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Közmunkások

Akadálymentesen

Díjazott elnök

A jelenlegi módon megszûnik a közmunka, de lesz folytatás – mondta el a MiNapnak Pfliegler Péter alpolgármester.

Két szociális intézményben is könynyebb lett a fogyatékkal élõk közlekedése, tájékozódása.

Kis versenyekkel kezdtünk, és ma mi
rendezzük az ország legnagyobb országúti viadalát – mondja Sutkó Mihály.

 Írásunk a 2. oldalon.

 Cikkünk a 4. oldalon.

 Interjúnk a 7. oldalon.

SZMOGRIADÓ,
INGYENES UTAZÁSI LEHETÕSÉG

Januártól kilenc helyett öt fôosztály lesz

Költségvetés,
átszervezés...
Miskolc város közgyûlésének
idei utolsó ülésérõl ezúttal hiányoztak a közüzemi díjemelések, de e nélkül is kerültek
fajsúlyos elõterjesztések a
képviselõk elé.
 HORVÁTH I.
Ilyen elôterjesztés volt a város
2011-es költségvetésének koncepciója, a helyi adók emelése,
a közmunkaprogram változásai,
nem utolsósorban pedig a polgármesteri hivatal új szervezeti
struktúrájának meghatározása.

A közgyûlés elején a Szabó
Lõrinc Általános és Német Két
Tanítási Nyelvû Iskola és
Vörösmarty Mihály Tagiskola
Napsugár kórusa adott ünnepi
mûsort, tekintettel a karácsonyi
ünnepek közeledtére. Dr. Kiss
János képviselõ, a Jogi és Ügyrendi Bizottság vezetõje a mûsor után
arról tájékoztatta a grémiumot,
hogy minden képviselõ idõre eleget tett vagyonbevallási kötelezettségének, így teljes joggal vehetnek részt az ülésen.
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HELYREÁLLÍTJÁK
AZ AVASI TÁMFALAT

A légszennyezettség növekedése miatt a napokban életbe lépett a riasztási fokozat, a
szmogriadó Miskolcon. A szakemberek szerint a helyzet elõreláthatóan az elkövetkezendõ
napokban sem fog javulni,
ezért egyebek között olyan
döntés született: pénteken és a
hétvégén – forgalmi engedély
felmutatásával – a miskolci autósok ingyen utazhatnak a tömegközlekedési eszközökön.

A szálló por koncentrációja
december 14-én és 15-én meghaladta a riasztási küszöbértéket
a Búza téren és a Lavotta utcán
üzemelõ automatikus mérõállomásokon. Ezért életbe lépett a riasztási fokozat – a szmogriadó.
Ezért kérik a lakosságot, hogy
Miskolc egész területén mérsékeljék a szilárd (szén, fa) és olajtüzelésû fûtõberendezések használatát. Függesszék fel a porkibocsátással, további levegõszenynyezéssel járó tevékenységeket, lehetõleg használjanak tömegközlekedési eszközöket, vagy gyalog
induljanak útnak.
Különösen veszélyeztetettek a
légúti, szív- és érrendszeri betegségben szenvedõk, az idõsek és
a gyermekek, ezért õk lehetõségeik szerint kerüljék a szabadban
való tartózkodást, illetve a szellõztetést. A szabadban való fizikai
munkavégzés az egészségeseknek sem ajánlott.

Uramné Lantai Katalin, az Északmagyarországi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség levegõtisztaság- és
zajvédelmi osztályvezetõje érdeklõdésünkre elmondta: a meteorológiai elõrejelzések alapján, az elkövetkezõ idõszakban nem várható
jelentõs javulás a levegõ minõségében. Rázsi András meteorológus
tájékoztatása szerint szombat reggelre mediterrán ciklon érkezik, havazás várható, és megélénkül kicsit a szél is, ami vasárnapra is meg-

marad. Szerdáig nem várható számottevõ változás régiónk éghajlatában – mondta el az OMSZ miskolci mérõállomásának meteorológus munkatársa.
Annak érdekében, hogy minél
többen válasszák a közösségi közlekedést autójuk helyett, december 17-én, pénteken üzemkezdettõl december 19-én, vasárnap
üzemzárásig az MVK Zrt. járatain
miskolci tulajdonú személygépkocsik érvényes forgalmi engedélyének felmutatásával, maximum

egy felnõtt és gyermekei ingyen
utazhatnak.
Franczuz István, az MVK Zrt.
közszolgálati csoportvezetõje arról
számolt be, hogy péntek délig a
nagyobb forgalmú megállóhelyeken – a 21-es, 14-es, 35-ös és az
1-es vonalán – sok autós vette
igénybe a buszokon az ingyenes
utazási lehetõséget. Bíznak benne,
hogy a hétvégén is sokan választják majd a tömegközlekedést
az autóval rendelkezõ városlakók
közül.

Sikeres õssejtbeültetés Miskolcon
Az elsõ sikeres,
Magyarországon tárolt õssejttel végzett beültetésrõl tájékoztatta a sajtó képviselõit
pénteken dr. Nagy Kálmán. A
beavatkozást szeptemberben
hajtotta végre a professzor
egy másfél éves kislányon,
akinél már nem látni nyomát
leukémiás sejteknek.
 SOÓS P.
Megkezdõdött az Avason, a
Latabár soron megcsúszott
támfal helyreállítása.
Mint arról a múlt héten beszámoltunk, december 7-én
megsüllyedt a történelmi Avason
a Latabár sor egy szakasza. A támfal nagyjából két métert csúszott
lefelé, annak építését, mûszaki
állapotát illetõen az azóta lezajlott vizsgálat nem tárt fel hiányosságokat, a katasztrófát az
utóbbi idõszak esõzései miatt
megcsúszott, agyagos talaj állapota okozta.

A munkák finanszírozásának érdekében mintegy 25 millió forintra pályázott a miskolci önkormányzat, a támfalépítés az idõjárástól függõen január közepére, végére készülhet el.
Orosz Gábor, a városháza szóvivõje elmondta: az azóta eltelt idõszakban lezajlott a közbeszerzés,
amit egy miskolci illetõségû cég, a
Vitexis Kft. nyert meg. A cég e hét
hétfõjén meg is kezdte a munkákat a föld elszállításával és a cölöpök helyének kiásásával, az új támfal pedig az idõjárás függvényében
január közepére-végére lehet készen.
HIRDETÉS

Tisztelt
Olvasóink!
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a karácsonyi
ünnepek miatt legközelebbi lapszámunk nem
szombaton, hanem december 24-én, pénteken
jelenik meg!

Dr. Nagy Kálmán, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház Gyermekonkológiai és Csontvelõtranszplantációs Osztályának osztályvezetõ fõorvosa a tájékoztatón elmondta: köldökzsinórvértranszplantációt sok helyen végeznek a világon, mára gyakori beavatkozássá vált ez a módszer, ám
a szeptemberi esetnél a Krio
bankjából vették ki az õssejtet,
melyet a másfél éves, leukémiában szenvedõ kislány késõbb született testvérének köldökzsinórvérébõl nyertek.

A teljesen egészséges kicsi – a
leukémiás sejteknek már nem
látni nyomát a szervezetében, illetve bebizonyították, hogy testvérének a sejtjei mûködnek
benne – hosszú elõkészítés után
most készül elhagyni a gyógyintézetet: egy kórház közeli otthonban fog lakni családjával. Dr.
Nagy Kálmán elmondta, a viszszaesés esélye ennél az esetnél
minimális, egy másik kérdésre
pedig azt felelte: a rendelkezésre álló, a testvértõl származó valamennyi köldökzsinórvért felhasználták.
A Krio Intézet ingyen vállalta
a sejtek lefagyasztását: az intézmény és a megyei kórház együtt-

mûködési megállapodása szerint mûködik közösségi bank
Miskolcon. A sajtótájékoztatón elhangzott: olyan jellegû bankra
lenne szükség Magyarországon,
amely azoknak az embereknek
is tud lehetõséget nyújtani a
transzplantációra, akik anyagi
helyzetük miatt ezt nem engedhetik meg maguknak. Az osztályvezetõ fõorvos szerint hamarosan tovább bõvülhet a tevékenység más gyermekektõl származó õssejtek beültetésére is.
Hazánkban 2004 óta ad lehetõséget a törvényi szabályozás õssejtbankok létrehozására. A magyar szülõk az összes szülések hét
százalékánál vetetik le a köl-

dökzsinórvért, ezzel pedig
Európa élvonalában foglalunk
helyet. Dr. Nagy Kálmán elmondta, az összes transzplantáltak kevesebb mint 5 százaléka hal meg a beavatkozás után,
de nem a beültetés szövõdményeként, hiszen a túlélési esély
a beteg állapotától, a betegség
elõrehaladottságától függ leginkább. Mint mondta: általánosságban egy évig egyre csökkenõ
arányban merülhetnek fel problémák õssejt-transzplantáció
után. Az osztályvezetõ zárásként
hozzátette: kísérletek folynak
arra vonatkozólag, hogyan lehet
növelni a köldökzsinórvér-sejtek
számát.

MEGNYÍLT A FELSÕVÁROSI
REFORMÁTUS TEMPLOM

Meghitt, kedves karácsonyi mûsorral, lelkészi köszöntõvel,
közös imával nyitották meg csütörtökön délután a MiskolcFelsõvárosi református templomot a Gyõri kapuban.
 SZEPESI S.

A Gyõri kapu út és a József utca
sarkán immár több mint tíz éve
épülõ templom terveit Rostás
László – Miskolc új fõépítésze –
vezetésével az Arc Építész Iroda készítette.
A paneles környezettõl markánsan elütõ, régi típusú, kerített templomokat idézõ, impozáns épületet

csütörtökön délután nyitották meg.
A jeles alkalomból karácsonyi hangversennyel várták az érdeklõdõket,

az S.P.I.C. Mûvészeti Líceum diákjainak közremûködésével.
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Mi lesz
a közmunkásokkal?

Miskolcon is sok embert érint,
hogy jövõre, jelenlegi formájában megszûnik a közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltségek által támogatott közhasznú munkavégzés és a hagyományos központi közmunkaprogram. Pfliegler Péter alpolgármester arról tájékoztatta
lapunkat, hogy az önkormányzat az új szabályozás életbe lépéséig is minden tõle telhetõt
megtesz – anyagi lehetõségeihez mérten – a szükséges létszámú közhasznú munkás foglalkoztatása érdekében.
 SZEPESI S.
A tervek szerint a közfoglalkoztatást a jövõben várhatóan a
Munkaerõ-piaci Alapból finanszírozzák majd, és a keret felhasználását új kormányrendelet fogja szabályozni. Az önkormányzatoknál
várhatóan megszûnik a „közfoglalkoztatási terv” készítésének kötelezettsége. A közhasznú munkavégzés eddigi támogatása helyett a
jövõben a települési önkormányzatok, közfeladatot ellátó gazdasági társaságok, intézmények, önkormányzati társulások pályázati úton
kaphatnak majd támogatást a kötelezõ, illetve önként vállalt közfeladataik ellátásához.
– A közmunka jogi háttere jelenleg
is átdolgozás alatt van, országgyûlési
képviselõinkkel együtt többször tár-

gyaltunk, érdeklõdtünk már az
ügyben az illetékes kormányszerveknél – mondta el a MiNap-nak
Pfliegler Péter, városüzemeltetésért
is felelõs alpolgármester. – Ennek
alapján azt tudom mondani: nem
kizárt, hogy akár pár napon vagy
héten belül megjelennek az ezzel
kapcsolatos, új törvényi elõírások.
Azt biztosra ígérhetem, hogy az önkormányzat a jövõben is pályázni
fog ezekre a lehetõségekre. Határozott álláspontunk, hogy szükség
van a közmunkára. Ha esetleg lesz
is egy átmeneti idõszak az új szabályozásig – véleményem szerint ez

BEMUTATJUK
KÉPVISELÕINKET (9.)

maximum 1-2 hónap lehet januárban, februárban –, ekkor is szükségesnek tartjuk foglalkoztatni a
megfelelõ számú közmunkást.
Elsõsorban a Városgazda Kft.-n keresztül – amely jelenleg a legnagyobb
ilyen foglalkoztató.
Perecsenyi Attila ügyvezetõ igazgató tájékoztatása szerint a Miskolci
Városgazda Kft.-nél összesen 989
ilyen foglalkoztatottnak szûnik meg
a munkaszerzõdése, december 20.,
22., 28., 30., illetve 31-i hatállyal. Ezek
között egyaránt megtalálhatók a
Városgazda Kft.-nél, civil szervezeteknél, valamint intézményekben
dolgozók, közfoglalkoztatás-szervezõk és településõrök is. A közhasznú foglalkoztatottakat levélben
tájékoztatták a határozott idejû
munkaszerzõdés lejártának idõpontjáról. Megtudtuk, a nagy menynyiségû iratanyag feldolgozása miatt
a munkaszerzõdés lejártának napján a dokumentumokat nem adják
ki a munkavállalóknak. A Városgazda Kft. és a munkaügyi központ megegyezése értelmében a
megküldött értesítés felmutatásával
a munkaügyi központban lehetõsége van a munkavállalónak regisztráltatni magát, a további ügyintézés céljából.

AZONNALI MEGOLDÁST!

Sajtótájékoztatón reagált a közel
1000 miskolci ember munkaviszonyának megszûnésére szerdán dr. Simon Gábor, az MSZP
frakcióvezetõje és Földesi Norbert
frakcióvezetõ-helyettes.
– Dr. Kriza Ákos három hónappal ezelõtt, a kampány során
kijelentette, hogy a munkahelyteremtés polgármestere kíván
lenni – mondta dr. Simon Gábor.
Azonban a közmunka rendszerének átalakulása miatt a
Városgazda Nonprofit Kft.-nél januártól egyhónapos szerzõdéssel
mindössze 247 embert foglalkoztatnak majd. – Ezzel a tettel
a városvezetés fekete karácsonyt
„varázsolt” hétszáz miskolci csa-

lád részére – vélekedett dr. Simon
Gábor.
A politikusok szóltak arról is,
hogy a közmunka rendszere nemcsak a város közterületére szorítkozik, hiszen a dolgozók jelentõs
része városi intézményeknél, civil
szervezeteknél, vagy a településõrségnél végez közhasznú tevékenységet. Ezért kérték dr. Kriza
Ákos polgármestert, hogy tegyen
azonnali intézkedéseket az országgyûlési képviselõkkel együtt
annak érdekében, hogy Miskolc
legalább a korábbi költségvetési támogatásban részesüljön a közmunkaprogram folytatásának és az
említett munkahelyek megõrzése érdekében.

HÍRPALETTA
KISEBBSÉGI DÍJAK  Negyedik
alkalommal adták át szerdán az önkormányzat, valamint az Esélyek
Háza Esélyegyenlõségi Iroda képviselõi a nemzeti és etnikai kisebbségi
díjakat Miskolcon. Nemzeti és etnikai kisebbségi díjat vehetett át
Kovácsné dr. Nagy Emese, a hejõkeresztúri iskola igazgatója, Sándor
Béláné, a Fony településen mûködõ
Abaúji Regionális Természetvédelmi
Egyesület vezetõje, Horváth János
festõmûvész, dr. Nikolaeva Marija,
a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
tagja, Vihula Mihajlo ukrán zenemûvész, Ignácz Istvánné, az Ukrán
Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
Barkó Tamás Imre, a Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat tagja, az
emõdi Drenka Polska Népi Együttes
és Mezõné Bozsik Margit.
KÖZGYÛLÉS ÉS EMLÉKEZÉS 
Éves közgyûlését tartotta szerdán a
Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetségének megyei szervezete a Szent
Anna plébánia Kolping-házában,
ahol gyertyát is gyújtottak elhunyt
bajtársaik emlékére. A szövetség tagjai megerõsítették azt a törekvésüket, hogy az ifjúság vegye át a honvéd hagyományõrzés, a 10. honvédezred szellemi örökségének folytatását és ápolását.

TOP 100  Az APEH Észak-magyarországi Regionális Fõigazgatósága, a BOKIK és a megyei napilap immár ötödik alkalommal jelentette meg a TOP 100 kiadványt,
amely a megye legjobban teljesítõ
gazdasági vállalkozásainak eredményeit mutatja be. Hozzáadott
érték alapján a százas listán az elsõ
helyet a tiszaújvárosi Jabil Circuit
Kft. szerezte meg; nettó árbevétel
alapján 255 milliárd forinttal elsõ a
TVK Nyrt. lett. A TOP 100 Gazdasági
díját ezúttal dr. Barkóczi István, a
FUX Zrt. igazgatója vehette át.
ERÕSÍTSÉK A VIDÉKI EGYETEMEKET  Egy javaslat szerint a
jövõben minden egyetemi karon
az oktatók kétharmadának tudományos fokozattal kellene rendelkeznie. Ezt bírálta csütörtöki sajtótájékoztatóján Gúr Nándor, az
MSZP megyei szövetségének elnöke. A politikus szerint a javaslat
alapján megszûnne a közgazdászképzés a Corvinuson, az építészés villamosmérnök-képzés a
Budapesti Mûszaki Egyetemen, a
jogi képzés az ELTÉ-n, és Miskolci
Egyetem több kara is ellehetetlenülne.
– Teljesen helyénvaló olyan
elképzelés, amely arra irányul,

hogy egy-egy intézmény még a
jelenlegi szintnél is jobban teljesítsen, ám azt nem szabad úgy beterjeszteni, hogy elõtte ne gondolnák át, mennyi idõ alatt is teljesíthetõk azok a feltételek –
fûzte hozzá az országgyûlési képviselõ.

Sorozatunkban a választókörzetek sorrendjében mutattuk be Miskolc Megyei Jogú Város megválasztott
önkormányzati képviselõit, majd azokat, akik kompenzációs listákról szereztek mandátumot.
Perecesi lakosként pedig szûkebb
pátriám fejlesztését tartom fontosnak, amelyet az eddigi városvezetés elhanyagolt. Csapadékvíz-elvezetésre, a közbiztonság növelésére,
munkahelyteremtésre és az infrastruktúra fejlesztésére egyaránt
nagy szükség van!”

PAKUSZA ZOLTÁN (Jobbik – listáról) földrajz–történelem szakos
középiskolai tanár, a Jobbik miskolci
alelnöke.
„Elegem lett abból, hogy folyamatosan csökken az életszínvonal,
a tisztességes munkának nincs becsülete, hogy katasztrofális a közbiztonság, lezüllesztették az oktatást és az egészségügyet. Elegem lett
abból, hogy fiatalok a megélhetésük érdekében tömegesen hagyják
el az országot, a várost, az emberek nem tudnak megélni. Ezek
együttesen vezettek ahhoz, hogy úgy
éreztem, tenni kell mindezek ellen!
Elindítani egy olyan fejlõdést,
amely méltó a magyar emberekhez.
Azt szeretném, hogy az Önök és az
én gyermekeim egy olyan országban, városban nõhessenek fel, ahol
jó élni, nem kell külföldön keresni
a megélhetést, hanem saját hazánkban, városunkban, becsületes
munkából, tisztességesen meg tudjanak élni!
Önkormányzati képviselõként
fontosnak tartom a korrupció felszámolását és a politikusbûnözõk
elszámoltatását városunkban. Véget
kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy
az adófizetõk pénzét következmények nélkül herdálják el egyesek
akkor, amikor a város lakói napi megélhetési gondokkal küzdenek. A várost több tízmilliárd forinttal eladósítók számoljanak el a rájuk bízott közvagyonnal. Tanárként az oktatás színvonalának emelését, a
pedagógusok erkölcsi és anyagi
megbecsülésének helyreállítását
tartom szem elõtt. Hiszen a felnövekvõ generációk határozzák meg
városunk, nemzetünk jövõjét. A
nemzeti kultúra és a sport területének a fejlesztése is elengedhetetlen. A város hírnevét régóta öregbítõ DVTK helyzetének megnyugtató rendezését szeretném elérni egy
átfogó városi sportkoncepció felállításával.

SZEGEDI MÁRTON (Jobbik – listáról) 29 éves, nõs, egy kislány
édesapja. Jelenleg egy hazai tulajdonú belsõépítész cég mûvészeti és
fejlesztési igazgatója. A Jobbik miskolci elnöke, B.-A.-Z. megyei alelnöke.
„Születésemtõl fogva Miskolcon
élek, ezért jól ismerem városunk
problémáit és adottságait. Közéleti
szerepvállalásom célja, hogy lakókörnyezetünk és a magyar nemzet
érdekeit feltétel nélkül érvényesítsem és megvédjem. Hiszem, hogy
tisztességgel, szeretettel és szorgalmas munkával Miskolcból egy élhetõ, európai szintû várost teremthetünk.

Ennek elsõ lépése a múlt lezárása, amihez számos bírósági
döntésen át kell, hogy vezessen
az út. Az elmúlt nyolc év szocialista városvezetése ugyanis sokkal inkább szólt a köz ipari méretekben történõ megkárosításáról, mintsem szolgálatáról. A felelõsök megnevezése és méltó
megbüntetése elkerülhetetlen és
sürgõs feladat. Ugyanakkor a választások óta eltelt két és fél
hónap bebizonyította, hogy a
Fidesz nem akar valódi elszámoltatást. Ezért megalakítottuk a
Jobbik szakértõkbõl álló elszámoltatási bizottságát, mely mindent elkövet azért, hogy egy következmények nélküli országban
Miskolc ne lehessen egy következmények nélküli város.
A politikusbûnözõk elleni harc
mellett legfontosabb feladatomnak
a cigánybûnözés kompromisszumok nélküli felszámolását tekintem.
Bár Orbán Viktor szerint Magyarországon nincs ilyen probléma,
bízom abban, hogy a szocialisták
által betelepített »fészekrakókkal«
elcigányosított Miskolcon a helyi
Fidesz vezetõi tapasztalati úton
más megállapításra jutnak, és támogatni fogják a luxusbörtönöket
felváltó önfenntartó börtönök, valamint Magyarország elsõ közrendvédelmi telepének létrehozását, hogy Miskolc végre fellélegezhessen, s valóban a rend és a biztonság fõvárosa legyen.”

Közmeghallgatás
Közmeghallgatást tart Miskolc Megyei Jogú Város Közgyûlése december 21-én, kedden délelõtt 9 órától a Petõfi u. 1–3. sz. alatt, a
III. emeleti konferenciateremben.
A közmeghallgatáson a város polgárai és a helyben mûködõ szervezetek képviselõi közérdekû kérdést és javaslatot tehetnek.
A közmeghallgatás elõtt dr. Mihalecz Péter jegyzõhöz a kérés,
javaslat írásban is eljuttatható (Miskolc, Városház tér 8.).
HIRDETÉS

Mindenkit érhet jogeset
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy „Mindenkit érhet jogeset” címmel folyamatosan mûködik ingyenes jogsegélyszolgálatunk.
Amennyiben jogi természetû problémájuk, kérdésük van, úgy kérjük, írják azt meg, és küldjék el szerkesztõségünk címére: 3525 Miskolc,
Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”.
Lehetõségük van e-mailben is elküldeni kérdésüket, ezt az
info@mikom.hu címre várjuk. Jogi szakértõink, dr. Strassburger Gyula
és dr. Tulipán Péter ügyvédek állnak szíves rendelkezésükre.
HIRDETÉS

Áldott, békés
karácsonyt
és boldog új évet
kívánok!
Sebestyén László
országgyűlési képviselő
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KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ,
KÖZFOGLALKOZTATÁS, HIVATALI ÁTSZERVEZÉS...
Miskolc város közgyûlésének
idei utolsó ülésérõl ezúttal hiányoztak a közüzemi díjemelések, de e nélkül is kerültek fajsúlyos elõterjesztések a képviselõk elé. Ilyen volt a város
2011-es költségvetésének koncepciója, a helyi adók emelése,
a közmunkaprogram változásai,
nem utolsósorban pedig a polgármesteri hivatal új szervezeti
struktúrájának meghatározása.
 HORVÁTH I.

A közgyûlés elé a 18 rendes napirend mellett tíz sürgõsségi elõterjesztés került volna, de ebbõl
kettõt Kriza Ákos polgármester viszszavont. Az egyik a Miskolc Városi
Szabadidõközpont magasabb vezetõi posztjára szóló pályázat kiírása,
míg a másik a Miskolc Piac Zrt.-vel
szembeni követelés visszavonása.
Elõbbi a pályázati törvény változása miatt, utóbbi pedig azért nem
került a képviselõk elé, mert – mint
a polgármester elmondta – más
megoldás látszik körvonalazódni.
Több felügyelõ bizottság cseréje is
sürgõsséggel került a képviselõtestület elé a CineMis Nonprofit Kft.
(itt az igazgatói posztról is döntöttek), a Miskolci Térségi Integrált
Szakképzõ Központ és a MISEK esetében is.
Költségvetési koncepció
A napirend elõtti felszólalásokat
követõen (errõl részletesen olvashatnak a minap.hu-n) kiemelt témaként tárgyalták a képviselõk az
önkormányzat 2011. évi költségvetésének koncepciójára vonatkozó javaslatot – azaz a város jövõ
évi, tervezett büdzséjének elsõ
olvasatát. Az anyag szerint a 2011.
évre tervezhetõ bevételek nagyságrendje összességében 42 milliárd 399,5 millió Ft, mely jelentõs

mértékben alacsonyabb az elõzõ
év eredeti elõirányzatánál. Ennek
oka fõként a helyi adóbevételek,
illetve átengedett központi adók,
a felhalmozási célú, támogatásértékû bevételek csökkenése. A koncepcióban kiadási fõösszegként
47 milliárd 130,1 millió forint szerepel. A hiány mértéke így 4 milliárd 850,6 millió Ft.
(A költségvetési koncepcióról a
vezérszónokok véleménye külön
összeállításunkban olvasható!)
Helyi adók
Az egyes, adózást érintõ helyi
rendeletek felülvizsgálatára és módosítására vonatkozó elõterjesztés
kapcsán Pakusza Zoltán (Jobbik)
képviselõ elmondta: a helyi vállalkozók adóemelését nem tudják
támogatni, viszont javaslatot tesznek a nem helyi központú, illetve multinacionális cégeket érintõ
adóemelésre.
Dr. Simon Gábor (MSZP) kijelentette: elõször viccnek gondolta
az elõterjesztést, nem látták korábban, hogy az új városvezetés
adókat akarna emelni. Ezt nem
tudják támogatni. Felhívta a figyelmet, hogy az iparûzési adónál kétmilliós határig nem kellett
korábban fizetni. Sok olyan cég
van véleménye szerint, például
a volt LKM területén, amelyek
nem állnak fényesen gazdaságilag, és nincs pénzük egy üzemcsarnok esetén ilyen mértékû
adót fizetni.
Dr. Tompa Sándor (MSZP) elmondta: módosító indítványt nyújtottak be, ugyanis sok olyan épület van a városban, ami ipari
mûemlék, vagy azzá nyilvánítható. A tulajdonosok számára a
mûemlékké nyilvánítás bonyolult,
de ha adókedvezmény is járna
mellé, akkor az ösztönözné a ki-

Új szervezeti struktúra
A polgármesteri hivatal átalakítása kapcsán dr.
Kriza Ákos elmondta, az elõterjesztés lényege a
funkcióhoz való igazítás. Jelenleg horizontális
szervezet mûködik, ahol kilenc fõosztály van, ezt
soknak találják, így a javaslat szerint öt lenne, amely
hatékonyabb lehet.
Dr. Mokrai Mihály az MSZP-frakció nevében
elmondta, minden átszervezés bizonytalanságot
és a mûködésben zavart okoz. Azt nem vitatják,
hogy a szervezetre ráfér a karcsúsítás, de ez véleményük szerint korai. Olyan feladatok elõtt, amelyek a hivatal elõtt állnak, bátor lépés egy ilyen
racionalizálás, de vannak benne olyan lépések,
amelyeket nem értenek, például, hogy miért az
alpolgármesterek funkciójához kell alakítani a hivatalt. Nem látják, milyen létszámleépítést tervez
használtságukat, akár civil szervezetek számára is.
Dr. Mihalecz Péter jegyzõ, nem
vitatva a szándékot, felhívta a figyelmet: vannak mentességek az
adó alól, de ezeket törvény határozza meg, melyet helyi rendelet
nem írhat felül. Mûemléknek számító épület felújítása esetén pedig
jár három évig az adómentesség,
így a módosító javaslat nem sza-

a hivatal, és milyen megtakarítást jelent ez.
Véleménye szerint sok olyan kérdés merül fel,
amelyre az anyag nem ad választ, így jó szívvel
nem lehet támogatni.
Dr. Kiss János a korai átszervezésre vonatkozó
megjegyzés kapcsán azt kérdezte: mire kellett volna
várni? Hozzátette, volt szakmai vita, a politikai vita
helye pedig a képviselõ-testület. Haszonként
említette, hogy minden vezetõi értekezletet egyszerûbben és operatívabban tudnak tartani.
Kevesebb konfliktus lehet, és jobban tudnak a fejlesztési munkára összpontosítani.
Dr. Kriza Ákos zárszavában kifejtette: amikor a
struktúra módosításáról döntöttek, azt a kérdést
tették fel maguknak: mi jó a városnak? És eszerint lépnek.

vazható. Kakas Zoltán, a polgármesteri hivatal adóosztályának vezetõje arról szólt: lakossági szinten egy-két ezer forintos tételrõl
van szó egy évben, ami nem jelentõs. Vállalkozások esetén pedig
figyelembe kell venni, hogy nem
minden vállalkozás rendelkezik
építménnyel a város területén.
Mi lesz a
közmunkaprogrammal?
Sok hozzászólás hangzott el a
7-es napirend (Javaslat Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Miskolci Városgazda Nonprofit
Kft. között létrejött Közszolgáltatási
Szerzõdés 2011. évre érvényes normatíváinak jóváhagyására) kapcsán, melynek vitájában Bazin
Géza (MSZP) a közcélú foglalkoztatottak érdekében emelt szót,
miszerint kérdéses, hogyan tudják
a következõ két hónapban alkalmazni õket.
Dr. Kovács László (KDNP) arról
beszélt: még azt sem látni, mi lesz
a sorsa a közhasznú munkaprogramnak. A munkások segítséget jelentettek, még ha a munkájuk nem
is volt mindig tökéletes. Bíznak
benne, hogy megoldódik a probléma, egyelõre még nem látják, hogyan alakul a program.
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester elmondta, új alapokra helyezik a közfoglalkoztatási rendszert,

Vezérszónokok a költségvetés koncepciójáról
SZEGEDI MÁRTON (Jobbik) szerint
el kell gondolkodni azon, miként
csökkenthetõ a hiány, ehhez
több irányelv is lehetséges, amelyeket egy koncepcióban meg kell
jeleníteni. A frakcióvezetõ úgy fogalmazott, nem tudja elhinni,
hogy az anyagnak koncepció a
neve, szerinte ez tévedés, õ inkább koncepciótlanságot lát.
Olyan kitételek vannak ugyanis
véleménye szerint benne, amelyek nem koncepcionális kérdések. Nem látja az anyagban az
irányt a jelenlegi helyzetbõl való
kilábaláshoz sem.

DR. SIMON GÁBOR (MSZP) úgy
fogalmazott, nem találják a határozott elképzeléseket, az új
irányvonalat, csak azt látják, 47
milliárdot el kell költeni, viszont
csak 42 milliárdos bevétellel számolnak. A képviselõ szerint látszik a költségvetésbõl is, hogy az
szja-ból idén kevesebbet ad a kormány az önkormányzatoknak. Dr.
Simon Gábor is koncepciótlannak nevezte az anyagot, kitérve
egyebek mellett arra is, hogy
csökken a kultúra és a sport finanszírozása, illetve a környezetvédelem támogatása.

SOÓS ATTILA (Fidesz) arról szólt:
a Holding szolgáltató tevékenységet folytat, innen lehet bevétellel
számolni. Ahhoz, hogy további bevétel keletkezzen, adóbefizetésekre is szükség van, ennek a befizetõ potenciálja jelentõsen csökkent. Azzal kell kalkulálni, hogy
mennyi lesz a bevétel, és ehhez kell
a kiadást igazítani, ami fájdalmas.
A városi költségvetési koncepció
akkor tölthetõ meg tartalommal, ha
már rendelkezünk az országos
tervezet sarokszámaival. A koncepció további összeállításához
várják az ellenzék szakembereit is.

MOLNÁR PÉTER (KDNP) szerint látszik, hogy Miskolc még nyögi a súlyos szocialista örökséget, nyolc év
alatt vészesen eladósodott városunk. Rendkívül pazarló gazdálkodás folyt az önkormányzatnál
és a városi cégeknél is. Munkahelyteremtõ, a gazdaságot fellendítõ beruházás nem igazán érkezett. Éppen ezért most még nagyon determinálja az új városvezetést az elmúlt idõszak elhibázott politikája. A hiány még mindig nagy, de a cél az, hogy felelõsségteljes gazdálkodással helyreállítsák az egyensúlyt.

melynek lényege, hogy minél több,
munkára képes ember dolgozhasson. Bõvítést jelent, hogy a vállalkozások, egyházak, civil szervezetek is részesülhetnek az önkormányzatokkal együttmûködve
támogatásban. Bértámogatási juttatás fog megjelenni a rendszerben,
mely kapcsán a munkanélkülieknek még aktívabban kell együttmûködniük, kötelesek elvállalni a
felajánlott munkát, képzést. Az új
rendszer biztonságot jelenthet az
önkormányzatoknak, 70-100 százalékos támogatásra lehet majd pályázni. December 23-ig kis türelmet kért, mert ezt követõen véglegesítik majd a törvényt.
Varga Gergõ (MSZP) két kérdést
tett fel: mit válaszolhat a lakosoknak, akik ebbõl élnek? Mi fog történni a többi, nem említett közcélú foglalkoztatottal?
Bartha György (MSZP) az értékteremtõ közhasznú munkára
hívta fel a figyelmet. Minden képviselõnek, intézménynek, lakosnak
jó volt a segítség, miközben egyetért azzal, hogy voltak problémák.
De olyan munkát láttak el, amelyre az önkormányzatnak és az intézményeknek nem volt pénze,
ezért kérte, hogy mindenképpen
maradjon meg ez a program.
Dr. Kriza Ákos azt válaszolta,
mindenképpen szeretnék megtartani a programot, ez célja a városvezetésnek is.
Dr. Simon Gábor szerint nem az
a gond, hogy a rendszert át akarják alakítani, hanem az, hogy az
átmenet körülményei nincsenek
megteremtve. A Városgazdánál
dolgozóknak csak egy része kap a
következõ egy hónapra szerzõdést,
és õket is az önkormányzatnak kell
fizetnie. Nincs válasz arra, hogy mi
lesz azokkal az álláshelyekkel,
amelyeket eddig közcélú foglalkoztatottak láttak el, nem fog-e
fennakadást okozni a dolog az intézményeknél.
Dr. Kriza Ákos a miniszter levelét idézve válaszolt, miszerint január 1-jétõl pályázat nélkül támogatandóak a szükséges álláshelyek az átmeneti idõben.
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Errôl
döntöttek
Miskolc város közgyûlésének decemberi ülésén a képviselõ-testület tárgyalta a javaslatot az önkormányzat 2010.
évi költségvetési elõirányzatainak III. negyedévi módosítására, melyet 23 igen és 3
nem szavazat mellett fogadtak el.
Megszavazta a grémium a
javaslatot az önkormányzat
2011. évi költségvetésének
koncepciójára 16 igen és 10
nem szavazattal.
Szintén megosztott szavazást hozott az egyes, adózást
érintõ helyi rendeletek felülvizsgálata és módosítása, itt 16
igen mellett 7 nem és 3 tartózkodás lett a szavazás vége.
A polgármesteri hivatal
belsõ szervezeti felépítésének és mûködésének átalakításáról szóló rendelet 19
igen és 7 nem szavazat mellett került elfogadásra.
Tárgyalták a javaslatot a kéményseprõ-ipari közszolgáltatás 2011. évi díjainak megállapításáról, mely 16 igen és
10 nem szavazatot kapott.
A Miskolci Városgazda
Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerzõdésének 2011. évre érvényes normatíváit jóváhagyták 19 igen és 7 nem szavazattal.
A közmûvelõdési megállapodások meghosszabbítására és új közmûvelõdési megállapodás kötése közmûvelõdési feladatellátás céljából
címû javaslatot 25 igen, 1 tartózkodás mellett fogadta el a
grémium, az Egyeztetõ
Bizottság tagjait 19 igen és 7
tartózkodás mellett választották meg.
A város kisebbségi önkormányzataival együttmûködési megállapodás megkötésére vonatkozó elõterjesztés 26
igen szavazatot kapott.
A javaslat a Borsod-AbaújZemplén Megyei Munkaügyi
Tanács önkormányzati oldali
képviselõjének megválasztásáról 19 igennel és 6 tartózkodással zárult.
A Bükk-Mak Leader Nonprofit Kft.-hez történõ csatlakozást 19 igen, 6 nem, 1 tartózkodás mellett fogadta el a
grémium.
A sürgõsségi elõterjesztések közül a Latabár soron történt partfalcsúszáshoz kapcsolódó vis major-pályázat
benyújtására és ahhoz önrész
biztosítására tett javaslatot
minden képviselõ támogatta, ahogy az ómassai háziorvosi rendelõ továbbmûködtetését is.
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VII. évfolyam 50. szám

Megújuló
kollégiumok

VALÓDI ÉS JELKÉPÉRTÉKÛ A HÍD
Két szociális intézményt is akadálymentesítettek Miskolcon,
az Esélyt mindenkinek elnevezésû ÉMOP-pályázat keretében.
Az avasi lakótelepen még egy
hidat is felépítettek az elmúlt
hónapban a közlekedés megkönnyítésére, hiszen a felújítások célja az volt, hogy mindenki egyenlõ eséllyel férjen hozzá
a közszolgáltatásokhoz.
 VAJTÓ LÁSZLÓ
Az avasi lakótelepen található
Iránytû Avasi Szociális Szolgálat 2.
Sz. Idõsek Klubját az elmúlt hónapban teljesen akadálymentesítették, az intézmény az ÉMOP-pályázat keretében valamivel több
mint 13 millió forintot költhetett erre.
A 90 százalékos pályázati finanszírozású beruházáshoz a hiányzó 10
százalékot az önkormányzat biztosította.

A felújítások során a mozgásukban korlátozottak számára akadálymentesítették a közlekedést.
Sõt, egy fahidat is építettek az épület bejárata elé, annak érdekében,
hogy az idõsek minél egyszerûbben

Megnyílt a felsõvárosi
református templom
 FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A mûsorban felcsendülõ karácsonyi dallamok, betlehemes epizódok valóban meghitté, ünnepivé varázsolták a pillanatot, amikor egy gyülekezet, hosszú évek
után végre birtokba vehette istentiszteleteinek, közösségi együttléteinek új helyszínét. Ahol egymásra találhatnak a hívõ emberek, a fiatalok és az idõsebbek –
mindazok, akik a Krisztust keresõ, áldott csendbe kívánnak menekülni a világ zajából.
A fellépõ gyerekek, fiatalok által
meggyújtott adventi gyertyák örök
reménységet sugárzó fényénél errõl
beszélt Balajti József, a MiskolcFelsõvárosi Református Egyház-

közösség lelkésze is, aki meghatottan mondott köszönetet a mûsor
fellépõinek, szereplõinek ezért a
szép ajándékért. Az emberek ajándékba kapták Krisztust – errõl szól
a karácsony –, s a felsõvárosi református gyülekezet számára is
ajándék, hogy hosszú évek után
végre kitárulhat az új templom kapuja. Hosszú volt az elõkészítõ
munka, s az épületben vannak még
hiányosságok, de végre megnyílhat
ez a közösségi tér, a felsõvárosi református hívõk új hajléka. Mint elhangzott, vasárnap délelõtt már itt
tartják az istentiszteletet.
A rendezvény közös imával ért
véget, áldást kérve az új templomra.
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kikerülhessék a lépcsõket, könynyebben eljussanak az intézménybe. Az épületben a vakok és gyengén látók részére Braille-írással is ellátták a fõbb jelzõtáblákat, valamint
vezetõsávot is kiépítettek a padlón.

Közel százéves épületen végeztek akadálymentesítõ beruházásokat az elmúlt hónapban
Miskolc–Perecesen is. Az ÉMOPpályázatnak köszönhetõen, az
Iránytû Szociális Szolgálat Perecesi
Szolgáltatási Központ épületének
korszerûsítésére több mint 19
millió forintot költöttek, hogy a
fogyatékkal élõk számára is élhetõvé váljon. Az összeg tíz százalékát ebben az esetben is a miskolci önkormányzat fedezte.
A házban akadálymentesítették az illemhelyeket, lépcsõket,
és egy liftet is beszereltek. A
vakok és gyengén látók támogatására a vezetõsávok mellett indukciós hurokkal is ellátták az
épületet. Az új eszköz igazából
egy jeltovábbító rendszer, aminek
segítségével a látássérült vendégek hallás alapján tudnak tájékozódni.

MÚZEUMI NAP –
ELISMERÉSEKKEL
Hétfõn rendezték a hagyományos, Múzeumi napot a Herman
Ottó Múzeum papszeri épületében. Az ünnepség keretében adták
át a Pro Museo-díjakat is. Elismerést
kapott Kozmáné Bányi Judit restaurátor, Sáfrány Andrásné régészrajzoló, valamint Szolnoki Tiborné,
a múzeum gazdasági osztályának
munkaügyi elõadója, a megyei
múzeumi szervezet külsõ támogatói közül pedig Halász Mária, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Oktatási és Mûvelõdési Fõosztálya korábbi mûvelõdési osztályvezetõje.

Az Éva Muzeológiai Alapítvány
elismerését Gyulai Éva, a Miskolci
Egyetem Történettudományi Intézetének igazgatója, és György
Tibor, a szlovákiai magyar múzeumok emblematikusnak számító
alakja, szakértõje kapta. A követendõ példával szolgáló, fiatal múzeumi, mûvelõdési szakemberek
elismerésére létrehozott Fõkolompos-vándordíjat idén Marosi Ágnes
vehette át.
Az ünnepségen köszöntötték dr.
habil. Veres László, nyugdíjba vonuló
igazgatót is, a múzeum legújabb, neki
ajánlott évkönyvével.
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Eladó az Avas III. ütemben, csendes, nyugodt környéken egy 33 négyzetméteres, nagy konyhás garzonlakás. A Klapka György úti ingatlan egy 4 emeletes társasház második emeletén található. A szobában laminált padló, a többi helyiségben járólap. A lakás tehermentes és tulajdonostól eladó! Ár:
4,4 millió forint. Érd.: 70/615-91-66.

Szembetûnô a különbség a régi és az új ablakok között
Miskolcon négy bentlakásos intézmény is megújult az elmúlt
idõszakban az energiatakarékosság jegyében. A Karacs
Teréz és a Szemere kollégiumról elõzõ lapszámunkban írtunk – azonban már a Petõfi
Sándor Középiskolai
Fiúkollégium és a Központi
Leánykollégium épületében is
érezhetõ az új hõszigetelés hatása.
 V. L.
Az Oktatásért Közalapítvány felhívására országosan 366 pályázat
érkezett be, amibõl csupán hatvanhatot fogadtak el – ebbõl négy
miskolci intézményé volt.
A Petõfi Sándor Középiskolai
Fiúkollégium 8 millió forintot nyert
el, ezt az önkormányzat kiegészítette 2 millióval, a kollégium pedig
önrészként 2,5 millió forintot biztosított – így tudták elvégezni a szükséges felújításokat. Polyák Ferenc
igazgató elmondta, a munkát
„házon belül”, külsõ kivitelezõ bevonása nélkül meg tudták oldani,
HIRDETÉS

„Kenguru”
tehetségfejlesztõ
program Miskolcon
A Diósgyõri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet a TÁMOP – 3.4 .4 /B/08/1
pályázat keretében indította be a „Kenguru tehetségfejlesztõ programot”.
A programba a tehetséges tanulók azonosítása megtörtént.
Az eredmények alapján – a városból – összesen 34 (11–12 éves) tanuló kapott
lehetõséget arra, hogy tehetségfejlesztõ foglalkozásokon, ill. 25 (13–14 éves) tanuló ún. interperszonális tehetségfejlesztõ képzésen vegyen részt.
A tehetségfejlesztõ mûhelyekben személyiségfejlesztõ játékokkal, kommunikációs helyzetgyakorlatokkal, gondolkodási képességeket és kreativitást fejlesztõ
feladatokkal foglalkoznak majd a tanulók.

ISMÉT MEGJELENT
A SZÁZÉVES MÚLTRA VISSZATEKINTÔ

MISKOLCI KALENDÁRIUM
MEGYEI MELLÉKLETTEL
Kapható a Lapker Zrt. pavilonjaiban,
499 Ft-os áron.

A NYEREMÉNYESÔ FÔDÍJA
EGY 2 SZEMÉLYES, 2 ÉJSZAKÁS ÜDÜLÉS
a tarcali Degenfeld Kastélyszállóban

A 7 466 805 forintos EU-támogatással megvalósuló projekt 2011 májusában
zárul.
A programról a következõ címeken lehet
érdeklõdni: 06-46/347-646
E-mail: info@kenguruprogram.hu
Honlap: http://kenguruprogram.hu

és az ehhez szükséges 600 ezer forintos anyagköltséget is a kollégium
fedezte saját bevételeibõl, sõt, a pályázat mûszaki és tartalmi részeit
is õk készítették. A kollégium ablakainak 72 százalékát cserélték ki,
és a szobákban a parkettákat is megújították. Így a diákok a tanév kezdetekor már jobb körülmények
közé költözhettek be – ráadásul
már most 27 százalékos megtakarítás jelentkezik a fûtésszámlában.
A Központi Leánykollégium is kapott a pályázati alapból 8 millió forintot, amit a miskolci önkormányzat további 5 millió forinttal
egészített ki. Az oktatási intézmény ezt az összeget még önrészbõl megtoldotta 5,2 millióval,
ami elegendõ volt arra, hogy a harmadik emelettõl egészen a hatodik szintig kicseréljék a nyílászárókat. Ortóné Juhász Julianna igazgató elmondta, már a folyosókon
is érezhetõen melegebb a levegõ.
Szeretnék folytatni a felújításokat,
a következõ lépés a külsõ szigetelés kivitelezése és a fûtés korszerûsítése lesz.

MÛSOR/PROGRAM

2010. december 18.

Mozimûsor
Mûvészetek Háza, Béke-terem: december 23–29.
17 órakor Csingiling és a nagy tündérmentés, színes, magyarul beszélõ amerikai animációs film, 19.30
órakor Nömadak Tx, színes, feliratos spanyol dokumentumfilm.
Mûvészetek Háza, Uránia-terem: december 23–29.
16.30 és 19.30 órakor Harry Potter és a Halál ereklyéi I. rész, színes, magyarul beszélõ, angol–amerikai kalandfilm.
December 24-én nincs vetítés!
HIRDETÉS
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Adventi és újévváró programok
Advent utolsó hetében is folytatódnak a Miskolci SzalonCzukor ünnepi programjai a
Szent István téren, illetve a
város különbözõ helyszínein.
December 20., hétfõ 16.30:
Rönkszínház/Városház tér –
Vidám téli esték (dalok , kabaréjelenetek).
December 21., kedd 16.30:
Rönkszínház/ Városház tér – csillagszórós közös éneklés kórusokkal (karvezetõ: Regõs Zsolt),
17.00: Miskolci Galéria, Rákócziház – Máger Ágnes festõmûvész
kiállításának megnyitója, 18.00:
Selyemréti Szent István-templom
– Miskolci Szimfonikus Zenekar
karácsonyi koncertje. Közremûködik: Vojtkó Ágnes – mezzoszoprán, Soós Levente – oboa, Szavári

András – trombita, Albert Sándor
Szilárd – hegedû, Fazekas Gyermekkar, karvezetõ: Balásné Molnár Ildikó. Vezényel: Hámori Máté.
A koncertre a belépés díjtalan!
December 22., szerda 16.30:
Rönkszínház/Városház tér –
Tûzzsonglõrök (Vagabanda Társulat).
December 23., csütörtök 16.30:
Rönkszínház/Városház tér –
Karácsonyváró koncert (Miskolci
Musical- és Dalszínház)
FILMVETÍTÉSEK. Elõadások
kezdése 17.00 órakor.
December 16–22: Mûvészetek
Háza, Béke-terem – Bánk bán, színes magyar operafilm
ÚJÉVBÚCSÚZTATÓ. December 31., péntek 16.00: Búza téri
görög katolikus templom – Év végi
hálaadás: Te Deum, 17.00: Város-

Fábry-est
Vendég:
Dombóvári István
2010. december 28., kedd
19.00 óra
Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.
Tel.: 46/508-844,
30/846-3009

Jegyár: 3900 Ft,
Miskolc Kártyával:
3200 Ft
„Magyar Kultúra Napja” rendezvénysorozat

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

Rékasi Károly önálló irodalmi estje
2011. január 22., szombat, 18.00 óra
Gróf Czegei Wass Albert levelei, versei, írásai alapján összeállította és a
filmmontázsokat készítette: Koltay Gábor. Az elôadást követôen közönségtalálkozó Rékasi Károllyal!
Jegyár: 1000 Ft, Miskolc Kártyával: 800 Ft

HETI MÛSORA
2010. december 20–2010. december 26.

December 20., hétfõ
06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Hitel-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 Katedra, oktatási magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00
Halálos testõrök, amerikai film
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

ház tér – Szilveszteri koncertek,
2.00-ig: Igazi miskolci szilveszteréjszaka miskolci együttesekkel és
tûzijátékkal!
www.miskolciszalonczukor.hu

Ünnepi
fúvóskoncert
Hagyományos év végi hangversenyét tartja a jövõre megalakulásának 100. évfordulóját ünneplõ Perecesi Bányász Fúvószenekar december 18-án, szomba ton este 6 órától az ITC-székházban. Vezényel Kovács Miklós,
közremûködnek a Ködmön Táncegyüttes versenytáncosai.
A zenekar repertoárján a hagyományos fúvószenekari mûvek
mellett a klasszikus zeneszerzõk
népszerû mûvei is szerepelnek.
Műsorukból nem hiányoznak a
mai kor népszerű dallamai, a
híres filmslágerek, operettrészletek és nyitányok sem. A belépés
ingyenes, de az adományokat köszönettel fogadják.

December 21., kedd
06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Patikus
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 Sportpercek, a Miskolc Televízió sportmûsora 20.00 Miskolc Ma (ism.)
21.00 Skorpió Force, amerikai film
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

December 22., szerda
06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 A polgármester, portréfilm (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
Forrás, környezetvédelmi magazin
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (Hálózat TV) 21.00
Veszedelmes célpont, amerikai
film (Hálózat TV) 23.00–06.00
Képújság.

December 23., csütörtök
06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Biztonsági
zóna (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 Zenemalom, komolyzenei magazin 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV)
21.00 Molnár Ferenc: Olimpia –
a debreceni Csokonai Színház
elõadásának közvetítése (Hálózat
TV) 23.00– 06.00 Képújság.

December 24., péntek
06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Ökoházak (Hálózat TV) 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00 Ünnepi magazin 18.25 Gyöngykagyló,
gyermek- és ifjúságvédelmi magazin 19.00 Ünnepi magazin 19.25
Múzsa, kulturális magazin 20.00
Ünnepi magazin 20.30 Hírháló
(Hálózat TV) 21.00 Trisztán és
Izolda, német–angol–amerikai
film (Hálózat TV) 23.00–06.00
Képújság.

December 25., szombat
07.00 Az elõzõ esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi
szent helyek üzenete (Hálózat TV)
17.30 Képújság 17.55 Mûsorismertetés 18.00 Ünnepi magazin 20.30
Hírháló (Hálózat TV) 21.00
Házibuli Attilával és vendégeivel
– show-mûsor (Hálózat TV) 22.00
Sztárok a konyhában (Hálózat TV)
23.00– 07.00 Képújság.

December 26., vasárnap
07.00 Az elõzõ esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Benceshow (Hálózat TV) 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00 Ünnepi magazin 20.30 Hírháló
(Hálózat TV) 21.00 Zsoltárok 1–2.
rész, magyar film (Hálózat TV)
23.00–07.00 Képújság.
A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!
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VII. évfolyam 50. szám

SZALONCUKOR
I. Miskolci Kortárs Akciófestészeti Találkozó
és Képzõmûvészeti Kiállítás a Miskolci Galériában

AKCIÓ! 2010. 12. 18-TÓL 2010. 12. 23-IG

Karácsonyi vásár a Borsodcolorban!
(Bulgárföldi háztartási bolt)
Minden játékáru
árából

10% kedvezmény!
Karácsonyi dekorációk
nagy választékban

10% kedvezménnyel
vásárolhatók!

TÉLI AKCIÓK A PITTI SZÉPSÉGHÁZBAN:
• IPL-fényterápiás: bőrfiatalítás
szőrtelenítés
értágulatok kezelése
Hámlasztás 55%-os gyümölcssavval, oxigénterápiával
Luxus Mezo bőrfiatalítás
24 karátos Luxus Arany ránctalanító kezelés

–20% KEDVEZMÉNY
Elérhetôség: Pitti Szépségház
3530 Miskolc, Széchenyi út 12.
Telefon: 46/353-114
www.pitti-szepseghaz.hu
e-mail: info@pitti-szepseghaz.hu
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7.00–20.00-ig,
szombat: 8.00–13.00-ig

A kiállítás a Miskolcon élõ
képzõmûvészek reprezentatív bemutatkozása az adventi ünnep
jegyében.
Kiállító mûvészek: Borgó, Csabai
Renátó, Drozsnyik István, Dunai
Beáta, Horváth Kinga, Kavecsánszki Gyula, Laczkó László,
Lenkey-Tóth Péter, Lukács Róbert, Máger Ágnes, Pataki János,
Pálfalusi Attila, Pál Petõ János,
Seres László, Szabó Virág, Urbán
Tibor, Varsányi Emília, Zombori
József
A kiállítás 2011. december 16 –
2011. január 15 között látogatható.

SPORT

2010. december 18.

Szíve csücske a Miskolc Nagydíj
A Megye Kiváló Sportvezetõje
címet hárman vehették át a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Sportszövetségek képviseletének évértékelõ közgyûlésén, a
közeli napokban. A díjazottak
között volt Sutkó Mihály, a megyei kerékpáros szövetség elnöke. Nem tudott az elismerésrõl,
váratlanul érte, amikor a pódiumra szólították.
 DOROS LÁSZLÓ
– Semmiféle jelzést nem kapott,
hogy készül valami?
– Egyáltalán nem, meglepetésként
ért a jutalmazás. Ilyen díjat jobbára
azok kapnak, akik évtizedeken keresztül dolgoznak a különbözõ szakszövetségekben. Az idõsebb, gyakorlott sportvezetõk a kiválasztottak.

Igaz, én sem vagyok kezdõ, hiszen
1996 óta töltöm be a megyei kerékpáros szövetség elnöki tisztét.
– Mi volt az elsõ gondolata, amikor baktatott a díj átvételére?
– Az villant át rajtam, hogy lám,
mások is észrevették, honnan indultunk. Egészen kis versenyekkel
kezdtük, és eljutottunk addig, hogy
jelenleg mi rendezzük Magyarország legrangosabb országúti viadalát!

– Tizennégy éve áll a megyei szövetség élén. Mi a testület legfontosabb feladata?
– A klubok támogatása. Nekünk
az is nagyon fontos, hogy mások versenye jól sikerüljön. Pénzügyi lehetõségeink korlátozottak, de sok
esetben inkább szakmai segítséget
várnak tõlünk. A borsodi megyeszékhelyen kívül még Ózdon, Sátoraljaújhelyen és Mezõkövesden rendeznek versenyeket. Valamennyi
szakággal jó a kapcsolatunk, de mindenki önállóan éli az életét.
– Az eddig megrendezett hét
borsodi körverseny kifejezetten jól sikerült. Büszke rá?
– Ez a viadal a szívem csücske!
2004-ben nem tudhattuk, hogyan
növi ki magát. Mára eljutottunk
addig, hogy sok csapat jön hozzánk

külföldrõl, nagy a mezõny, és már
nõttek ki klasszisok is a megyénkben rajthoz állók közül. Megfordultak
nálunk már Ausztráliából is, ez
pedig önmagáért beszél! A csúcsot
22 csapat 250 kerékpárosának az indulása jelentette. Az nagyon fontos,
hogy a verseny jövõje biztosított. A
napokban megállapodtunk a megyeszékhely vezetõivel, akik további támogatásukról biztosították a viadalt. Ráadásul a Miskolc Nagydíj jövõre elsõ ízben kerül be a nemzetközi versenynaptárba! Ez azért roppant fontos, mert olimpiai kvalifikációs esztendõ következik, és a magyar sportolók itthon kísérelhetik meg
a minél eredményesebb szereplést,
illetve a pontok gyûjtését.
Az interjú hosszabb változata a
minap.hu portálon olvasható.

Gólparádéval búcsúztak A LEGJOBBAK JUTALMA

Igazi rangadóval zárta a MOL
Liga elsõ részét a Miskolci
Jegesmedvék jégkorongcsapata,
hiszen a már alapszakaszgyõztes
Csíkszeredát a Macik 6–1-es
gyõzelemmel „kiütötték”, és ezzel
megszerezték az alapszakasz harmadik helyét múlt pénteken este
a Jégcsarnokban, a szurkolók
nagy örömére.

Örömteli hír a klub háza tájáról, hogy a Magyar Jégkorong-szövetség úgy határozott: a Magyar
Kupa négyes döntõjét a Miskolci
Jegesmedvék csarnokában rendezik meg. A 2011. január 29–30-ai
Final Four házigazdája kiemeltként
már a négyes finálé résztvevõje –
tavaly a bronzérmet szerezték
meg a borsodi jéghokisok.

HIRDETÉS

Az országos bajnokságokon elsõ,
valamint kontinensviadalon és világbajnokságon 1–8. helyezést elért
miskolci sportolókat, illetve edzõiket díjazta szerdán Miskolc önkormányzata a városháza dísztermében.
Miskolc sportért is felelõs alpolgármestere, dr. Zsiga Marcell
beszédében kiemelte: meg kell
becsülni a tehetségeket, hogy

késõbb õk is példaképként állhassanak a fiatalok elõtt. A versenyzõknek az odaadást, az
edzõknek a felkészítést köszönte
meg, a lehetõség megteremtését
pedig a szülõknek.
A díjazottak névsorát a minap.hu
portálon közöljük.

Dübörög
a gyár!
Karácsonyi rallyt szerveznek az
egykori LKM területén vasárnap a
rallysprint-bajnokság októberi záró
prológjának sikerén felbuzdulva.
Hét kilométeres szakaszt kell teljesíteniük a két kategóriában – 400
cm3 alattiak és felettiek – indulóknak, amely Üveges Gábor szervezõ szerint legalább olyan technikás, mint az elõzõ. A nevezõk
7 és 9 óra között kapnak lehetõséget az átvételre, illetve a pályabejárásra, míg az elsõ jármû fél 10kor gördülhet ki a terepre az I.
Karácsonyi Rallysprint-versenyen.
HIRDETÉS

AKCIÓ!

AKCIÓ!

Készüljünk együtt a karácsonyra!
A december 16–31-ig tartó akciónkból
az alábbiakat kínáljuk:
Coop sajttal töltött pulykakorong, pulykahús gyf. 1 kg 999 Ft
Coop fóliás sonka 1 kg
1099 Ft
Coop franciasaláta alap zöldségkeverék 450 g
129 Ft

Egységár: 287 Ft/kg
Rama margarin, tégla 500 g
289
Egységár: 578 Ft/kg
Debreceni baromfihúsos tartós virsli bélben eg. 100 g 79
Egységár: 790 Ft/kg
Delikát 8 ételízesítõ 75 g
129
Egységár:1720 Ft/kg
Olympos citromlé 50%-os, 5* 1 l
249
Csemegeuborka 6–9 cm 680/350 g
179
Egységár: 511 Ft/kg
Wiener Extra vák. kávé 250 g
399
Egységár: 1596 Ft/kg
Coop sajtos tallér 200 g
199
Egységár: 995 Ft/kg
Óriás pöttyös Túró Rudi 51 g
99
Egységár: 1941 Ft/kg
Töltse fel a családi kasszát!
Vásároljon még december 31-ig 2000 Ft
felett és a pénztárblokk hátoldalát pontos
névvel, címmel lássa el, majd dobja be a
boltban kihelyezett szerencsedobozba!
Nyeremények:
50 000 – 75 000 – 100 000 Ft-os
vásárlási utalványok!

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
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JÓL TANULNAK,
JÓL SPORTOLNAK

A megye jó tanulója, jó sportolója, legeredményesebb diáksport-szervezete és a megye
diáksportjáért díjakat adta át a
B.-A.-Z. Megyei Diáksport
Tanács a megyeháza dísztermében december 11-én.
 H. I.
Az összegyûlt diákok, tanárok,
igazgatók, sportszakemberek elõtt
Riz Gábor, a megyei közgyûlés alelnöke hangsúlyozta: ha egy fiatal úgy dönt, hogy sportolni kezd,
akkor rendszerré válik az élete, és
megtanul csapatban játszani,
emellett rengeteg ismeretségre
tesz szert, amit késõbb kamatoztathat az életében. Elmondta, a
megyében 211 alap- és 57 középfokú oktatási intézmény versenyeztet rendszeresen diákokat.
Fazekas Miklósné, a B.-A.-Z.
Megyei Diáksport Tanács elnöke
azt emelte ki, a megye eredményességének egyik kulcsa az elhivatottság. Hozzátette: erõsödött a szabadidõsportok népszerûsége a diákok körében.
A jók között a legjobbak neve
felkerül a Miskolc Városi Szabadidõközpont fõbejáratánál elhelyezett márványtáblára. Õk a követ-

kezõk: Tóth Gertrúd, a miskolci
Szabó Lõrinc Általános és Német
Két Tanítási Nyelvû Iskola 8. osztályos tanulója, kosárlabdázója, a
MISI SC sportolója; Pál Robin, a
miskolci Avasi Gimnázium 13. évfolyamos tanulója, junior válogatott aranyjelvényes atlétája, a MISI
SC sportolója; Zsigmond Száva, a
Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar MSC szakának II. évfolyamos hallgatója, a Diósgyõri
Tájékozódási Futó Club I. osztályú hazai és nemzetközi versenyeken eredményesen teljesítõ felnõtt válogatott sportolója.
Az ünnepségen „Borsod-AbaújZemplén Megye Diáksportjáért”
emlékplakettet kapott Fóris Istvánné, a Sajószentpéteri Központi
Általános Iskola nyugdíjas testnevelõje; Dudás Imre, a miskolci
Herman Ottó Gimnázium igazgatóhelyettese; Nagymarczi István, az
Ózdi Diáksport Bizottság Atlétikai
Szakbizottság tagja; Csordás Sándor,
a tokaji II. Rákóczi Ferenc Alapfokú
Oktatási Intézmény testnevelõje;
Orbán Mihály, a miskolci 100.
Számú Szakképzõ Iskola nyugalmazott testnevelõje.
A díjazottak teljes névsorát a
minap.hu portálon közöljük.

Sportmûsor
SZOMBAT:
VASÁRNAP:

8.30 Futsal utánpótlás-torna – városi sportcsarnok
10.00 I. Karácsonyi Rallysprint verseny
– a volt LKM területe
15.00 MVSC – Kalocsa nõi röplabda-mérkôzés
– Csokonai úti csarnok
HÉTFÕ:
19.00 Borsod Volán – FTC NB I-es futsal bajnoki
mérkõzés – Városi Sportcsarnok
CSÜTÖRTÖK: 16.00 Birkózó Karácsony – Diósgyõr
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KULTÚRA

VII. évfolyam 50. szám

VIGYÜK HAZA A LÁNGOT

Megérkezett a betlehemi láng
Miskolcra. A II. Számú
Cserkész Egyesület a Születés
templomából származó békelángot repülõgépen szállította
Betlehembõl Bécsig, onnan
pedig közúton hozták el
Miskolcra, a Megyeházára.

A megyei közgyûlés ülését megszakítva dr. Mengyi Roland elnök
gyújtotta meg azt a gyertyát, ami
karácsonyig ég az épület második emeletén lévõ aulában – és
amirõl bárki hazaviheti a lángot
az otthonába.
A miskolci Grácia egyesület
tagjai vasárnap délután 3 órakor
a minorita templomban, illetve a

Hõsök terén fogadják és osztják
tovább a betlehemi lángot. Az ünnepi alkalmon köszöntõt mond

HÍRPALETTA
ORGONAKONCERT  Sztahura Ágnes orgonamûvész ad
karácsonyi hangversenyt december 19-én, vasárnap délután 5 órától a mindszenti templomban. A
belépés díjtalan.
FORRÓ ITALOK  Adventi
este és Forró Italok Fesztiválja várja
a látogatókat december 18-án,
szombaton délután 4-tõl este 10
óráig a Herman Ottó Múzeum kiállítási épületében.
JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY  Karácsonyi hangversenyt
tartanak a Miskolci Virtuózok a
Miskolci Cardinal Mindszenty Kórus
és a Cantus Agriensis közremûködésével december 19-én, va-

sárnap délután fél 6-tól a miskolci református püspöki palota dísztermében.
AKCIÓFESTÕK RANDEVÚJA 
I. Miskolci Kortárs Akciófestészeti
Kiállítás nyílt csütörtökön a Miskolci
Galériában. A tárlaton 18, miskolci
kötõdésû kortárs képzõmûvész alkotása tekinthetõ meg, a képek fõ
témája a karácsonyhoz és a szaloncukorhoz kötõdik.
ÖSSZEFOGÁS – FOTÓKON 
A nyár eleji árvíz megrendítõ
képei láthatók az Összefogás, segítség címmel, a Magyar Vöröskereszt és Végh Csaba fotóriporter
munkáiból nyílt kiállításon, a megyeházán.

Ismeri ön
Lévay József életútját?

Pelczné dr. Gáll Ildikó, európai
parlamenti képviselõ, a Gráciák
elnöke.

Idén újra Észak-Magyarország
adja az ország karácsonyfáját. A 15
méter magas, 1,8 tonna súlyú jegenyefenyõ a Borsod-AbaújZemplén megyei Erdõhorváti község adománya – azonban jelképesen az összes, árvíz sújtotta megyei település közös ajándéka az
országnak, köszönetképpen a segítségükért. A fa január 6-áig, vízkereszt napjáig áll majd a budapesti
Kossuth téren, a Parlament elõtt,
azután pedig visszakerül, és egy árvízkárosult családnak biztosítja
majd a meleget. Legutóbb 2008ban érkezett vidékünkrõl, Répáshutáról a Kossuth térre a fenyõfa.

GÁLA VILÁGHÍRÛ
VENDÉGGEL

Hagyományos adventi gálakoncerttel zárta az évet a
„Bartók + Európa
2010” Miskolci
Nemzetközi
Operafesztivál. Az
elmúlt szombat
esti hangverseny
világhírû vendége
Jevgenyij Nyesztyerenko (basszus)
volt.

A nagysikerû gála
elején Pfliegler Péter
alpolgármester elismerõ oklevelet
adott át Jevgenyij Nyesztyerenkónak, akit – a miskolci városvezetés nevében – a diósgyõri várat
ábrázoló ezüstérmével, valamint
Miskolc címerével ékesített kitûzõvel is megajándékozott. Meg-

JÁTÉKSZÍNI TANGÓ

Ez évi utolsó premierjét tartotta pénteken a Miskolci Nemzeti
Színház. Mrožek világhírû abszurd darabját, a Tangót Szirtes
Gábor rendezte. A tragikomédiában Máhr Ágit, Áron Lászlót,
Korognai Károlyt, Müller Júliát, Lukács Gábort, Pataki Szilviát
és Hunyadkürti Istvánt láthatja a közönség.

Énekszó a város
karácsonyfája alatt
Miskolcon is koncertezik a
szentegyházi Gyermekfilharmónia. A 100 tagú énekkarból és 40
fõs zenekarból álló együttes tavaly
is járt nálunk. Most térségünkben
három helyszínen, Ózdon, Kassán
és Miskolcon adnak egy-egy estén
adventi koncertet december 17.
és 21. között.
Miskolcon december 21-én,
kedden hallhatjuk õket, két alkalommal is: délután 4 órától a

köszönve ezzel, hogy a nemzetközi színpadok keresett mûvésze
rendszeres fellépõje a miskolci
Operafesztiválnak. Ezzel támogatja
a rendezvényt, emeli annak
mûvészi színvonalát, s jó hírét kelti
Miskolcnak a nagyvilágban.

„nagyfalusi” fenyõfánál, a Szent
István téren énekelnek, este 6 órától pedig az egyetem díszaulájában adnak koncertet. Adventi
mûsorukban más népdalok és kórusmûvek mellett számos karácsonyi dal is felhangzik Haáz
Sándor vezényletével.
A kórusról érdemes tudni: elõadásaik mindig ingyenesek, fellépési díjat nem kérnek, és utazási
költségeiket önmaguk fedezik.

KONCERT AZ AVASIBAN

December 20-án 17 órától adventi hangversenyt hallgathatnak
meg az érdeklõdõk az Avasi
Gimnázium színháztermében.
Az Avasi Gimnázium Leány- és
Vegyeskara, valamint a Miskolci

Esterházy Kórus mûsorában többek között Vivaldi, Bárdos Lajos,
Lisznyai Gábor mûvei csendülnek
fel. Jegyek elõvételben is vásárolhatók a Széchenyi utcai antikváriumban, a gimnázium portáján.

HIRDETÉS

Ne adjunk
pénzt!
Évek óta visszatérõ probléma,
hogy az ünnepek közeledtével az
AVE munkatársaihoz hasonlóan öltözött, idõnként AVE-s igazolványt is felmutató emberek csengetnek be a lakások ajtaján – jókívánságaikért egyértelmûen
pénzbeli jutalmat várva. A cég
munkatársainak azonban egyrészt
szigorúan tilos ezt tenni – másrészt nincs is ilyen igazolványuk,
ha valaki mégis arra hivatkozik, az
egyértelmûen megtévesztés.
Az AVE vezetése nemcsak tiltja, de szankcionálja is, ha esetleg
mégis saját dolgozóik zaklatják ily
módon a lakosságot. És mint megtudtuk, a megtévesztések megelõzése érdekében a korábbi
sárga helyett az idén szürke színû
munkaruhában végzik a hulladékgyûjtést dolgozóik.

Tisztelt Olvasónk!
Tisztelt olvasó! Ismeri Ön Lévay József életútját? Hamarosan kiderül! Négyrészes keresztrejtvény-játékunkban a 185 éve született Lévay
Józseffel kapcsolatos adatokat rejtettünk el! A megfejtéseket együtt, egy
levelezőlapon legkésőbb 2011. január 5-e éjfélig juttassák el a MIKOM
Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben
a minap@mikom.hu címre. A helyes megfejtők között a Szinvapark
második emeletén található Líra könyvesbolt ajándékát sorsoljuk ki.

Ajándék a
segítségért

Ha bármilyen panasza, észrevétele van lapunk terjesztése
kapcsán, hívhatja a 46/503501/100-as telefonszámot.
Hívjon, és üzenetrögzítõnkön
hagyjon üzenetet!

BÉRLETES TRÉNING:
„HOGY AZ UTAS ÉREZZE…”
A napokban díjazza legudvariasabbnak ítélt, azaz
munkájukat (feltehetõen) az
utazóközönség legnagyobb
megelégedésére végzõ munkatársait az MVK Zrt.
Pontosabban közülük azokat,
akik valóban utasokkal találkoznak nap mint nap: a
jármûvezetõk és a jegyárusítók. Ám hogy például utóbbiak még tovább „javulhassanak”, ugyancsak mostanában tartottak számukra
speciális képzést.
Konfliktuskezelõ tréningek mindkét csoport számára rendszeresek a tömegközlekedési társaságnál, most a bérletpénztárosok az értékesítés fortélyait taglaló továbbképzést kaptak.
Mit tanultak ezen? A legfontosabb, hogy az értékesítõ személyisége, hozzáállása, habitusa nagyban meghatározza az ügyfelekkel, tehát az utasokkal kialakított kapcsolat minõségét. A bérletárusnak kell minden utassal megtalálnia a megfelelõ hangot – hiszen van, akinek a gyors kiszolgálás a fontos, akad, aki nem is tudja pontosan,
milyen jegyet vegyen, vagy aki szívesen fogadja,
ha néhány kedves szót váltanak vele az ablaknál.

És elõfordul, hogy a vevõnek épp rossz napja van...
Mindenkivel megtalálni a hangot – ez a mottó,
vagy ahogy az MVK ez ügyben tett vállalása fogalmaz: „hogy az utas érezze, érte, az õ minél
jobb kiszolgálásáért vagyunk ott”.
Az ügyféltípusok kezelését helyzetgyakorlatok
révén sajátíthatták el a bérletpénztárosok.
Megtanulták, hogy milyen kérdések mentén ismerhetik meg pontosabban a vevõk igényeit. Maguk
a pénztárosok vették számba, mi az, ami vonzó
az utasok számára, attól a pillanattól, mielõtt odaérne a bérletpénztárba, egészen az elköszönésig.

