében dr.

Simon Gábor önkormányzati
képviselő. Az ellen tiltakoztunk, hogy a nagyteremből
kameraközpontot akarnak
csinálni, pedig azt bárhol el
lehetne helyezni. A városvezetés rögtön sajtótájékoztatót tartott, és bejelentette: „Zene- és táncművészeti
képzési központ létesül Miskolcon. A centrum, amely jövőre megkezdheti működését, természetesen befogadja
majd az Ifiházat is, valamennyi
jelenlegi funkciójával együtt.
Az alpolgármester szerdai
sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a centrum a Csengey
utca 4. szám alatt, egy évek
óta üresen álló egykori iskola-

épületben kap helyet, ahol a
fiataloknak lehetőségük lesz a
tanulásra az alapfokú táncoktatástól a félprofi képzésig.„
Azt ígérték, hogy 2018-ra
kész lesz az új központ, ahová a gyerekek átköltözhetnek.
Nem így történt, tehát hazudtak. Az építkezést el sem kezdték, de a fiatalokat kipakolták
az Ifiházból, onnan, ahol közel fél évszázada gyakorolnak.
Két éve azt is mondták,
hogy az épület rossz állapotban van, fel kel újítani. Két év alatt ezt sem csinálták meg, most is csak a
kameraközpont magasságáig festettek ki. Ez a történet mutatja meg a leköszö-

nő városvezetés igazi arcát!
A közgyűléssel most szerdán
szavaztatták meg a kameraközpont helyszinét, amit a fideszes képviselők lelkesen
támogattak. Senkinek nem
jutott eszébe, hogy mi lesz a
fiatalokkal.
Szeptember 9-én avatják a kameraközpontot, amit
hangzatosan Operatív Műveleti Központnak kereszteltek. Hogy milyen műveleteket csinálnak, arra nem adtak
választ. És arra sem, hogy mi
lesz a fiatalokkal. Most ismét
itt a tiltakozás ideje, amire a
9-e jó időpont, de az október
13-a is megfelel! – zárta sorait
a képviselő.
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Másfélmilliárd
papírprojektekre
Összesen több mint 1600
millió forintot költött Miskolc
két közlekedésfejlesztési tanulmány elkészítésére. Az
elmúlt évek gyakorlatának
megfelelően egyik tanulmányt sem miskolci cég készítette.
A Városi és elővárosi kötöttpályás közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében,
illetve a Miskolc belvárosának
tehermentesítését célzó közúti fejlesztések elkészítése
című projektekre összesen
1680 millió forintot kapott
az államtól Miskolc. A tanulmányok elkészítésére előbbi
esetben a Trenecon Cowi Kft.,
a Forrás Unió, az Út-Teszt Kft.
és az Unitef Zrt. által alkotott
konzorcium, utóbbi esetben
pedig a Főmterv Zrt., az Utiber
Kft. és a Nox Zrt. alkotta, Elkerülő névre keresztelt konzorcium kapott megbízást.
Egyik konzorcium egyetlen
tagja sem miskolci cég, noha
mérnökirodák nyilván a borsodi megyeszékhelyen is léteznek.
Így papírok gyártására Miskolc jelenlegi vezetése 1,68

milliárd forintot költött, miközben ennél jóval kevesebb
összegért, vagy pár százmillióval többért konkrét, kézzel
fogható beruházásokat indított el, vagy hajtott teljes

egészében végre az előző városvezetés. 1 milliárd forintba került például a Selyemréti Strandfürdő fejlesztése,
1,3 milliárdba a Miskolcra betelepülni szándékozó cégeknek otthont kínáló Mechatronikai Ipari Park. De ez az 1,68
milliárd 2/3-ad részét teszi ki
annak az összegnek is, amit a
Kemény Dénes Sportuszoda
építésére (2,3 milliárd), vagy a
diósgyőri vár fejlesztésére, a
lillafüredi függőkert rendbehozatalára (2,4 milliárd) fordítottak.
És amíg szlogenekben Okos
Várost építünk, addig még
mindig papíralapú jegyet vehetünk az utazáshoz.

Soós Attila hazudott,

és erről bírósági papírja is van
A Debreceni Ítélőtábla
jogerősen bocsánatkérésre és százezres sérelemdíj
fizetésére kötelezte Soós
Attilát, a Fidesz miskolci
frakcióvezetőjét, amiért azt
hazudta a nyugdíjasoknak,
hogy a Jobbik képviselője,
Jakab Péter megsértette
őket. A bíróság ítélete szerint a Fidesz vezető politikusának a közgyűlés előtt
kell bocsánatot kérnie Jakab Pétertől a róla terjesztett hazugságokért. Jellemző, hogy az ítélethirdetést
követő közgyűlésre a bátor
fideszes el sem ment, hanem – időnyerés céljával a Kúriához szaladt fellebbezéssel. Azonban itt sem
volt szerencséje, a Kúria is
megállapította a hazugság

tényét, így Jakab Péter évekig tartó lejáratása után Soós
kénytelen volt elmormolni a
bocsánatkérés szövegét.
A miskolci Fidesznek azonban továbbra is ő a sajtó előtti megmondóembere, de továbbra is csak hazugságokra
telik neki. Ő volt az, aki bátran

egy kukához három cég

Mi lett veled miskolci hulladékgazdálkodás?

A lesajnáltak
Azt képzeli a Fidesz, itt
mindenkit meg lehet venni.
Választások előtt odavet hát
egy kis alamizsnát. A nyugdíjasokat megpuhítaná a 9
ezer forintos rezsitámogatással, sőt Miskolcon Alakszai
a salkaházis 10
ezer megtoldásával kecsegtet.
A legszegényebbek közül sokakat
megveszteget egy zsák
krumplival, valami kis pénzzel, utána egy korsó sörrel,
hogy leöblítsék a láncszavazás izgalmait. A tanárokat,
a rendőröket, az orvosokat
soha el nem készülő életpályamodell és magasabb fizetés belengetésével. A közfoglalkoztatottakat 13. havi
juttatással, hadd irigyeljék
és utálják őket országszerte. Nem bánják, nekik az a
jó, ha minél többen egymás
ellen fordulva gyűlölködnek.
Megoszt és uralkodik. A hatalomért és a mindannyiunk
közös pénzéből elsíbolható
milliárdokért.
Méghogy nekik Magyarország az első! Méghogy
nekik Miskolc az első! Ha
ez igaz lenne, a nyugdíjakat
nemcsak az infláció mértékéhez igazítanák, hanem a

minimálbérhez is, ahogyan
2010 előtt volt. A közfoglalkoztatottakat nem éhbérét
dolgoztatnák, hanem értelmes munkát adva nekik
minimálbért kaphatnának.
A fiatal pedagógus
keserű gúnnyal
nem nevezné
segélynek a fizetését, a most
végzett szakorvos nem vadászná a külföldi álláshelyeket,
a rendőrök nem hagynák el
tömegesen a pályát, ha a
zsebükben nem kuncogna
a krajcár.
A miskolci kisnyugdíjasok
nem esedeznének hiába
gyógyszertámogatásért, a
fiatal, árva egyetemista lakhatási támogatásért, ha itt
valóban az emberek számítanának. De ne legyen kétsége senkinek: abban a városban, ahol majdnem 900
millió forint jut sportra, az
önként vállalt szociális feladatokra még 30 milliót se
szánnak a fideszes vezetők.
Bicskanyitogató.
Október 13-án esélyünk
van arra, hogy változtassunk, és együtt megvalósítsuk az emberközpontú,
21. századi Nagy Miskolcot!

belemondta a kamerába,
hogy Alakszai Zoltán, miután polgármesterjelölt lett,
lemondott jegyzői posztjáról, pedig ez nem volt igaz.
Így érdemes bármit elhinni Soós Attilának, Alakszai
Zoltánnak és a miskolci Fidesznek.

Mindenki szembesül vele Miskolcon, ha kihúzza a kukáját a háza elé, hogy Mirehuköz
feliratú kukásautó viszi el a szemetet,de ha
bármilyen ügyintézést szeretnénk, akkor a
BMH-t kell keresni, a számlát pedig az NHKVtól kapjuk. Három szereplő van jelen azért,
hogy a szemetünktől meg tudjunk szabadulni. De miért van erre szükség?
2010-ig Miskolcon és a régiójában a hulladékgazdálkodás óriási változásokon esett át.
Az akkori városvezetés kiemelten foglalkozott
a terület fejlesztésével: a régi IFA, Skoda gyűjtőjárművek helyett új MAN-okat vettek saját
forrásból, az ügyfeleket pedig szabványos kukákkal látták el. Az eszközök megújítása mellett teljes felújításon esett át a József Attila
utcai telephely.

Az akkori közszolgáltatást végző RWE
Umwelt Miskolc, majd AVE Miskolc – bár az
önkormányzat kisebbségi tulajdonában volt a megye legnagyobb szolgáltatójává tudott
válni, és minden évben komoly gazdasági
eredményt ért el, mely a város javait szolgálta.
Ez a cég ma is létezik NHSZ Miskolc néven, de a cégadatok szerint Miskolc városa,
illetve a Miskolc Holding már nincs a tulajdonosok között. Felmerül a kérdés, mi történt
az üzletrésszel, miért került ki ez a korábban
óriási sikereket elért cég a közszolgáltatás
ellátásából?
Ha a közszolgáltatást nézzük, akkor Miskolcon a BMH Nonprofit Kft. látja el a hulladékgazdálkodási feladatokat. A honlapuk szerint
egységes színvonalú közszolgáltatást biztosítanak a megye területén, de akkor miért találkozunk Mirehuköz feliratú autókkal, milyen
feladatokat lát el a „közszolgáltató”, miért volt
szükség egy újabb cég bevonására?
A többszintű szolgáltatás a mindennapokban is gondot okoz, elég csak az ügyfélszolgálati feladatokra gondolni. Sok a panasz,
hogy az ügyintézés és az edények kiadása
ma Miskolcon nem egyszerű: egy helyen történik a szerződés megkötése, egy buszmegállóval arrébb pedig az edények átvétele.
Ez az egyablakos ügyintézéstől pont egy
buszmegállónyira van.

9 évig semmit nem tettek a közbiztonságért

Ebből
ELÉG!
Most rendőri vezetőt rabolnak ki és vernek meg,
Miskolc belvárosában

MISKOLCI VALÓSÁG
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Selyemréti strand: Lagzis sátor 1,7 milliárdból

„Alighogy átadták, két hét
múlva be is zárt az 1,7 milliárdból felújított 50 méteres úszómedence a selyemréti strandon. Ahogy a

magyarnarancs.hu rákérdezett a bezárás okaira, hirtelen újra kinyitott az uszoda. A
rekonstrukció november óta
tartott, és a helyieket akkor

A 2015-ös látványterv a MiNap.hu oldalon…

kezdte igazán bosszantani a méregdrága sátor, amikor már kirajzolódott, hogy
a Hajós Alfréd tervezte létesítményben nem az eredeti
látványtervekben látható, a
medencét futurisztikus íveivel kísérő épületet húzzák fel.
A fideszes Kriza Ákos polgármester által átadott építmény a helyi fórumokon hamar megkapta “lagzis sátor”
gúnynevet. Egyébként tény,
az általános iskolák nyitott
sportpályái fedésére gyakran alkalmazzák ezt a fapados megoldást, azaz a tartófalakat megspórolva egy
acélszerkezetre ponyvát feszítenek. Természetesen a
látványtervtől való eltérés
okára és engedélyezésére is kértünk magyarázatot
a Miskolc Holdingtól, de választ erre se kaptunk, ahogy
a többi, így az átmeneti bezá-

Idegen tollak – A Zöld Nyíl projekt
Azt mondják, az idő megszépíti az emlékeket. Ez valóban így lehet, éppen ezért
szeretnénk felidézni olyan
– hosszú évekkel ezelőtti –
történéseket, amelyek rávilágítanak Miskolc fideszes
vezetésének jellemére, a
városhoz való hozzállására.
A Zöld Nyíl villamosfejlesztési projektet még a
Káli Sándor vezette városvezetés indította el, és
a 2010-es kampányban
a Fidesz támadta is lelkesen. Pelczné Gáll Ildikó, a
párt akkori alelnöke egyenesen odáig ment, hogy a
választási hajrában már a
fejlesztés lehetséges leállításáról beszélt. A voksolást megnyerték, és láss

csodát, mégis folytatták az
építkezést. Amit a fideszes
„szakemberek” tettek hozzá
a projekthez, az a villamosok
kiválasztása volt. Sikerült is
egy olyan járműgyártót nyertesként kihozniuk, amelynek
villamosai után áfát kellett fizetnie az MVK Zrt-nek több-

száz millió forint értékben,
míg az összes többi pályázó
cég esetében erre nem lett
volna szükség. Azóta persze nagyot fordult a világ,
most már mindenhol büszkélkednek a villamos projekttel, amelyhez igazából
nem sok közük volt.

Vissza az időben:

egyperces FIdeszes propaganda a miskolci mozikban

Bevallom, nagyon régen voltam moziban, de most annál
is régebbre repített vissza az
egyik – írja Facebook-posztjában Jakab Péter jobbikos
országgyűlési képviselő. Így
folytatja: „Egyenesen az 50es évekbe. Miskolcon a kisfiammal elmentem megnézni
egy mesefilmet, előtte pedig váratlanul kaptunk egy
egyperces propaganda-híradót arról, milyen jól megy a
soruk a helyieknek. Alig van
már nyomortelep, helyette
egyre több a fa. Persze egyik
sem igaz, maximum a gaz lett
nagyobb, meg a propaganda,
amire pont nem voltunk kíváncsiak. De fogjuk fel pozitívan: két mesét nézhettünk
meg egy áráért. Arra azért kí-

váncsi vagyok, mi lesz a következő: a fesztiválokon már
Orbán-beszéd megy, a moziban kampányhíradó. Esetleg
készüljünk fel Németh Szilárd-egypercesekre a színházi előadás előtt? No de
legyünk konstruktívak: legközelebb játsszanak be egy jó

Farkas Flórián parlamenti beszédet. Ilyen ugyanis nincs.
És jövője sem annak az országnak, ahol a kormány egy
bukott rendszert akar újjáéleszteni. Szóval a meséknek
legyen végre vége. Jó éjszakát Fidesz, ébresztő Magyarország!”

rás okait firtató kérdéseinkre
sem” – írta cikkében a portál.
A megbízást ugyanaz a
Peka Bau 2000 Ingatlanforgalmi Kft. nyerte el, amely
már október óta végezte a
medencefelújítást 1,7 milliárdért. Ezt az összeget a miskolciak azért sokallják, mert
2013-ban egymilliárdból reekonstruálták és alakították át a selyemréti strand és
uszoda kültéri medencéit, rá-

adásul ebből még csúszdaparkra is futotta. A 2000ben alapított miskolci Peka
Bauról érdemes tudni, hogy
tulajdonosa, Pető György
nemcsak az építőiparban, a
dohánykeresekedelemben
is érdekelt. 2013-ban négy
miskolci trafik koncesszióját szerezte meg, amelyek
2017-ben 1,1 milliárd forintos forgalmat értek el, 47
millió forint nyereséghez
juttatva tulajdonosukat.

… és a 2019-es valóság.

FŐUTCAI ÉPÜLETEK:
CSAK ÓVATOSAN SÉTÁLJUNK!
Az elmúlt kilenc évben a belvárosi épületek állapota egyre
csak romlott. Nem lehetetett látni komoly felújításokat, csak a
növényzet tűnt el, és vált a sétálóutca kősivataggá. Az alábbi
fotót a közösségi oldalon találtuk, azzal a figyelmeztetéssel:
Ne sétálj alatta! Nem tudjuk, kié az épület – az önkormányzaté, vagy magántulajdonban van -, de egy biztos, érdemes a
fejünk fölé nézni, ha a főutcán sétálunk.

Éppen az ilyen állapotú épületek miatt van óriási szükség
arra a belvárosi rehabilitációs programra, amelyet Veres Pál
polgármesterjelölt hirdetett meg. Ennek révén Miskolc belvárosa végre olyan vonzó lehetne, amilyennek az itt élők már
régóta szeretnék látni.

Kopcsó Gábor
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Adjuk meg a tudás esélyét
minden diáknak!
10 000 forintos tanévkezdési támogatás a miskolci gyerekeknek
Hiszek abban, hogy a tudáshoz, a tanuláshoz, az iskolához mindenkinek joga
van, hogy mindenki - legalább ezen a téren - kapjon egyenlő esélyt. Egyetlen tehetség sem kallódhat
el anyagi okok miatt! Polgármesterként szeretném,
ha Miskolc ehhez is hozzá
tudna járulni.
Úgy döntöttünk, hogy
2020-tól a miskolci gyerekek iskolakezdését
10.000 forinttal szeretnénk támogatni a tanév
megkezdése előtt, hogy
ezzel is segítsük a családokat. A támogatás részleteit a miskolciak véleményének kikérésével
alakítjuk majd ki.

Ismét eljött a szeptember, ami egyet jelent a
tanév kezdetével. A diákok
szomorkodnak egy kicsit,
mert a nyári szünet véget
ért, de a csillogó szemek
reményteli elhatározásról,
fogadalmakról, az új kezdet
lendületéről árulkodnak.
Az ilyenkor jelentkező
kiadásokat szinte minden
gyermekes család megérzi.
Tanszerek, füzetek, író- és
rajzeszközök, iskolatáska,
új ruhák és még sorolhatA NAGY-MISKOLC PROGRA

nánk a szükséges dolgokat.
Az ingyenes tankönyvek sokat enyhítettek a terheken,
de azokban a családokban,
amelyekből több gyermek
kezdi meg a tanévet, akár ki
is ürülhet a kassza szeptember elején. A tanuláshoz biztosítani kell a megfelelő feltételeket. Elkeserítő, hogy
a szülők anyagi teljesítőképessége határt szabhat a
tehetség kibontakozásának.

Az általános és középiskoláknak már nem az önkormányzat a fenntartója
és a működtetője, ennek
ellenére egy gondoskodó önkormányzatnak aktív szerepet kell játszania
a település oktatásában, a
rendelkezésre álló eszközeivel segítenie kell az iskolafenntartók munkáját. Ezt a
segítő szerepet is erősíteni
szeretnénk Miskolcon.

Hiszek abban, hogy a tudás a legnagyobb hatalom.

Veres Pál
polgármesterjelölt

MJA

Képzett Miskolc

Páratlan természeti adottságai mellet Miskolc kiemelt értéke a képzett lakossága és a
minden nehézség ellenére magas színvonalon működő oktatási rendszer. Az önkormányzat több területen is kiszorult a folyamatokból, döntési és beavatkozási jogkörei csorbultak, azonban közös akarattal, hatékonyabb érdekérvényesítő képességgel és állandó
odafigyeléssel igenis van lehetőségünk jobbá tenni iskoláinkat és képzési helyeinket.
Miskolci Pedagógustámogató
Programot indítunk!
Támogatjuk pedagógusainkat, elismerjük
pedagógusaink munkáját és teljesítményét – pedagógus-kedvezményrendszert
vezetünk be a városi intézmények szolgáltatásainál.

Koordinálni kell az összes intézményfenntartó bevonásával a város oktatási rendszerét, hiszen egyes területeken jelentős túlkínálat van képzésben, más területeken pedig
egyáltalán nem elérhetőek olyan képzések,
melyekre nagy az igény.

Valódi városközpontot akarunk, nem fellegvárat!
Tudjanak a családok Diósgyőrben heti nagybevásárlást tartani, szükség esetén hétvégén, éjszaka patikába menni,
ATM-ből pénzt kivenni, ha kell,
tornacipőt venni a gyereknek!
Miért kell most mindezért átutazni a városon?
Várfürdőt akarunk!
A diósgyőri strand a diósgyőrieké! Nyaranta ezen a
strandon találkoztunk az osztálytársakkal, barátokkal!
A jelenlegi városvezetésnek
eddig nem volt fontos a Várfürdő újjáépítése, a választások előtt azonban azzá lett.
Valóban fontos ez számukra?
A kiírt közbeszerzési pályázatok között nem szerepel a
Várfürdő, nincs valódi akarat,
se elkülönített pénz, csak ígéret, ámítás, hazugság!
Vállaljuk, hogy a lakosság elvárásai szerint módosíttatjuk
a Királynék várának rekonstrukciós terveit, és megépítjük
a Királynék fürdőjét!
Nincs szükségünk még több
lóistállóra!
Aszfaltozott, balesetveszélymentes utakat, járdákat, tereket akarunk!
Legyen elegendő számú lakótelepi parkoló, beton és kő
helyett zöld, kellemes lakókörnyezet! Elég volt az utak,
járdák látszatfelújításából!
Ismét széppé tesszük a volt
Diósgyőri városháza előtti teret! Csodálatos kertek, ápolt
parkok, gondozott játszóterek, használható sportpályák
legyenek házaink körül is.

Hajrá, Diósgyőr!
Bazin Levente, Varga Andrea,
Bartha György, Kőhalmi Sándor

Diósgyőri faültetési programot indítunk be a köztereken,
minden, helyben kerttel rendelkező család kap egy diófát!
A gyönyörű Lillafüreden, a vár
környékén, és minden vendégek, turisták által gyakran
látogatott helyen újra nyilvános, működő és tiszta illemhelyet hozunk létre.
Valódi közbiztonságot akarunk, nem „kamerabiztonságot”!
Azt akarjuk, hogy szüleink,
gyermekeink biztonságban
legyenek a közterületeken, és
ne fordulhasson az elő, hogy
a magasrangú rendőrtisztet
az utcán megverik.
Az itteni lakosok képviseletét
akarjuk ellátni, nem lesznek
sem régi, sem újabb várurak!
Nekünk nem csak a választásokig fontos a véleménye!
Újra létrehozzuk a részönkormányzatot, az egész városrészt közösen, az Önök
érdekei szerint képviseljük!
Nem kell több hazugság!
Tiszta, kiszámítható, biztos
jövőt akarunk!

Számoljunk
együtt!
Akadályozzuk meg, hogy a Fidesz
csalhasson a szavazókörökben!
A Fidesznek bőséges a repertoárja , ha választási csalásokról van szó. Mindenkinek, aki fejlődő, élhető, emberközpontú Miskolcot szeretne, fontos a választások tisztasága,
és most tehet is érte.
Veres Pál és csapata, az őket támogató, függetleneket
tömörítő közösségek és a demokratikus ellenzéki pártok
teljeskörű összefogása számít rád.
Ha neked többet ér Miskolc jövője, mint egy hétvégi pihenés, jelentkezz szavazatszámlálónak!

„Szinva” Tehetséggondozó
Programot indítunk!
A tehetséggondozó programban általános
és középiskolások, valamint egyetemi hallgatók kaphatnak támogatást.
Versenyképes tudást adunk!
Hisszük, hogy ha a Tankerületi Központtal
szembenállás helyett együttműködünk, az
eredmények nem maradnak el, a hatékonyabb érdekérvényesítés pedig javuló színvonalat jelent majd már rövidtávon is.

Élhető Diósgyőrt!

E-mailben: gizellahomolya@gmail.com
Telefonon: +36 30/153-8013

Kiemelt partneri viszonyt építünk ki a Miskolci Egyetemmel, az egyetem vezetőit
személyesen is bevonjuk a várostervezés
és a gazdaságfejlesztés folyamatába.

VELÜNK A VÁROS

Iván
Tamás
vállalkozó
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Miért támogatom Veres Pált?

S z ü l őv á 
ros o m n a k ,
Miskolcnak
lokálpatrióta értelmisége és vállalkozói
köre van.
Képesek vagyunk városunk
életét tervezni, építeni. Élhetőbb lesz, ha mi építhetjük magunknak, s nem mások teszik ezt távolból. Ezért
szavazok bizalmat Veres Pálnak, mert élni fog saját lehetőségeinkkel.

Makár
Barnabásné
Erna
nyugdíjas
óvónő

Azért választom Palit, és
ajánlom mindenkinek, mert
régóta ismerem, így tudom,
hogy képes integrálni a városért tenni akaró embereket és
szervezeteket!
Nyugodt, felkészült, emberséges, odafigyel másokra, szolgálni akar, nem uralkodni.
Ő a mi emberünk.

Gettó helyett Avasi Paradicsom
Az Avas II-es ütem nyugati részén számos pozitív változás ment végbe, mióta
Szilágyi Szabolcs lett
a terület képviselője.

Megújultak a közterületek,

sziklakertek létesültek, számos járda, lépcső újult meg,
a lépcsősorok mellé korlátok
kerültek, a kukák zárhatóvá váltak, két új buszjáratot kapott a
körzet, a 30-ast és a 35R-t, új
parkolók épülnek, és még lehetne folytatni a sort. Az egyik
legérdekesebb kezdeményezés a lakosság által „Avasi Paradicsomnak”nevezett program,
amely minden szempontból egy

újabb mérföldkőnek tekinthető.
A közösségi kert létrehozásában a képviselőnek segítségére volt Káli-Nagy Ákos,
Jakab Zsolt, illetve az ágyások kialakításában, a földmunkában, a közösség- és
értékteremtésben az avasi
lakók, kerthasználók, valamint
a Dialóg Egyesület. A közösségi kerteknek túl azon, hogy
az ottmunkálkodók megművelnek egy talpalatnyi földet,

számos más pozitív hatása is
van. Itt nem számít, kinek mi-

lyen az anyagi helyzete,
melyik korcsoporthoz tartozik.
Az idősek nagyon jól megér-

tik magukat a fiatalabbakkal,
az egyetlen különbség talán
csak a szakértelemben van,
de mivel egymástól tanulnak,
így idővel ez is eltűnik.
Volt pár pesszimista, tamáskodó megjegyzés az interneten, hogy majd mások aratják
le a termést, nem a kertművelők, de nem történt lopás.
Ez köszönhető természetesen a környéken járőröző
avasi rendőröknek is. Ez az
Avas már nem az az Avas, aminek rossz híre ment a médiában,
és a kert ebből a szempontból

is nagyon jótékonyan hatott a lakótelepre. Évek óta
először került be az országos hírekbe pozitív felhanggal a városrész, a legnézettebb országos tévécsatornák
híradóiban számoltak be arról,
hogy milyen remek, összetartó
lakóközösség él itt.

Aranyosi üzent: Hajrá, Mokrai Misi!
„Aranyosi Péter is képben
van a miskolci erőviszonyokkal kapcsolatban, de ami ennél is fontosabb: nekem szorít
a választásokon! Köszönöm!“
– írta Facebook-posztjában
Mokrai Mihály, a civilek és
az ellenzéki összefogás önkormányzati képviselőjelöltje. És valóban, a mellékelt videóban a miskolci humorista
elárulja, kire is kell voksolni
október 13-án. A dumaszínházas srácok gond nélkül
oda-odaszúrnak a kormány-

nak és a Fidesz-politikusoknak, így talán nem meglepő,
hogy Aranyosi Péter is egy
ellenzéki jelöltet támogat videóüzenetében.

dr. Kónya
Zsuzsanna
ügyvéd:

Pilz Olivér
matematika-
fizikatanár:

A szeretetről beszélni
nem ugyanaz, mint „Élni

Azért támogatom
Veres Pált
mint polgármesterjelöltet, mert vezetőként bizonyította, hogy képes a környezetében élőkből,
munkatársaiból összetartó,
a célokért keményen dolgozó, eredményesen működő
csapatot kovácsolni. Tevékenysége mindig az együttműködésen alapult, nem a
megosztáson.

a szeretetet”.
Veres Pál arra is példa a számomra, hogy a „Szeretetben
LÉT” állapotában egy jó városvezető képes azt erősíteni, ami összekapcsol bennünket: Miskolc szeretete
az együttműködésben, a
cselekvés öröme a virágzó
Nagy-Miskolcért.

Lengyel
Száva
egyetemi
hallgató:

Az utóbbi
év ekb en a
város egyes
területeivel mintha senki nem
foglalkozna. A környék, ahol
élek, egyre csak pusztul, a
közbiztonság egyre rosszabb.
A Miskolci Egyetemre járok, itt
is szeretnék elhelyezkedni. De
ahhoz, hogy Miskolc megálljon a lejtőn, olyan gondoskodó polgármesterre van szükség, mint Veres Pál.

Szakszervezeti támogatással
A Magyar Szolidaritás Mozgalom 2011ben alakult radikális szakszervezeti és civil
erőkből. Mindig a dolgozókat, az átlagembereket, a rendszerváltás és a nyakunkba szakadó kapitalizmus veszteseit képviseljük.
Bár egyesületi formában működünk, szervezetünk mindig is politizált, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy az ország dolgait
csak a politikán keresztül lehet befolyásolni.
Vezérlőelvünk: a szolidaritás, az egymás
iránti bizalom, a szakszervezeti hagyományok, a közös érdekek, hogy örömünk legyen ebben az országban élni.Tüntettünk
számtalanszor Budapesten és vidéken,
részt vettünk sok választási küzedelemben az egész országban. Döntöttünk Orbán-szobrot, elősegítettük dr. Majtényi
László köztársaságielnök-jelöltté válását
2017 tavaszán.
Az idei önkormányzati kampányban is
részt veszünk. Budapesten tüntetést és
konferenciát szervezünk, vidéken pedig a
helyi szervezeteink által segítjük a kampányt, illetve indulunk is a megyeszékheA NAGY-MISKOLC PROGRA

lyektől kezdve a legkisebb falvakig bezárólag. Szervezetünk elnöke, Székely Sándor
független képviselőként dolgozik a parlamentben, Budapesten a 15. kerület polgármestere szintén a Szolidaritás tagja. Hálózatunk az ország nagy részét lefedi.
Veres Pált azért támogatjuk, mert eddigi
életútja, határozottsága és felkészültsége
garancia arra, hogy ezt a sokszínű ellenzéket sikerre vigye, valamint új lendületet adjon
Miskolc városának. Külön öröm a Szolidaritás
számára, hogy pártoló tagunk, Varga Andrea
is indul egyéniben, így szervezetünk érdemben is részt vesz Miskolc újjáépítésében.

MJA

Miskolc, a turisztikai célpont

Miskolcnak olyan sok feltárt és feltáratlan turisztikai értéke van, hogy ebben az értelemben a várost már nem kitalálni, hanem „csak” menedzselni kell.
El kell érnünk, hogy a történelmi Avas és Lillafüred hasonló nagyságrendű fejlesztési forrásban részesüljön a következő 5 év során, mint Miskolctapolca és Diósgyőr..
Megkezdjük a történelmi Avas fejlesztését.
Nem várhatunk tovább, vállalkozói tőke bevonásával megindítjuk a felújítási programot, közösségi tervezéssel
együtt határozzuk meg az
attrakciós elemeket.
Az országos turisztikai
menedzsment
figyelmét Miskolcra kell
irányítanunk.
Három éve a Magyar Turisztikai Ügynökség
határozza meg és irányítja a hazai turisztika főbb folyamatait, mégsem látható, hogy
turisztikai nagyprojektek érkeznének városunkba rajtuk keresztül.
Kezdeményezzük, hogy Miskolcon alakuljon meg a Kelet-magyarországi Városok Kulturális és Turisztikai Szövetsége.
Ha összefogunk, közösen esélyünk lehet
arra, hogy olyan komplex turisztikai kínálatot tudjunk megfogalmazni és kiépíteni,

mely felveheti a versenyt a balatoni vagy a
budapesti turisztikai régiókkal.
12 hónap – 12 tematika
programot indítunk
A városon belül a négy turisztikai célpont összekötése, tematikus összekapcsolása lesz a következő
öt év kiemelt feladata. A
program minden hónapban
más és más mottó szerint összeköti a város
négy turisztikai központját.
Visszahozzuk elveszett fesztiváljainkat!
Újrafogalmazzuk Miskolc fesztiválstratégiáját. Újra kell szervezni a Kocsonyafesztivált, vissza kell állítani az Operafesztivál
régi rangját. Indítsunk új zenei fesztivált
nyáron, és hozzuk vissza a Kalákát Miskolcra. Erősítsük meg a Cinefestet, és
fűzzük szorosabbra a viszonyt a Miskolci
Egyetemi Napokkal.

Salkaházi
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