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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
sajttorta 
az ünnepre
bánházy eszter készül a formá-
ciós táncfesztiválra, de sütni-
főzni is van ereje.  
gaszt-rovat | 7. oldal

civilek és 
szaloncukor
civilek is bemutatkozhatnak a 
karácsonyváró programok kere-
tében, és lesz szalon-czukor is.  
a város | 3. oldal

télen nincs 
kilakoltatás 
konstruktívak lettek a pénzinté-
zetek, szinte minden ügyfelüknek 
tudnak megoldást találni.  
a város | 4. oldal

Munkadíjak – projekt nélkül
Több olyan fejlesztést is el-

kezdtek Miskolctapolcán 
az elmúlt években, amelyek 

megvalósíthatósága már a 
projektek megkezdése előtt is 
kétséges volt. Annak ellenére 
kezdték el a projekteket, és fi-

zettek ki tízmilliókat különféle 
dokumentációkra, menedzse-

ri díjazásokra, hogy a kör-
nyezetvédelmi szakhatóság 

egyértelműen jelezte: rendele-
tekbe, jogszabályokba ütköz-

ne a tervek megvalósítása.
» részletek a 4. oldalon

Bizakodhatnak a tavasz előtt

A Győr elleni Magyar Kupa-búcsúval véget ért az év a DVTK szá-
mára. Azonban így is volt esemény körülöttük: megnyílt a DVTK-
bolt, és a hazai sportújságírók szavazatai alapján José Luque, a 
DVTK labdarúgója lett a második legjobb, Magyarországon játszó 
idegenlégiós 2011-ben. Benczés Miklós vezetőedzőt arra kértük, ér-
tékelje a mögöttünk álló hónapokat.                    » részletek a 9. oldalon

MVSC: 100 év ünnepe
Az idén, egészen pontosan decem-
ber 9-én száz esztendős a Miskol-
ci Vasutas Sport Club. Az ünnepi 
emlékezés szerdán vette kezdetét, 
a nagy gálát az évforduló napján, 
pénteken (lapzártánk után) tartot-
ták a Generali Arénában. Mindezt 
az MVSC Centenáriumi Társaság-
nak lehet köszönni, amelynek veze-
tése és tagjai tavasz óta szorgalma-
san munkálkodtak, hogy megfelelő 
módon állítsanak emléket az elő-
döknek.            » részletek a 9. oldalon
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Sok kicsi valóban nagyon sokra megy!
A karácsony közeledtével 
egymás után indítják gyűjté-
si akcióikat a karitatív szer-
vezetek, hogy legyen mit ki-
osztaniuk az ünnepek előtt a 
rászorulóknak. 

Hiába nehéz a gazdasági helyzet, 
nemes célok érdekében adakoz-
nak az emberek. Ez a tapasztalata 
az adománygyűjtő szervezeteknek.

–Az időnket eddig elsősorban a 
bethlenszentmiklósi (Erdély) Mi-
kulás-akció foglalta le. Az ottani 
magyar nyelvű tanítás támogatá-
sára 600 ezer forintot gyűjtöttünk 
a régióban, amelynek a 75 százalé-
kát Miskolcon fizették be – beszél 
az eredményekről Szekeres Gábor, a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat ré-
giótitkára. – Tapasztalatunk szerint 
a tehetősebbek adakoznak kevésbé, 
ezért csak 300 forintot kértünk. 

» folytatás a 3. oldalon

Biztos: Miskolcon bővít a PATEC
Magyarországra szeretné átcso-
portosítani gyártását a PATEC Au-
tomotive Pte Ltd. Andy Wong 
projektmenedzser lapunknak 
megerősítette: Miskolcon szeret-
nének fejleszteni.

A PATEC Automotive Pte Ltd. 
precíziós autóalkatrész-gyártó 
cég. 2008-ban alapították a ma-
gyarországi leányvállalatot, 2010 
óta a gyártásnak Miskolc ad ott-
hont, 50 főt foglalkoztatnak.

A cég most azt tervezi, illetve 
készíti elő, hogy áttelepítsék Kí-
nából Magyarországra a gyártást 

– feltéve, ha kapnak annyi meg-
rendelést magyarországi vagy 
szomszédos országbeli Tier-1 au-
tóipari beszállítóktól, hogy meg-
érje hazánkat európai központ-
jukká tenni. Ez mintegy 500 főt 
foglalkoztató gyártókapacitás 
megteremtését jelentheti! Még-
hozzá miskolci munkahelyeket, 
erősítette meg érdeklődésünk-
re Andy Wong. A cég projekt-
menedzsere jelenleg is külföldön 
tartózkodik, és a lehetséges meg-
rendelőkkel tárgyal, hogy előké-
szíthessék az áttelepítést. Bővebb 
tájékoztatást későbbre ígért. H. I.

LED-es lámpák

Átadták pénteken a Szemere kert és 
a Palóczy utca megújult, energiata-
karékos közvilágítását. A felújítás 
október végén kezdődött az önkor-
mányzat és az ÉMÁSZ Nyrt. megál-
lapodásának részeként, és körülbe-
lül 35 millió forintba került.

» cikkünk a 3. oldalon

Új térfigyelők
Harminckét új közterületi kamerát 

adtak át Miskolcon. Kriza Ákos pol-
gármester az átadáson hangsúlyozta 

a városvezetés elkötelezettségét a köz-
biztonság javításában, a térfigyelők je-
lentőségét a megelőzésben, felderítés-
ben. A projekt keretében 25 belvárosi 
és 7 új avasi térfigyelő kamerát szerel-
tek fel, melyek képeit a Papszeri köz-

pontban kísérik figyelemmel. Bogyay 
Ferenc városi rendőrkapitány az ün-
nepségen hangsúlyozta, hogy a térfi-

gyelők nagyban segítik a rendőrség 
munkáját is. (fotó: J. Á.)

Közös segítség az otthonnak

Közösen festette az Ökumenikus 
Segélyszervezet Miskolci Átmene-
ti Otthonának falát Lévai Anikó, 
Kriza Ákos és Marie-Theres Thiell 
pénteken. Lévai Anikó, a segély-

szervezet jószolgálati nagykövete 
elmondta, évről évre bővül a támo-
gatók köre, és aki egyszer így tesz, 
az többé nem pártol el mellőlük. 

» cikkünk a 3. oldalon 

A DKSK kosarasai egy mérkőzésen gyűjtötték azokat a plüssállatokat, amikkel a GYEK betegeit lepték meg | fotó: J. Á.



Zárva. Műszaki okok miatt zárva tart 
a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. Ügyfél-
szolgálati Irodája (Miskolc, Szemere u. 
5. szám) december 16-án, pénteken.

Visszaállt rend. Visszaállt az eredeti 
forgalmi rend csütörtökön a Táncsics 
tér és a Nagy Lajos király útja közöt-
ti szakaszon, vagyis a Felső-Majláth 
irányú forgalom ismét a korábbi diós-
győri végállomás északi oldalán halad.

Vágányzár. Vágányzár lesz hétfőn 
este fél 11 és kedd hajnal 3 óra 20 perc 
között a felsővezeték mérési munkái 
miatt a teljes villamospálya-szakaszon, 
a Tiszai pályaudvar és a diósgyőri vég-
állomások között. Az említett időszak-
ban villamospótló autóbuszok helyet-
tesítik a villamosokat, melyek ezúttal a 
sétálóutcán keresztül járnak. 

Ismét jogorvoslatok. Csütörtö-
kön tárgyalták és január első nap-
jaiban lehet eredménye a CAF jár-
műgyártó kérelme alapján, a Zöld 
Nyíl negyedik járműtendere máso-
dik eredményhirdetésével kapcsolat-
ban indított jogorvoslati eljárásnak. 
A spanyol gyártón kívül, a szin-
tén érvényes ajánlatot beadott olasz 
AnsaldoBreda is él a jogorvoslat le-
hetőségével, utóbbi ügyben a tárgya-
lás napját még nem tűzték ki. 

a város lapja
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Miskolci Napló
a város lapja

» Nehéz Károly (Fidesz) | Tapolca és Görömböly önkormányzati képviselő-
je fogadóórát tart december 16-án, pénteken délután 4 órától a Görömbölyi Közössé-
gi Házban.

» Miskolc Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzata | közmeghallgatást tart 
december 23-án, pénteken délelőtt 11–12 óra között a Petőfi u. 1–3. szám III. emeleti konferen-
ciatermében.

FOGADÓÓRA, közmeGhAllGAtás ››››››››››››

RöviDen ››››››››››››

» Tudatosan vásároljunk! A 
biztonságos karácsony érdekében a szak-
emberek azt tanácsolják, megfontoltan 
vásároljunk. Érdeklődjünk a visszacseré-
lés feltételeiről, a nyugtát, jótállási jegyet 
gondosan őrizzük meg. Jó tudni, hogy az 
akciós termékekre is ugyanazon jogok ér-
vényesek, mint a nem akciósokra, és több 
ár együttes feltüntetése esetén mindenkor 
a legalacsonyabb ár felszámítására kötele-
zett a kereskedő.

» Ősszel „értek”. Rendben feje-
ződtek be november 24-én a 2010/2011. 
tanév őszi érettségi vizsgái. Megyénkben 
mintegy 1258 fő tett legalább egy tárgyból 
most vizsgát. Miskolcon 8 vizsgáztató in-
tézményben, összesen 765 fő jelentkezett 
érettségire. A vizsgázók együttesen 1435 
vizsgát tettek megyénkben, ennek mint-
egy 20%-a, a Kormányhivatal által közvet-
lenül szervezett vizsga volt. 

» Magyarország karácsonyfá-
ja. Tavalyhoz hasonlóan most is a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei Erdőhorvátiból 
érkezett Magyarország karácsonyfája a bu-
dapesti Kossuth térre. A 18 méter magas, 
több mint 3 tonnás lucfenyőt Takács Gábor, 
az alig hatszáz lelkes község polgármeste-
re ajánlotta fel. 

Télidő
Bár ennek az évnek az időjárá-
sa – eddig – kegyes volt hozzánk, 
azért joggal feltételezzük, hogy 
rövidesen eljön a keményebb tél, 
amikor olyan hőmérsékleti viszo-
nyok alakulnak ki, amelyek nem 
teszik lehetővé egyes munkák 
végzését.

Azt már mindenki tudja, hogy  
5 °C alatti hőmérsékleten nem 
szabad betonozni. Vannak ugyan 
technológiai megoldások, ame-
lyekkel ez a határ kitolható, de a 
végtelenségig nem lehetséges. El-
mondható ugyanakkor, hogy a 
műanyag csövek is rideggé vál-
nak a 0 oC alatti hőmérsékle-
ten, kábelek, vezetékek húzása 
sem ajánlatos, és az aszfaltozás-
ra alkalmas időszak is jelentősen 
csökken.

Ezért rövidesen elcsöndese-
dik a villamospálya kivitelezé-
si területe: rendezett viszonyo-
kat hátrahagyva a Zöld Nyíl 2009 
Konzorcium szünetelteti a mun-
kát. Természetesen ez nem jelen-

ti azt, hogy a „fű sem nő”, hiszen 
a háttérmunkák továbbra is zajla-
nak, előkészítik a jövő évet, hogy 
az időjárás kedvezőre fordulása 
után a lehető legrövidebb időn 
belül elkezdődhessen az érdemi 
munkavégzés.

Az ez évi munkák befejezésé-
nek záróakkordja az lesz, hogy 
a meghosszabbítás szakaszán is 
végigmegy, próbajárat jelleggel, 
néhány villamos. A minden bi-
zonnyal sikeres próbát követő-
en kezdődik meg a járművezetők 
oktatása az új szakaszon.

» A Zöld Nyíl 2009 Konzorcium-
mal kapcsolatos kérdéseiket és vé-

leményüket megírhatják a http://
www.miskolcblog.hu/ oldalon, 

ahol friss információkat is találnak.

kORmányhivAtAli 
híRek ›››››››››››››››››››››

zölD nyíl-híRek ››››››››››››››››››››››››››››››

A díjemelésekről pró és kontra
Emelkedhetnek a helyi adók és 
a városi közüzemi díjak január-
tól, amennyiben a decemberi köz-
gyűlésen a grémium támogatja 
az erről szóló előterjesztéseket. 
Az MSZP városi szervezete szerint 
azonban a város lakossága már 
nem bír el a mostaninál nagyobb 
terhet, ezért arra kérik a városve-
zetést, hogy álljon el a tervezett 
díjemelésektől.

Földesi Norbert (MSZP) önkor-
mányzati képviselő, frakcióve-
zető-helyettes sajtótájékoztatón 
emlékeztetett, tavaly év végén a 
városvezetés még arról beszélt, 
hogy nem lesznek díjemelések 
a városban.

– 2011-ben aztán év közben 
sorra emeltek a városi cégek dí-
jat, és most ismét ezt tervezik – 
hangoztatta a képviselő.

Tompa Sándor (MSZP) ön-
kormányzati képviselő a rész-
letekről szólva elmondta, több 
mint 2000 vállalkozást érintene 
negatívan az a két előterjesztés, 
melyek szerint az iparűzési adó 
adómentes határát 2 millióról 
1 millió forintra csökkentenék, 
és a törvény adta maximumra 
nőne az építményadó és az ide-
genforgalmi adó mértéke. Mint 
hozzátette, a lakosságot elsősor-
ban a tervezett közüzemi díj-
emelések sújtanák tragikusan.

– Az előterjesztések szerint 
az ivóvíz-szolgáltatásért akár 
13,8, a közösségi közlekedésért 
akár 8,3 százalékkal kellene töb-
bet fizetni. A közlekedés ese-
tén ugyan van kisebb mértékű 
díjemelési javaslat is, ám abban 
az esetben több önkormányza-
ti támogatást kérne a cég, és na-
gyobb mértékű lenne a járat-

ritkítás – ez utóbbira azonban 
mindhárom javaslatban utalnak 
– mondta Tompa Sándor.

***
Jelenleg pusztán tervekről 

van szó, s azok is arra irányul-
nak, hogy a Miskolc Holding 
Zrt. tagvállalatai által vállalt köz-
szolgáltatások és szolgáltatások 
megfelelő színvonalon, a vidéki 
nagyvárosok átlagos árain vagy 
az alatt álljanak az itt élők ren-
delkezésére – így reagált a Mis-
kolc Holding Zrt. igazgatósága 
a szocialista képviselők szavaira.

Az önkormányzati vagyonke-
zelő megerősítette, hogy tavaly 
év végén nem történtek Miskol-
con áremelések, így a miskol-
ci közszolgáltatási árak a vidé-
ki nagyvárosok átlagos szintjét 
nem haladták meg, vagy az alatt 
maradtak, és ez a jövő évi cél is.

Mint a közlemény írja, a Mis-
kolc Holding Zrt. tagvállalatai 
olyan előterjesztéseket adtak le 
a decemberi közgyűlésre, vala-
mint a közgyűlést megelőző bi-
zottsági vitákra, amelyekben 
több változat található a jövő évi 
áremelésekre vonatkozólag. 

Azt határozottan cáfolják, 
hogy 13,8 százalékos ivóvíz-szol-
gáltatási díjemelésről szólna bár-
melyik előterjesztés. „Ez egy 
olyan terv része volt, amely szá-
molt az állami vízdíj-támogatási 
rendszer megszűnésével, de már 
a tervezés folyamán kiderült, az 
állami vízdíjtámogatás rendszere 
jövőre is megmarad” – szögezték 
le a közleményben, hozzátéve, 
hogy a szocialista párt sajtótájé-
koztatóján elhangzottakat épp 
ezért úgy értelmezik, hogy azok 
politikai haszonszerzés céljából 
hangzottak el.                                 T. Á.

Közmeghallgatás: közbiztonságtól a fészekrakókig
Közmeghallgatást tartott 
csütörtökön a Polgármesteri 
Hivatal Petőfi utcai épületé-
ben a miskolci önkormány-
zat közgyűlése. Több mint 
egy tucatnyi polgár mond-
ta el közérdekű panaszait, 
amelyek elsősorban a köz-
biztonsággal, közlekedéssel, 
közszolgáltatásokkal voltak 
kapcsolatosak.

Kriza Ákos polgármester közölte, 
hogy a törvényi előírások alapján a 
közmeghallgatás közgyűlésnek szá-
mít, amely határozatképes. 

Az Antall József téren, tetőté-
ri lakásban élő fiatalember nehez-

ményezte, hogy esténként folya-
matosan alkoholizálnak a parkban 
a fiatalok, a csendrendeletre fity-
tyet hányva hangoskodnak, nem 
tudnak pihenni a lakosok. Bogyay 
Ferenc, Miskolc rendőrkapitánya 
válaszában elmondta, hogy a köz-
terület-felügyelettel és az önkor-
mányzat hatósági osztályával kö-
zösen megkezdték a közterület 
rendjének helyreállítását, azonban 
nem tudja azt ígérni, hogy két hé-
ten belül rend lesz. Kriza Ákos ki-
egészítésében elmondta, hogy meg-
erősítették a közterület-felügyeletet 
tíz fővel és továbbfejlesztését terve-
zik, és bővül a térfigyelő kamerák 
rendszere. 

Viszta Julianna a Bábonyibérc 
közállapotait panaszolta fel. A pol-
gármester jelezte: meg fogják vizs-
gálni, a „lakások” lakhatásra alkal-
masak-e, az ott élők be vannak-e 

jelentve… Magyar Pálné a vá-
ros másik neuralgikus pontjának, 
Lyukóbányának a problémáit sorol-
ta a kóbor kutyáktól az utak állapo-
táig. Elismerte, hogy javul a közbiz-
tonság, de határozottabb rendőrségi 
fellépést szorgalmazott. 

– Ha kis lépésekkel is, de megin-
dult a javulás. Újra élhetővé szeret-
nénk tenni a városrészt – reagált a 
polgármester.

Novák Józsefné megköszön-
te a két éve kért Táncsics téri jelző-
lámpát. Szorgalmazta a diósgyő-
ri buszközlekedés színvonalának a 
megőrzését. Panaszkodott a fészek-
rakókra, akik nem fizetik a köz-
üzemi díjakat, közös költséget. Ér-
deklődött, hogy folytatódik-e a 
panelprogram?

– A menetrend-egyeztetés folya-
matban van, az 1-es busz megmen-
tésén dolgozunk – reagált Kriza 

Ákos. A fészekrakókkal kapcsolat-
ban elmondta: első lépés a vízkor-
látozás, amelyet a jelzálogbejegyzés 
követ és el fognak jutni a kilakoltatá-
sig is. Pfliegler Péter alpolgármester 
bejelentette, hogy a panelprogram 
újabb szerződésekkel folytatódik.

A szemétszállítás színvonalától, 
a galambok etetése tiltásán át a ki-
sebbségi önkormányzatok iroda-
működtetési problémájáig számos 
témát említettek a felszólalók. Hon-
véd Józsefné valóságos panaszlistá-
val jött az Avasról, a vízművektől a 
távhőn át (iszap volt a radiátorok-
ban) a hiányos közvilágításig szá-
mos problémát említett. Kriza Ákos 
kérte a MIHŐ-t, hogy derítsék ki, 
hogyan kerülhetett iszap a rend-
szerbe, a többi felvetésre pedig írás-
ban válaszolnak. Ez a közmeghall-
gatáson elhangzott, konkrét válasz 
nélkül maradt összes többi közérde-
kű kérdésre is igaz.

Csontos László

Miskolci digitális adás 
Az Antenna Hungária digitális földfelszíni tele-
víziós hálózatfejlesztésének keretében Jean-Fran-
cois Fenech vezérigazgató és Kriza Ákos pol-
gármester együttes gombnyomással szerdán  
elindította az Avasról a digitális műsorszórást.

– Látjuk az életünket körbevevő technikai 
robbanást, most pedig az analógról digitálisra 
váltás következik – mondta Kriza Ákos polgár-
mester ünnepi köszöntőjében. Megjegyezte, a 
digitális sugárzás új lehetőséget teremt azok szá-
mára, akiknek esetleg drága a kábelcsomag. Ki-
emelte, hogy a lefedettség nem marad el a nyu-
gat-európai színvonaltól.

 (fotó: Mocsári L.)

December 2. | péntek

Berze-gála. Gálaműsorral zárta 
pénteken fennállásának 125. évfor-
dulója alkalmából rendezett ünnep-
ségsorozatát a Berzeviczy Gergely 
Szakképző Iskola és Szakképző Köz-
pont. A jubileumi tanévben isko-
latörténeti kiállítás is nyílt az intéz-
mény dísztermében, ami december 
20-áig még megtekinthető.

December 5. | hétfő

Honismereti gyűjtők. Idén 42-szer 
rendezték meg amatőr hely- és hon-
ismereti kutatók számára az Istvánffy 
Gyula Honismereti Gyűjtőpályáza-
tot. A megyei Honismereti Egyesület 
és múzeumi igazgatóság együttmű-
ködésében megvalósuló gyűjtőpá-
lyázat legrangosabb elismerését, az 
Istvánffy-díjat az Ózd történetével 
foglalkozó ifj. Vass Tibor kapta.

Mikulás-sapkások futottak. 
Tíz miskolci középiskola diákja, s a 
tűzoltók egy kis csoportja is futott a 
belvárosban a Rotary Club Miskolc 
Mikulás-futás elnevezésű program-
jának keretében. A Mikulás-futás a 
klub azon rendezvénysorozatának 
egyik állomása volt, melynek célja az 
egészséges életre való nevelés.

December 6. | keDD

Rendőrmikulás. Figyelemfelhí-
vó közlekedésrendészeti akciót tar-
tott a kijelölt gyalogátkelőhelyek, 
gyalogosok biztonságának növelése 
érdekében a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitányság közle-
kedésrendészeti osztálya Miskolc bel-
városában. A szabálysértők ezúttal 
virgácsot, míg a rendnek megfelelő-
en közlekedők csokimikulást kaptak.

Esélyteremtő vállalkozók. Átadták 
az Év Esélyteremtő Munkahelye díja-

kat. A Szimbiózis Alapítvány idén is 
jutalmazta azokat a cégeket, amelyek 
megváltozott munkaképességű, vagy 
fogyatékkal élő emberek foglalkoz-
tatását vállalják. Az Év Esélyteremtő 
Munkahelye díjat idén nagyvállalko-
zások kategóriában a Kevaimpex Kft., 
középvállalkozás kategóriában pe-
dig a Favorit Food Kft. kapta. A díját-
adót követően a Miskolc belváros re-
habilitációja – „Soft alprojektjének” 
zárókonferenciáját tartották a Miskol-
ci Galériában.

December 7. | szerDa

Roma stratégia, Azori-szigetek. 
Nemrégiben tizenkét magyarorszá-
gi, megyei közgyűlési elnök is részt 
vett az Európai Régiók Gyűlése Azo-
ri-szigeteken tartott közgyűlésén. A 
miskolci Jobbik-frakció ennek kap-
csán tartott sajtótájékoztatóján Jakab 
Péter és Pakusza Zoltán önkormány-
zati képviselő felháborítónak nevezte, 
hogy az ország és a megyék jelen gaz-
dasági helyzetében egyáltalán sor ke-
rülhet ilyen utazásokra. A megyehá-
za közleményében azt írta: Mengyi 
Roland valóban részt vett az Európai 
Régiók Gyűlésének közgyűlésén. Az 
AER Bürónak magyarországi tagja-
ként vállalta egy összeurópai roma 
stratégia előkészítését, amelyet itt ter-
jesztett elő, és a 270 európai régió el-
nökeiből álló közgyűlés elfogadta és 
támogatta a stratégiát. 

Nyárra elkészül a hálózat. Az új 
kerékpárút helyzetéről, eredményei-
ről számolt be sajtótájékoztatón Ta-
kács Katalin projektmenedzser, aki 
elmondta, az eredetileg április 30-ra 
tervezett átadás nem tartható a téli 
időjárás miatt, de az önkormányzat 
kezdeményezte, hogy június 30-áig 
kitolhassák a határidőt – jelenleg el-
bírálás alatt van a kérelem.

Nyitott egyetemi kapuk. Kari 
tájékoztatókkal, labor- és tanszéklá-
togatásokkal várta a Miskolci Egye-
tem hagyományos nyílt napján 
– szerdán és csütörtökön is – az ér-
deklődő középiskolásokat. Az egye-
tem a két napon megmutatta azon 
értékeit, amelyek miatt érdemes a 
miskolci továbbtanulási lehetőséget 
választani. Szerte a megyéből érkez-
tek középiskolás diákok, de találkoz-
tunk az ország más részeiből Mis-
kolcra látogató érdeklődővel is.

December 8. | csütörtök

Kórházi adományok. Egy gyakori, 
gyermekkori sérülés műtéti kezelésé-
nek kockázatait segít kiküszöbölni az 
a speciális eszköz, melyet a Miskolc-
Tapolca Rotary Club Alapítvány ado-
mányozott a megyei kórház Gyer-
meksebészeti Traumatológiai és Égési 
Osztályának. Kétmillió forintot ado-
mányozott a B.-A.-Z. Megyei Kórház 
Általános Sebészeti Osztályának egy 
nagy értékű, speciális műtőasztal be-
szerzéséhez az Unio Coop Zrt. 

100 éves köszöntő. Századik szü-
letésnapja alkalmából köszöntöt-
te Bialkó Erzsébetet, vagyis Erzsike 
nénit otthonában, a miskolci önkor-
mányzat nevében Zsiga Marcell al-
polgármester és Molnár Péter ön-
kormányzati képviselő.

December 9. | péntek

Az idősekről. Újjáalakulása utáni 
soros ülését tartotta az Idősügyi Ta-
nács a Gesztenyéskerti Idősek Ott-
honában. Az önkormányzat köte-
lező, illetve önként vállalt idősügyi 
feladatait segítő, civil szervezetként 
működő tanács ülésén az együttmű-
ködés lehetőségeiről, a tanács felada-
tairól és legitimizálásáról esett szó az 
önkormányzat osztályvezetői között.

nApRÓl nApRA ››››››››››››
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Sok kicsi valóban nagyon sokra megy!
A karácsony közeledtével 
egymás után indítják gyűjté-
si akcióikat a karitatív szer-
vezetek, hogy legyen mit ki-
osztaniuk az ünnepek előtt 
a rászorulóknak. Leginkább 
tartós élelmiszereket várnak, 
de a pénztől a játékokig szí-
vesen fogadnak mindent, 
amit elsősorban mélysze-
génységben élő nagycsa-
ládosokhoz és egyedülálló 
idősekhez juttatnak el.

» folyatás az 1. oldalról
Segítettek a gyűjtésben a plébáni-
ák, felhívták a hívek figyelmét a 
gyűjtésre a misén, de például se-
gített a gyűjtésben körzeti orvos 
is, sőt, egy dolgozó a bíróságon is 
gyűjtött pénzt a kollégák körében, 
árulta el gyűjtési taktikájukat Sze-
keres Gábor, majd beszélt követke-
ző akciójukról is.

– December 16-án indul a már 
tizenöt éves múltra visszatekintő 
Adni öröm akció, amelynek kere-
tében Miskolcon öt üzletben gyűj-
tünk majd élelmiszert. Jól fogadják 
az emberek ezt a kezdeményezést 
is. Az ünnepek előtti nagybevásár-
lás során sokan vesznek plusz egy 
kiló lisztet, egy liter olajat, más, a 
karácsonyi asztalra való élelmi-
szert, amit összegyűjtünk, majd 
szervezett keretek közt eljuttatunk 
a rászorulókhoz – mondta. – Kap-
csolatban állunk egyházi és önkor-

mányzati iskolákkal is, ahol ismerik 
a gyerekek körülményeit, tudják, 
kik a szegényebbek. Ezen túlmenő-
en saját tapasztalatainkra, kapcso-
latrendszerünkre is támaszkodunk.

Szekeres Gábor az adományo-
zottakat három nagy csoportra 
osztotta: egyedül élő idősek, nagy-
családosok és egyéb rászorulók. Az 
adományokért be is mehetnek a 
máltaiak központjába – a torlódá-
sok elkerülése érdekében sorszám 
alapján –, illetve kiszállítások is 
lesznek, mint például az Avas-dé-
len a jezsuita gimnáziumba. 

A Magyar Vöröskereszt két nagy 
hagyományú akciót is szervez.

– A cipősdoboz-akció kereté-
ben hipermarketekben gyűjtünk, 
valamint a megye további hatvan 
pontján, elsősorban oktatási intéz-
ményekben. Tartós élelmiszert és 
háztartási vegyi árut várunk ado-
mányként. Ezen túlmenően de-

cember 9. és 21. között működik 
majd a plazában a Mikulásgyár, 
ahol a szokásoknak megfelelően 
várjuk az ajándékokat. Itt legin-
kább játékok, ruhaneműk várha-
tóak – sorolta az akciókat Grúbert 
Roland, a Magyar Vöröskereszt 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
igazgatója. – Vannak céges és pri-
vát adományozók. A legnagyobb 
összegű magánfelajánlás eddig 200 
ezer forint. Azt mondta az adomá-
nyozó, hogy eljön velünk a boltba 
és az említett összeg erejéig bevá-
sárolunk, amire szükségünk van. 
Az adományozók döntő többsé-
ge azonban pár kilogramm tartós 
élelmiszert hoz, például 5 kiló lisz-
tet, 3 liter étolajat, de ezekre az apró 
adományokra is nagy szükség van, 
mivel a sok kicsi sokra megy. 

– Heti 500 segélykérelem érkezik 
hozzánk telefonon, levélben. A cé-
lunk, hogy 5500 családnak tudjunk 

segíteni karácsony alkalmából. A 
Vöröskereszt nemzetközi standard-
jai alapján bíráljuk el a kérelmeket. 
A segélyezettek elsősorban a mély-
szegénységben élő nagycsaládosok 
és az egyedül élő, idős emberek kö-
réből kerülnek ki. Ezen túlmenő-
en lesz kétszer ingyenes étkeztetés, 
működik az ingyenkonyha, a haj-
léktalan-ellátás… – magyarázta a 
karitatív szervezet vezetője. 

Eddig ugyan még nem voltak 
nagy fagyok, de előbb-utóbb beáll 
az igazi tél, ami különösen az egye-
dül élő, kispénzű vagy magatehe-
tetlenség határán lévő idős embe-
reket fenyegeti. A kihűlés, fagyhalál 
közülük szedi a leggyakrabban ál-
dozatát megyénkben. Mint meg-
tudtuk, tavaly pályázati forrásból 
tudott gázártámogatást, tűzifát adni 
a készlet erejéig a rászorulóknak. 
Az idén viszont, sajnos, nincs erre 
pénz, pedig igény lenne rá. 

– Rengetegen vannak, akik nem 
élelmiszert, játékot kérnek kará-
csonyra, hanem tűzifát. Ezért kö-
szönettel vesszük az ilyen jellegű, 
természetben adott felajánlásokat! 
– mondta Grúbert Roland.

A Magyar Baptista Szeretetszol-
gálat cipősdoboz-akciója már javá-
ban tart, amely keretében egy-egy 
doboznyi karácsonyi ajándékot 
adhatnak le az egyházi karitatív 
szervezetnek az adományozók.

– Az adományok mennyisége 
idén felülmúlta a várakozásokat, hi-
szen az ünnep közeledtével egyre 
több és több doboz gyűlik össze, il-
letve sokan kifejezetten amiatt jön-
nek ki a Corába is, hogy leadhassák 
a dobozaikat – jellemezte az adako-
zó kedvet Bódis Sámuel, a Magyar 
Baptista Szeretetszolgálat megyei 
vezetője.                         Csontos László

Adventtől karácsonyig: civil karácsony, Szalon-czukor
Miskolciak karácsonya cím-
mel a civileknek adnak be-
mutatkozási lehetőséget a 
karácsonyváró rendezvény-
sorozat keretében decem-
ber 8. és 21. között a Szinva 
teraszon. December 16-án 
és 17-én pedig a II. Miskolci 
Szalon-czukor várja érdekes 
és tartalmas programmal a 
miskolciakat.

– A Szinva teraszon a civilek mu-
tatkozhatnak majd be színes prog-
ramokkal minden hétköznap déli 
12 és délután 5, hétvégén pedig 
délelőtt 10 és délután 3 óra között 
– mondta Kiss Ákosné Gonda Eri-
ka, a polgármesteri hivatal kulturá-
lis referense.

A Miskolciak karácsonya prog-
ramsorozat egyik legfontosabb 
házikója a Villanyrendőrnél a 
buszmegállóban található „Aján-
dékház” lesz, itt a szervezők olyan, 
nehéz körülmények között élő, 
miskolci gyermekeknek gyűjte-

nek használt játékokat, könyveket, 
akik másképp esetleg nem jutná-
nak ajándékhoz.

– Arra kérünk mindenkit, hogy 
hozzon minél több, otthon már 
nem használt játékot, olyanokat, 
melyeknek még örülnének önök 
is, ha megkapnák – hangsúlyozta 
Gonda Erika. A játékokat a polgár-
mesteri hivatal munkatársai és Kri-
za Ákos polgármester adja át kará-
csony előtt a rászorulóknak.

– A Miskolci Szalon-czukor 
idén két napon át vár kicsiket és 
nagyokat a Szent István téren. 16-
án, pénteken a fiataloké lesz a terep, 
szombaton a családokat várjuk, el-
sősorban programokkal – mond-
ta Némedi Varga Zoltán, a Miskol-
ci Kulturális Szövetség Nonprofit 
Kft. ügyvezetője. Mindkét napot 
az Utolsó karácsony című zenés 
program zárja, az elmúlt évek ka-
rácsonyi slágereit felvonultatva.

A II. Miskolci Szalon-czukor ré-
sze egyébként egy szaloncukorevő 
verseny is, melyet 17-én délután 5 
órától rendeznek. A hagyomány-
teremtő rendezvénnyel a szerve-
zők célja az, hogy beállítsák – majd 
lehetőség szerint évről évre meg-
döntsék – az egy helyen, egyszerre 
legtöbben szaloncukrot fogyasztók 
rekordját. 

Tajthy Ákos | fotó: Mocsári László
» részletes programajánló a 11. oldalon

Útátadások forgalmirend-változással
A végéhez közeledik a déli teher-
mentesítő út fejlesztésének beruhá-
zása. Ezzel együtt lépésenként elin-
dult a forgalmirend-változás is.

Megkezdődött a déli tehermente-
sítő út műszaki átadása, a legtöbb 
helyen már a táblák is kint vannak, 
és az útburkolati jeleket is felfestet-
ték az elmúlt napokban. A korábbi 
években kialakult forgalmi rend-
hez képest változások léptek életbe 

– tájékoztatott a Miskolci Városfej-
lesztési Kft.

Egyirányú csütörtöktől a Zene-
palota előtti Bartók téren átvezető 
útszakasz. A korábban kétirányú 
szakasz a Hunyadi utca felé egyirá-
nyú lett, arra kizárólag a Petőfi utca 
felől lehet behajtani! A Diósgyőr 
felől érkező, és a belváros irányába 
tartó autósoknak a Dayka-hídnál 
el kell kanyarodniuk jobbra vagy 
balra, és a Meggyesalja vagy a Kis-

Hunyad utcát választva folytathat-
ják útjukat a belváros felé.

A Petőfi utca északi (páros) ol-
dalán a Malomszög utcától a 
Nagyváthy utcáig az eddig kétirá-
nyú használat megszűnik. Ezen a 
szakaszon az elkészült új forgal-
mi rend szerint kizárólag Diósgyőr 
irányába lehet közlekedni. A Pető-
fi utca déli oldalán a forgalmi rend 
egyelőre változatlan.

H. I.

Új helyen a konténerek
Az Avasra és Lyukóba került a két, 
korábban közbiztonsági pont-
ként működő konténer.

A megszűnt Városőrség használ-
ta korábban azt a két, közbizton-
sági pontként működő konté-
nert, amelyek a Búza téren és az 
Újgyőri főtéren álltak. Mivel ezek 
a város tulajdonában vannak, így 

azt tervezték, hogy a jövőben a 
közterület-felügyelet  használja 
majd. A héten mind a kettő új 
helyre került, az egyik az Avason 
a Jezsuita Gimnázium elé, míg a 
másik Lyukóba. Ezeket a jövőben 
az előzetes terveknek megfelelően 
– átmatricázás, rendbetétel után – 
a közterület-felügyelők használ-
ják melegedőként és pihenőként.

LED-es lámpák
Átadták pénteken a Szemere kert 
és a Palóczy utca megújult, ener-
giatakarékos közvilágítását. A fel-
újítás október végén kezdődött 
az önkormányzat és az ÉMÁSZ 
Nyrt. megállapodásának része-
ként, és körülbelül 35 millió fo-
rintba került.

Az ÉMÁSZ Nyrt. LED-es köz-
világítási mintaprojektjét Hans-
Günter Hogg, az ÉMÁSZ Nyrt. 
igazgatóságának tagja, és Kri-
za Ákos, Miskolc polgármeste-
re adta át. Mint elhangzott, az 
ELMŰ-ÉMÁSZ társaságcso-
port nagy hangsúlyt fektet az új 
technológiák területén végzett 
kutatásokra. A cég 2009 őszén 
helyezte üzembe az első LED-

es közlekedési lámpákat, ezek-
nek tapasztalatait is felhasznál-
va építette ki a Szemere kert és 
a Palóczy utca új intelligens és 
energiatakarékos közvilágítását.

A felújítás során az utca el-
avult beton kandelábereit acélra 
cserélték ki, és új, energiatakaré-
kos, LED-es lámpatesteket is fel-
szereltek, melyek egymástól füg-
getlenül kapcsolhatók ki  vagy 
be, és szabályozhatók is. 

A munkák október végén kez-
dődtek, és nagyjából egy hónap 
alatt készültek el vele. A teljes be-
ruházási költség körülbelül 35 
millió forint volt, melyet – a pol-
gármesteri hivatal és az ÉMÁSZ 
Nyrt. megállapodásának meg-
felelően – teljesen egészében az 
áramszolgáltató finanszírozott. 

Tajthy Á.

Közös segítség az otthonnak
Közösen festette az Ökumenikus 
Segélyszervezet Miskolci Átme-
neti Otthonának falát Lévai Ani-
kó, Kriza Ákos és Marie-Theres 
Thiell pénteken délután.

Az ELMÜ-ÉMÁSZ támogatá-
sával újul meg az átmeneti ott-
hon, ebből az alkalomból pedig 
Miskolcra látogatott pénteken 
Lévai Anikó, a segélyszerve-
zet jószolgálati nagykövete. Az 
áramszolgáltató vállalat ugyan-
is ötmillió forintos adománnyal 
segíti az otthon felújítását, sőt, 
a cég vezetősége kétkezi mun-
kával is kiveszi a részét a felújí-
tásból. Marie-Theres Thiell, az 
ELMÜ-ÉMÁSZ igazgatóságá-
nak elnöke, és a vállalat több 
mint húsz vezető munkatár-
sa adta át a konyha és az étkező 
új bútorait. A segítség részeként 
a konyha és a folyosók kifesté-
sében és a bútorok beszerelésé-
ben is tevékenyen részt vettek. 
A támogatás kiterjed a csalá-
dok átmeneti otthona tetőszige-
telésének felújítására, továbbá az 
intézményhez tartozó játszótér 
tavasszal történő felújítására is. 

Az érkező lelkes segítőket az 
otthon három kis aprósága fo-
gadta, akik saját készítésű aján-

dékokat adtak át a három veze-
tőnek, de mindenkinek jutott 
egy szépen becsomagolt mézes-
kalács szív a lakók hálájaként. A 
munkából péntek délután Lévai 
Anikó, illetve a segélyszervezet 
több munkatársa, és Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere is kivette 
a részét, így igazán gyorsan ha-
ladt a festés.

Lévai Anikó elmondta, évről 
évre bővül azok köre, akik tá-
mogatják a szervezetet, illetve a 
rászorulókat, és aki egyszer így 
tesz, az többé nem pártol el mel-
lőlük. A társadalmi felelősség-
vállalás kezd a cégek körében is 
egyre népszerűbbé válni. Kri-
za Ákos hozzátette, ez az ellátá-
si forma nagyon fontos Miskolc 
számára, mert sok a rászoru-
ló a városban, így mindenkép-
pen részt akartak vállalni a fel-
újításban.

Az otthonban jelenleg 13 csa-
lád, harminc gyerek kap segít-
séget, ők párkapcsolati erőszak, 
gyermekbántalmazás miatt vol-
tak kénytelenek elhagyni ottho-
naikat. A segélyszervezet szak-
embereitől minden segítséget 
megkapnak a pszichés sérülések 
gyógyításához és a talpra állás-
hoz, újrakezdéshez is.  
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» Opálos lehet a víz. Az ÉRV Zrt. karbantartási munkái miatt december 8. és 16. között Miskolc 
egyes területein opálos lehet az ivóvíz, mert a vezetékben a víz irányát megváltoztatják. A Miskolci Vízmű Kft. 
közleménye leszögezi, mindez esztétikai problémát okoz csupán, közegészségügyi szempontból az ivóvíz 
minőségére nincs hatással, az nyugodtan fogyasztható a fent említett időszakban is.

» Megyei kitüntetettek. A fogyatékos emberek világnapja alkalmából a Nemzeti Erőforrás Mi
nisztériumban kitüntetéseket adtak át a megyei önkormányzat munkatársainak is. Fodorné Nagy Katalin, a 
Szociális és Gyermekvédelmi Központ intézményvezetője Pro Caritate Díjat, Bozsikné Vig Mariann közokta
tási munkatárs Pro Familiis Díjat kapott. Miniszteri Dicsérettel ismerték el Svidróné Németi Ibolya Zsuzsan
na vezető pedagógus, Miniszteri Elismerő Oklevéllel a Hejőbábai Pszichiátriai Betegek Otthona munkatár
sainak munkáját.

» Később lesz Elsötétítés. Betegség miatt elmarad Spiró György: Elsötétítés című művének de
cember 16ai premierje és azt követő előadásai is. A bemutató előadás új időpontja 2012. február 22., szer
da. A decemberi Elsötétítés előadásaira megváltott belépőjegyek december 22éig visszaválthatók a szín
ház jegyirodájában.

» Legközelebb januárban. Téli szünetet tartanak a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múze
um kiállítóhelyei. A Rákócziház december 11étől január 20áig (kivéve Kupcsik Adrián Árvíz című kiállí
tása, mely december 16áig még látogatható), a Színháztörténeti és Színészmúzeum december 11étől 
január 9éig nem látogatható. A Feledyház és a Petróház január 24étől bejelentkezés alapján tekint
hető meg.

» SZIMA-tisztújítás. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (SZIMA) Miskolci Területi Cso
portja december 2ai közgyűlésén újabb három évre elnöknek választotta Bodonyi Csabát, ügyvezető elnök
nek Bán Andrást, tiszteletbeli elnöknek Dobrik Istvánt.

röviden ›››››››››››››››››››››››

70 milliós projektelőkészítés – esélytelenül
Több olyan fejlesztést is el-
kezdtek Miskolctapolcán 
az elmúlt években, amelyek 
megvalósíthatósága már a 
projektek megkezdése előtt is 
kétséges volt, amelyekhez pél-
dául nem voltak meg a szük-
séges hatósági engedélyek. 

Czinkné Sztán Anikó, a Miskolci 
Turisztikai Kft. jelenlegi igazgatója 
elmondta: annak ellenére kezdték el 
a projekteket, és fizettek ki tízmillió
kat dokumentációkra, tanulmá
nyokra, menedzseri díjazásokra, 
hogy a környezetvédelmi szakha
tóság korábban egyértelműen jelez
te: rendeletekbe, jogszabályokba üt
közne a tervek megvalósítása.

A fő gond az volt, hogy a terve
zett beruházások – a Barlangfür
dő aquaterápiás részlegének attrak
ciófejlesztése, egy wellnessszálló és 
konferenciaközpont építése, vala
mint az úgynevezett „Zöld Álmok” 
Strandja – mind a tapolcai védett 
vízbázis területét érintették.

– A „Zöld Álmok” Strandjánál 
az önkormányzat képviseletében 
Tompa Sándor volt jelen a szak
hatóságokkal történő első egyez
tető tárgyaláson, ahol a hatóságok 
jelezték, milyen törvényekbe üt
közik a projekt megvalósítása. Az 
aquaterápiás fejlesztésnél és a szál
lodaépítésnél Varga György, a Mis
kolctapolca Fejlesztési Kft. korábbi 
ügyvezetője volt a projektmene
dzser – a jelek szerint ő sem vette 
figyelembe, hogy a megvalósítás 
milyen törvényekbe, kormány
rendeletekbe, jogszabályokba üt
közik. Egyértelműen bizonyítha

tó, hogy az érintett szakértők már 
a projektek elindítása előtt felhív
ták a figyelmet a jogszabályi til
tó rendelkezésekre – emelte ki 
Czinkné Sztán Anikó, hozzátéve, 
hogy maga a Környezetvédelmi 
Felügyelőség is – amelynek szak
hatóságként kellett véleményeznie 
a fejlesztéseket – tételesen jelezte, 
milyen rendeleteket, jogszabályo
kat sértenek a tervezett beruhá
zások. A Miskolci Egyetem Kör
nyezetgazdálkodási Intézeténél 
ugyancsak negatív szakvélemény 
született, csakúgy, mint a MIVÍZ 
Kft.nél, hiszen a tervezett fejlesz
tések a védett vízbázis területét 
érintették.

– Vojtilla László, a MIVÍZ Kft. 
egyik vezetője egyenesen levélben 
hívta fel Fedor Vilmos akkori al
polgármester figyelmét, miért nem 
szabad, illetve törvényileg miért 
nem lehetséges ezeket a projekte
ket megvalósítani a védett ivóvízbá
zis területén. Ennek ellenére mind 
a három projekt előkészítése meg
kezdődött. Egymás után rendelték 
meg a megvalósíthatósághoz szük
séges dokumentumokat, megva
lósíthatósági tanulmányt, előzetes 

környezeti hatásvizsgálatot, illetve 
építési engedélyezési terveket készí
tettek. Ezt követően kiírták a pályá
zatokat, kifizettek összesen közel 70 
millió forintot annak ellenére, hogy 
tudták, mindez milyen törvényi til
tásokba ütközik – mondta el a Mis
kolci Turisztikai Kft. igazgatója. 

Czinkné Sztán Anikó szerint ah
hoz, hogy egyáltalán esély legyen a 
tervezett fejlesztések megvalósítá
sára, időben kezdeményezni kellett 
volna kormányzati szinten a szük
séges jogszabályi változtatásokat. 
Ennek azonban semmiféle nyoma 
nem volt és végül két projektet a 
szakhatóság elutasított, a harmadik 
projektnél pedig a benyújtott doku
mentáció alaki és tartalmi hiányos
ságai miatt érdemi döntés nem szü
lethetett.

Czinkné Sztán Anikó szerint az 
is érthetetlen, hogy miután a hotel
építés és az aquaterápiás fejlesztés 
engedélyezési eljárásai sikertelenek 
voltak, miért indították el a „Zöld 
Álmok” Strandjának engedélyezte
tését  is, hiszen az is védelem alatt 
álló vízbázisterületet érint.

– Akkor már tudniuk kellett, 
hogy ha az előző két pályázatot el

utasította a környezetvédelmi szak
hatóság, akkor ezt sem fogja támo
gatni – emelte ki az igazgató.

Ennek ellenére ennek a pro
jektnek is megrendelték a megva
lósíthatósági tanulmányát, kidol
goztatták az előzetes környezeti 
hatásvizsgálatát, több mint 10 mil
lió forintért.

– Tehát több mint 70 millió forin
tot fizettek ki ennek a három bebu
kott projektnek a finanszírozására 
úgy, hogy közben a lakosság a ku
darcokról semmiféle tájékoztatást 
nem kapott. Végig abban a hitben 
tartották a miskolciakat, hogy ezek 
elnyert, sikeres pályázatok. Tom
pa Sándor képviselő úr a mai napig 
számon kéri rajtunk, mi lett ezekkel 
az „elnyert” projektekkel, holott ők 
már tavaly, a választások előtt fél év
vel, 2010. március 23án megkap
ták az elutasító határozatot – emelte 
ki Czinkné Sztán Anikó, hozzátéve, 
hogy ennek ellenére még hosszab
bítást is kértek a hiánypótlásra. 

Ezt meg is kapták 2010. augusz
tus 31ig – ekkor azonban a környe
zetvédelmi hatóság végleg elutasí
totta a rendeletekbe, jogszabályokba 
ütköző tervek megvalósítását. 

– Legkésőbb tehát 2010 augusz
tusának végén döntést kellett volna 
hozni a zátonyra futott beruházások 
ügyében, ennek ellenére a Miskolci 
Turisztikai Kft. tovább fizette a ho
telépítés és az aquaterápiás fejlesz
tés projektmenedzserének össze
sen havi 400 ezer forintos megbízási 
díját, gyakorlatilag addig, míg meg 
nem történt az ügyvezetőváltás a 
társaság élén – nyilatkozta Czinkné 
Sztán Anikó.

Lapunk következő számában foly-
tatjuk a témát, megkérdezzük az 
ügyben érintetteket véleményét, ál-
láspontját.                        Sz. S. 

Görgey-ház: utolsó simítások

Az utolsó simításokat végzik a 
Görgey-házon, az épület átadás-
átvétele a napokban megkezdő-
dik, a MIK Zrt. pedig jövő év ele-
jére várja, hogy megkapják a 
használatbavételi engedélyt is.

Mint arról korábban többször 
beszámoltunk, az épületnél 
márciusban indult újra a mun
ka, akkor egy új cég vette át a 
szerkezetkész társasházat. A ki
vitelező ezekben a hetekben fog
ja befejezni teljesen az építést.

Lengyel Zsolt, a MIK Zrt. he
lyiséghasznosítási vezetője el
mondta, a projekt megvalósítá
sa jó ütemben halad.

– A műszaki átadásátvétel 
után, várhatóan a jövő év első 
felében kiadják a használatbavé
teli engedélyt – mondta.

Lengyel Zsolt szerint a vásár
lók modern kialakítással és ma
gas minőségű műszaki kivitele
zéssel találkoznak a házban. 

– Több panorámás, illetve 
nagy teraszos lakás van az épü
letben. Lakást, irodát, üzlethelyi
séget, gépkocsibeállási lehetősé
get keresők számára a korábbinál 
sokkal vonzóbb ajánlatokat tu
dunk kínálni, ugyanis jelentő
sen csökkentettük a korábbi ára
kat, és a fizetését is tudjuk időben 
szakaszolni – mondta a helyiség
hasznosítási vezető.

További könnyítés, hogy az 
érdeklődők számára személy
re szabott ajánlatokat készíte
nek, ha erre igény van, és segítik 
a lakások, helyiségek egyéni igé
nyek szerinti kialakítását is.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á. 

Széchenyi Programiroda 
nyílt Miskolcon
Ünnepélyes keretek közt adták át 
Miskolcon, kedden a Széchenyi 
Programiroda megyei irodáját, 
amely azonnal meg is kezdte mű-
ködését, hogy segítsen a sikeres 
pályázatokban.

A Széchenyi Programiroda 
Nonprofit Kft. minden megye
székhelyen nyit irodát, amelyek 
feladata, hogy felkutassák a le
hetséges pályázókat, és tanács
adással segítsék a pályázatok 
megvalósítását. Mostantól kezd
ve tanácsadók fogják járni a me
gyét, és keresik fel a vállalkozó
kat, önkormányzatokat, hogy 
felajánlják együttműködésüket.

Miskolcon, a Széchenyi u. 8. 
szám alatt nyílt iroda, melynek 
ünnepélyes megnyitóján Szűcs 
Mátyás, a Széchenyi Program
iroda Nonprofit Kft. projekt
megvalósításért felelős szakem
bere elmondta, a céljuk az, hogy 

a lehető legtöbb pályázatban se
gítsenek, és hogy a pályázók úgy 
érezzék, cseppet sem bonyo
lult dolog pályázatot benyújtani. 
Kérte, hogy akinek van jó ötle
te, az jelentkezzen, mert „az iro
da nélkül nehezebb, viszont ötlet 
nélkül lehetetlen”.

Kriza Ákos, Miskolc polgár
mestere örömét fejezte ki, hogy 
ilyen frekventált helyen kezd
te meg működését a Széche
nyi Programiroda. Mert – tette 
hozzá – a munkahelyteremtés 
a kitörési pont Miskolc számá
ra, ehhez pedig szükség van a 
pályázatokra, így bízik benne, 
hogy minél több helyi vállalko
zó keresi majd meg az irodát, és 
pályázik sikeresen.

Deé András regionális igazga
tó a megnyitón bemutatta tizen
két tanácsadó munkatársát, akik 
a pályázók, érdeklődők számára 
ingyenesen látják el feladataikat.

Eddig sem nagyon volt, tavaszig nem is lesz kilakoltatás 
Akik attól rettegtek, hogy mi-
kor jön a végrehajtó, és ke-
rülnek az utcára, újra felléle-
gezhettek, december 1-jétől 
ugyanis életbe lépett a téli ki-
lakoltatási moratórium. 

Tavaszig biztosan maradhatnak az 
adósok a lakásaikban, elkezdődött 
ugyanis a törvényileg szabályozott 
téli kilakoltatási moratórium, amely 
március végéig tart. Az idén csu
pán néhány hónapig volt lehetősége 
a bankoknak, illetve a végrehajtók
nak kilakoltatásokra, hiszen a tavaly 
téli moratóriumot korlátozott felté
telekkel július 1éig tolta ki a kor
mány. De teljes megszűnése után is 
csak a 30 millió feletti értékű laká
soknál volt lehetőség.

A banki adósok számára így ju
tott némi levegő. Igaz, voltak eb
ben kivételek, bizonyos esetekben 
ugyanis a követeléseket behajtó cé
geknek adták át az ügyet, akik nem 
igazán voltak tekintettel arra, hogy 
mik az általános ajánlások. Ugyan
akkor a felhalmozott rezsitartozás 

is lehetőséget teremtett a bírósági 
végrehajtók számára, hogy kilakol
tassanak.

Van megoldás
Nem tud megyénkbeli, az ügyfe
leik közül kikerülő, kilakoltatott 
adósokról Stoff László, a Banki Hi
telkárosultak Egyesülete Miskol
ci Irodájának vezetője. Hozzáteszi, 
végrehajtások azért voltak, de kila
koltatásra ezeknél az eseteknél sem 
került sor idén. Nem ez az egyetlen 
jó hír azonban, amit meg tudott ve
lünk osztani az irodavezető. A nyár 
elején még arról tudott beszámol
ni, hogy érezhetően változott a ban
kok hozzáállása, és egyre több hoz
zájuk forduló adós ügyét tudták jó 
irányba terelni. Mostanra azon
ban annyira konstruktívak lettek a 
pénzintézetek, hogy szinte minden 
ügyfelüknek tudnak megoldást ta
lálni, a bedőlt hiteleket is újra tud
ják tárgyalni, sőt, a végrehajtóknál 
lévő ügyeknél is van lehetőség még 
megmenteni a helyzetet. Stoff Lász
ló szerint ez köszönhető annak is, 
hogy szigorodik januártól a végre
hajtási törvény, és a végrehajtók már 
ehhez próbálnak igazodni. 

A Nemzeti Eszközkezelő kap
csán az a véleménye az irodaveze
tőnek, hogy arra nem szabad vár
nia senkinek, hogy megkeresik, és 
megveszik majd a lakását. Érdek
lődni, lépni kell, véleménye szerint 
egyébként is kevesen felelnek majd 
meg a feltételeknek, és csupán né
hány ezer lakást fog tudni az esz
közkezelő megvásárolni. 

Huszonöten egy lakásban
Az idén viszont több mint száz csa
ládnak kellett elhagynia otthonát 
Miskolcon, mert jelentős közüzemi 
tartozásokat halmoztak fel. Az Ava
son volt a leggyakoribb, hogy vala
kit kilakoltattak, mondja a bírósá
gi végrehajtó: a városrészben olyan 
lakásban is intézkedniük kellett, 
ahol huszonöten éltek, közülük töb
ben nem is ismerték egymást. Szin
te minden esetben közmű vagy 
egyéb rezsitartozás miatt kellett 
menniük a lakóknak. KissKondás 
Gusztáv hozzáteszi, elsősorban a 
miskolci önkormányzat javára, bí
róság által elrendelt lakáskiüríté
seket végeztek, elenyésző számban 
volt olyan, ami devizahiteleseket 
érintett. Tudomása szerint – a Mis

kolcon működő nyolc végrehajtó 
irodát nézve – mintegy 120 önkor
mányzati bérlakásról van szó. A ki
lakoltatott emberek többségének a 
végrehajtó szerint volt hová, főleg 
rokonokhoz mennie.

A végrehajtási törvény decem
ber elsejével életbe lépett kilakol
tatási moratóriumát a MIK Zrt. is 
betartja, viszont az egyéb végrehaj
tási és jogi események ezen időszak 
alatt sem szünetelnek – tájékozta
tott Pásztor Imre, a Miskolc Hol
ding Zrt. kommunikációs vezetője.

A Miskolci Ingatlankezelő Zrt. 
ebben az évben is folytatta a több 
éve megkezdett kiürítési perek 
jogerős ítéleteinek végrehajtását. 
Mindezt a helyi szociális szolgálta
tókkal együttműködve, a helyi szo
ciális rendeletnek és a szociális tör
vénynek megfelelően. Kilakoltatást, 
bérleménykiürítést ugyanis min
den esetben csak jogszerűen, az 
arra jogosult önálló bírósági végre
hajtó, illetve jegyzői hatóság hajt
hat végre, együttműködve a szociá
lis szolgáltatókkal. Pontos számokat 
csak az összegzés után tudnak majd 
a Miskolc Holdingnál mondani.

Horváth I.

Ismét formációs táncfesztivál!
36. alkalommal rendezik meg a Nem-
zetközi Formációs Táncfesztivált de-
cember 17-én a Generali Arénában.

A gálára ezúttal is a legkiválóbb tán
cosok érkeznek. Tizenöt fellépő hu
szonöt produkcióval áll színpadra a 
professzionális standard, a latin és 

a modern tánc műfajában. A házi
gazda Ködmön Formációs Tánc
együttes mellett a Paksról érkezett 
Tűzvirág Tánccsoportot, a debre
ceni Valcer Táncstúdiót – akik a la
tin világbajnoki középdöntőig el
jutottak – is láthatja a közönség. 
A parkettre lép a nagy kedvenc, a 

Botafogo a fővárosból, de érkezik 
a Dudance Tánccsoport, és fellép 
többek között az eLTE HipHop, a 
TDance, illetve a 4Dance is.

A hagyományokhoz híven is
mét jönnek külföldi együttesek is, 
például a lengyel AZ Scoola és az 
erdélyi Mini Maxi.                        K. J.
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Költségvetési koncepció – a pénzügyi egyensúlyt biztosítani kell!
Az önkormányzat csütörtö-
ki ülésén a költségvetési kon-
cepció megvitatásával meg-
teszi az első lépést a város 
jövő évi pénzügyi kereteinek 
meghatározásához. Az elfo-
gadott koncepció alapján kö-
vetkezhet a részletek pon-
tosítása, kidolgozása, majd 
– várhatóan márciusban – a 
2012. évi költségvetésről szó-
ló rendelet megalkotása.

A város költségvetésének igazod-
nia kell a központi költségvetés ál-
tal megszabott keretekhez, vala-
mint a helyi önkormányzatokra 
érvényes pénzügyi szabályokhoz, 
és ebben a feltételrendszerben kell 
megfogalmazni a fő prioritásokat. 

Az előterjesztés szerint legfőbb 
cél a 2012-es költségvetés egyen-
súlyának biztosítása. Amit úgy kell 
elérni, hogy a város elő tudja te-
remteni az adósságszolgálati köte-
lezettségek teljesítéséhez szükséges 
forrásokat; a gazdálkodás hosszú 
távú stabilitása érdekében új mun-
kahelyeket teremtsen; biztosítsa a 
közbiztonság javítását szolgáló fel-
adatok fedezetét. A prioritások kö-
zött szerepel az állami támogatás-
sal megvalósuló feladatokhoz a 
szükséges önkormányzati forrá-
sok garantálása (ide tartozik példá-
ul néhány kulturális intézmény és a 
közösségi közlekedés működteté-

se), továbbá a szűkös források mel-
lett is színvonalas közoktatás felté-
te leinek megteremtése. Általános 
feladat a költségvetés hatókörébe 
tartozó minden területen a takaré-
kos, költséghatékony gazdálkodás.

Ami a bevételeket illeti, a költ-
ségvetési koncepció hitelfelvétel 
nélkül 38 milliárd 721,5 millió fo-
rinttal számol, ami meghaladja a 
2011-re előirányzott 37 milliárd 
934,4 milliós összeget. A különb-
ség a jövőre tervezett beruházá-
sokhoz kapcsolódó, 2012-ben ese-
dékes támogatásokból származik.

Az önkormányzat tervezett mű-
ködési bevételei (18 milliárd 863,7 
millió) mintegy félmilliárd forint-
tal elmaradnak a 2011-es érték-
től. Az eltérés számos tényező kö-
vetkezménye, de legfőképpen a 
gazdasági válságnak az illeték- és 

adóbevételekre gyakorolt kedve-
zőtlen hatásainak tudható be. A 
központi költségvetési támogatá-
sok összege is csökken (az idei 14 
milliárd 748,5 millióval szemben 
13 milliárd 491 millió), ami rész-
ben az egyházaknak átadott okta-
tási intézmények tanulólétszámá-
nak kiesésével, részben az oktatási 
intézményekben általában is érzé-
kelhető létszámcsökkenéssel ma-
gyarázható. De az eltéréshez szer-
vezeti változások is hozzájárulnak: 
2012 januárjától a hivatásos ön-
kormányzati tűzoltóság működte-
tése állami feladat lesz, így az ed-
dig erre a célra juttatott normatív 
támogatás sem jelenik meg a helyi 
költségvetésekben. Jelentős több-
lettel kalkulál a koncepció a felhal-
mozási célú, úgynevezett támoga-
tásértékű bevételeknél – az idei 1 

milliárd 888,5 millióval szemben 
jövőre 4 milliárd 119,8 millióra 
számíthat a város. Jelentős összeg-
gel részesedik ebből a Diósgyőr-
Lillafüred komplex kulturális és 
ökoturisztikai fejlesztési program, 
a kötöttpályás közlekedés fejlesz-
tése, az ivóvízbázis biztonságának 
javítása, a belváros rehabilitációja.

A kiadások összege 42 milli-
árd 414,4 millió (az idei 41 milliárd 
834,4 millióval szemben). Az elő-
terjesztés szerint a működési kiadá-
sok mintegy 1,6 milliárddal csök-
kennek, a felhalmozási kiadások 
1,8 milliárddal nőnek, és valamivel 
több mint 400 millióval nő az adós-
ságszolgálat is, aminek jövő évi ösz-
szege 1 milliárd 836,8 millió forint.

A koncepcióban számba vett for-
rások és kiadások közötti különbö-
zet közel 3,7 milliárd forint. Ez rész-
ben a 2010. december 31-éig felvett 
hitelek jövőre esedékes adósság-
szolgálatából, részben a korábban 
elkezdett, a 2011-ben elindult, illet-
ve a jövőre indítani tervezett fejlesz-
tésekhez szükséges önkormányzati 
forrásokból tevődik össze.

Forráshiányos költségvetés azon-
ban nem tervezhető – ezért a követ-
kező időszakban a tervezés legfőbb 
feladata a költségvetés által érintett 
valamennyi területen a kiadások 
csökkentésének, illetve a bevéte-
lek növelésének feltárása lesz. An-
nak érdekében, hogy jövő év már-
ciusában reális, kiegyensúlyozott, 
és a város működését, a lehetősé-
gekhez képest fejlődését is biztosí-
tó 2012-es költségvetést fogadhas-
sanak el a képviselők.

A prioritások között szerepel a színvonalas közoktatás feltételeinek megte-
remtése is

Döntenek a képviselők a jövő évi díjakról
December 15-én tartja idei 
utolsó ülését Miskolc vá-
ros közgyűlése. Az ilyenkor 
szokott módon a képviselők 
döntenek az önkormányza-
ti tulajdonú közszolgáltató 
cégek következő évi árkép-
zéséről.

A Miskolc Holding Zrt. tagválla-
latai felelős gazdálkodást folytat-
va olyan előterjesztéseket készí-
tettek a decemberi közgyűlésre, 
amelyekben több változat találha-
tó a jövő évi áremelésekre vonat-
kozólag. Vannak olyan változatok, 
ahol a díjemelés inflációarányos és 
vannak olyan tervezetek, amelyek 
szerint az infláció mértékét meg-
haladóan növekedhetnek az árak. 
Az infláció éves mértéke jövőre 
4,2–4,3% körül várható, miköz-
ben más költségek is emelkednek 
– tájékoztatta lapunkat a Miskolc 
Holding.

Áremelésre kényszerül az MVK 
Zrt., az üzemanyagárak drasztikus 
emelkedése, a megemelkedett al-
katrészárak és ezzel együtt a kar-
bantartás költségeinek növekedése 
miatt. Az állam által adott árkiegé-
szítés, amely a helyi közlekedés-
ben a tanulók és a nyugdíjasok 
kedvezményes bérletét támogatja, 
évek óta nem fedezi a különböze-
tet a teljes árú bérletekhez képest. 
Az MVK Zrt. több tervet készített, 
nettó értékben 4,4%, 6,3% és 8,3%-
os áremelést javasolva. A gazdál-
kodási egyensúly megtartása ér-
dekében a társaságnak a bevételek 
növelésén túl az utasszám-csök-
kenést is figyelembe véve, ésszerű 
járatszámtervezéssel is kell a költ-
ségeket csökkentenie 2012-ben.

A MIVÍZ esetében évente mint-
egy 3-4%-kal csökken a társaság 
által értékesített ivóvíz mennyisé-
ge és ehhez kötődően a szennyvíz 
mennyisége. Ez a tendencia bevé-
telkiesést eredményez, amit a cég 
költségcsökkentő, a társaságnál 
bevezetett takarékossági intézke-
désekkel folyamatosan egyensú-
lyoz. A társaság fajlagos ráfordítá-
sai az inflációs hatások, az energia 
árának emelkedése vagy adójog-
szabályi változások miatt növe-
kednek, miközben 2011-ben nem 
emeltek díjat. A víz- és csatornadíj 
emelkedése egy családra vetítve a 
javaslatok arányában 130–220 fo-
rint közötti havi növekedést jelent. 
A víziközmű-szektorban mindin-
kább gyakorlattá válik egy olyan 
megoldás, hogy a díjakba fejlesz-
tési hányadot építenek be, mely 

kizárólag fejlesztésre fordítha-
tó. A 2012. évi díjjavaslatok reáli-
san 1–3%-os fejlesztési hányad be-
építését tartalmazhatják. Az ebből 
adódó többletbevételt a társaság 
kizárólag a közművagyontárgyak 
felújítására kívánja fordítani, első-
sorban a Miskolc városa által vég-
zett beruházásokhoz kapcsolódó 
víziközmű-feladatokra felhasznál-
va, szükség esetén a pályázati for-
rásokból megvalósítandó projekt-
hez is biztosítva a szükséges önerő 
összegét, tudtuk meg. Ennek kere-
tében építenek meg például Mis-
kolc belterületén mintegy 13,5 km 
új szennyvízcsatornát, valamint 
modern víztisztítóművet Miskolc-
tapolcán.

A temetők üzemeltetését a 
Miskolci Városgazda Nonprofit 
Kft. működési támogatás nélkül 

a díjbevételből, illetve temetke-
zési vállalkozása bevételéből fi-
nanszírozza. Önkormányzati tá-
mogatás az elmúlt években csak 
a lezárt temetők fenntartásához 
volt biztosított, ami a Hősök te-
metőjének állagmegóvására volt 
elegendő. A temetők fenntartá-
sánál a hulladékszállítási és -el-
helyezési díjak, a vízdíj vagy az 
üzemanyagárak emelkedésével is 
kalkulálnak. 2010-ben a temetői 
díjak nem változtak, ezért most 
itt is szükségessé vált az áremelés. 
A nem városi működtetésű teme-
tők díjai továbbra is jóval maga-
sabbak az önkormányzati teme-
tők díjainál.

2011-ben Miskolcon a parkolá-
si díjak az infláció emelkedése el-
lenére sem változtak. 2012-re vo-
natkozóan a Régió Park Miskolc 
Kft. is működésének biztonsága és 
a szolgáltatás megfelelő szintű biz-
tosítása érdekében díjemelést java-
sol. A díjemelések után is a vidé-
ki nagyvárosok átlagárait fizetjük 
majd, sőt, egyes tételek esetében 
kevesebbet. 

A közgyűlés tárgyalja a laká-
sok bérleti díjának emelését is, 
az infláció mértékével. Erre azért 
van szükség, mert a bérbeadás-
hoz kapcsolódó költségek – közös 
költség, építőipari munkák díjai – 
folyamatosan emelkednek. Emel-
lett szigorúbb szabályozással lehet 
majd önkormányzati bérlakásba 
költözni. Annak érdekében, hogy 
mindinkább elkerüljék a hátra-
lék felhalmozását, kezdeményezik, 
hogy a bérleti szerződés hatályba 
lépését kössék közjegyző által ok-
iratba foglalt egyoldalú nyilatko-
zat megtételéhez – ez alapján köz-
vetlen végrehajtás indulhat, amely 
jelentős költségmegtakarítást is 
eredményez – tájékoztatott a Mis-
kolc Holding Zrt.                          H. I.

Észlelőkút-fúrás a Bükkben: a vízdíjban szükség van a fejlesztési hányad be-
építésére, például a vízbázis védelmét szolgáló fejlesztések önrészéhez

Rendeznék a területet, 
hogy indulhasson a fejlesztés 

Rendeznék a tulajdonviszonyokat 
a Megyeháza mögötti területen, 
az úgynevezett Kossuth-tömbben. 
Amennyiben a jövő heti ülésén tá-
mogatja a közgyűlés az erről szóló 
javaslatot, elhárulhat az akadály a 
területre tervezett ingatlanfejlesz-
tés, illetve a hozzá kapcsolódó par-
kok, sétányok, utak építése elől.

Miskolc önkormányzata még 
2005-ben közgyűlési határozat-
ban döntött arról, hogy az úgy-
nevezett Kossuth-tömbnek a volt 
Rozmaring köz melletti területét 
fejlesztési kötelezettséggel értéke-
síti. A közcélú fejlesztési kötele-
zettség kiterjed a meghatározott 
önkormányzati tulajdonú köz-
területre, illetve az értékesítendő 
terület egy részére is.

A MIK Zrt. – megfelelve a ha-
tározatnak – 2005-ben pályázatot 
írt ki a Kossuth-tömb – Rozma-
ring köz területének megvételé-
re, melyet az OTP Ingatlan Nyrt. 
nyert el. Az ingatlanfejlesztő cég-
gel az önkormányzat adásvéte-
li előszerződést kötött, amelyben 
az vállalta, hogy mélygarázzsal 
ellátott, üzlethelyiségeket is biz-
tosító, döntő többségében azon-

ban lakásokat tartalmazó épüle-
teket létesít. Ezek környezetében 
elvégzi az útburkolatok kialakítá-
sát, parkosítást, közvilágítást, és 
azt térítésmentesen átadja a vá-
rosnak.

Hogy a fejlesztés elindulhas-
son, ingatlanrészt kell megvásá-
rolni, illetve osztatlan tulajdon-
közösséget kell megszüntetni. 
A megvásárolandó terület 380 
négyzetméter, melynek tulajdo-
nosa az állam és a megyei ön-
kormányzat. A tulajdonközösség 
megszüntetése 300 négyzetmé-
tert érint, ebben a megyei önkor-
mányzat az érintett.

A határozati javaslat szerint a 
MIK Zrt. az érintett ingatlanrészt 
17 millió forintért megvásárol-
ná, és a tulajdonközösséget meg-
szüntetné (többek között a tu-
lajdonviszonyok rendezéseként 
parkolóhelyeket biztosítanának a 
kormányhivatalnak a közeli par-
kolóban), ezzel kialakulhat a tel-
jes, fejleszteni kívánt terület és 
megköthetik a szerződést a be-
fektetővel, az OTP Ingatlan Zrt.-
vel, aki a vállalt kötelezettségek-
nek megfelelően elkezdheti a 
terület fejlesztését.              Tajthy Á.

Ülést tart a közgyűlés
Decemberi ülését tartja csü-
törtökön a miskolci közgyűlés. 
Napirenden szerepel egyebek 
között a múlt évi költségvetés 
időarányos teljesítése, illetve a 
jövő évi költségvetés koncepció-
jára vonatkozó javaslat, ami va-
lószínűleg most is hosszas vitát 
vált majd ki. Tárgyalnak a kép-
viselők közszolgáltatási díjak 
változásáról, közüzemi szerző-
dések módosításáról, jóváha-
gyásáról is. Napirenden szerepel 
a Miskolc Holding Zrt. alapító 
okiratának módosítása, a város 
sportkoncepciójának megalko-
tása, pályázat kiírása a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar Nonpro-
fit Kft. ügyvezetői posztjának 
betöltésére. Katasztrófa-meg-

előzési, elhárítási projektekben 
való részvételről, közművelődé-
si megállapodások meghosszab-
bításáról, testvérvárosi megálla-
podás jóváhagyásáról is tárgyal 
a grémium, s zárt ülésen dönte-
nek majd az önkormányzat ál-
tal adományozott címek és díjak 
odaítélésére létrehozott kura-
tórium, a Cine-Mis Nonprofit 
Kft., valamint a MVSI Miskolc 
Városi Sportiskola Nonprofit 
Kft. felügyelőbizottsági tagjai-
nak megválasztásáról. 

Az előzetes tervezet szerint 
több mint harminc napirend ke-
rül a képviselők elé, ami vélhető-
en most is több sürgősségi indít-
vánnyal kiegészül majd. 

Szepesi S. 

Három intézménynél 
feloldják a zárolást
Decemberi ülésén a miskolci kép-
viselő-testület előreláthatólag 
döntést hoz a költségvetési záro-
lás feloldásáról is, három intéz-
ményt illetően.

Mint ismert, a miskolci közgyű-
lés augusztusban egyes, koráb-
ban tervezett költségvetési bevé-
telek elmaradása miatt döntött 
kétmilliárd forint kiadási elő-
irányzat zárolásáról. Az előter-
jesztés szerint a költségvetés 
harmadik negyedéves teljesíté-
si adataiból kitűnik, hogy az ön-
kormányzat építményadó-be-

vételei kedvezően alakulnak. Az 
elért, illetve éves szinten elérhe-
tő többlet lehetővé teszi, hogy 
három művészeti intézménynél: 
a Miskolci Nemzeti Színháznál, 
a Csodamalom Bábszínháznál 
és a Szimfonikus Zenekarnál 
feloldják a korábbi költségve-
tési zárolást. Ezzel biztosítható, 
hogy mindhárom intézmény az 
eredeti tervnek megfelelően ré-
szesüljön központi támogatás-
ban, ezt ugyanis az önkormány-
zati támogatás arányában lehet 
igénybe venni. 

Sz. S. 
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december 9. és 21. között 
a Miskolc Plazában.

Az ország egyik legnagyobb jótékonysági akciója.
Kérjük, hogy elsősorban tartós élelmiszert, édességet, 

könyvet és játékot hozzon a rászorulóknak.

w w w.mikulasgyar.hu  

Patak utca:  
parkoló, két szinten
Bontással és régészeti feltárással 2011 októ-
berében megkezdődött a Patak utcai mély-
garázs kivitelezésének előkészítése. A be-
ruházáshoz az Integrált Városfejlesztési 
Stratégia első ütemében, a „Miskolc bel-
város rehabilitációja” című projektben 
(ÉMOP – 3.1.2./C-2009-0001) nyert támoga-
tást Miskolc.

A miskolci belváros központi területén a parko-
lók felszín alá süllyesztése – ezzel értékes szabad 
területek visszaszerzése a városlakók számára – 
stratégiai terve a város önkormányzatának. A vá-
rosközpont parkolási rendszerének átalakításá-
hoz kapcsolódó programhoz illeszkedik a Patak 
utcai mélygarázs megépítése, amely már másfél 
évtizeddel ezelőtt megjelent Miskolc rendezési 
tervében.

A Stúdió Kft. tervei alapján a föld alatt két szint-
ben megépülő mélygarázsban 129 autó fér majd el, 
a későbbiekben pedig lehetőség nyílik a további bő-
vítésére is. A projektelem egészére 560 millió forint 
áll rendelkezésre, amelynek fele uniós pályázati tá-
mogatás, míg a város részéről az önrészt a későbbi 
üzemeltető, a város parkolási rendszerét működte-
tő Régió Park Miskolc Kft. fedezi.

A mélygarázs megépülése városképi szempont-
ból is jelentős lépés, hiszen a beruházás befejezését 
követően megújul a térfelszín is. Új, sétánnyal kö-
rülölelt zöld városi tér alakul ki itt, amely a városla-
kók számára lehetőséget kínál majd a pihenésre, a 
szabadidő eltöltésére is.

Zöld Nyíl: Lassan közeledik  
a téli szünet a projektben 

Lassan közeledik a téli építési szünet kezdete, 
ami azt jelenti, az európai uniós támogatással 
az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló 
Zöld Nyíl villamosprojekt külső munkálatai-
ban következik be szünet. Mielőtt azonban a 
kivitelező Miskolci Zöld Nyíl 2009 Konzorci-
um levonul a munkaterületről, még nagyon 
sok tennivaló van az elkövetkezendő három 
hétben.

A munka nagy része jelenleg a meghosszabbítás 
szakaszára koncentrál, ott zajlik látványosan az 
építkezés. Lassan véget érnek az egész évben zajló 
közműkiváltási munkálatok, melyekből most már 
csak a csatornaépítés van folyamatban. Zajlanak 
az útépítések, a megállók építései. A sínek össze-
kötése után az új szakasz felsővezeték-rendszerét 

is összekötötték a meglévő pályaszakaszon már fel-
újítottal, folyamatban van a növényesítés és a jár-
dafelületek helyrehozása.

A tervek szerint karácsony előtt a villamospálya 
is olyan állapotba kerül a Diósgyőr városrész és 
Felső-Majláth között, hogy elindulhat az első pró-
bajárat a meghosszabbítás pályaszakaszán. Ka-
rácsonyra tehát a Zöld Nyíl a végleges forgalmi 
rendnek megfelelően adja vissza a közutat a forga-
lomnak a pályaépítés ezen szakaszán is.

Az építési szünet alatt már a tavaszra készül a ki-
vitelező: jövőre vannak beütemezve ugyanis a befe-
jező, mindent lezáró kivitelezési munkák, melyek 
eredményeképp megvalósul a projekt egyik alap-
vető célkitűzése, egy fenntartható, környezetbarát, 
európai színvonalú villamospálya a Tiszai pálya-
udvar – Felső-Majláth közötti szakaszon.

Nyílászárókat forgalmazó cég 

kereskedelmi  
munkatársat keres.
Munkaköri tevékenység:
l helyszíni felmérés
l  megrendelőkkel való  

kapcsolattartás
l munkaszervezés

Juttatások:
l gépjármű
l mobiltelefon
l versenyképes jövedelem

Elvárások:
l minimum középfokú végzettség
l B kategóriás jogosítvány
l  felhasználói szintű  

számítógépes ismeret
l műszaki beállítottság
l jó kommunikációs készség

Fényképes önéletrajzokat  
a mikrathermkft@freemail.hu  

címre várjuk.

ZálogháZak
pénZ  

aZonnal!
Fél éven át hetente nagy értékű ezüst  
ékszert sorsolunk ki ügyfeleink között.

            Fókjaink
Miskolc nagy Tesco áruháZ; auchan áruháZ
További Fiókjaink:  sZéchenyi u. 25., 33., 68., 117., ady endre u. 1., 5.;

 búZa Téri aluljáró i. ii. iii.; andrássy u. 31.

új

SZILVESZTERI RETRO BULI
élőzenével 

a MEGYEBÍRÓ ÉTTEREMBEN
gazdag menükínálattal

Részvételi díj: 5000 Ft/fő
Helyszín: Városház tér 1. (Megyeháza)

Érkezés: 18.00 órától, kezdés: 19.00 órakor
Érdeklődni lehet személyesen a Megyebíró Étteremben, 

vagy a 46/517-619 telefonszámon.

Továbbá mindenkit szeretettel várunk az év többi napján is 
megújult éttermünkbe, gazdag menüválasztékkal!

Nyitva mindennap (H–V) 09.00–22.00
Önkiszolgáló étkezés hétköznap (H–P) 11.00–15.00

NAPI MENÜ: 650 Ft
LÁTOGASSON EL HOZZÁNK!!!

KÖSZÖNTSE VELÜNK AZ ÚJ ESZTENDŐT!!!
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Egy csipet Olaszország karácsonyra
Bánházy Eszter még csak 17 
éves, de a tanév végén már 
érettségizik, emellett készül 
a szalagavatójára, valamint a 
36. Nemzetközi Formációs 
Táncfesztiválra – és még süt-
ni-főzni is van ereje.

– Nyáron lehetőségem nyílt rá, hogy 
egy hónapot Olaszországban tölt-
sek egy kedves olasz családnál. Na-
gyon szeretem az itáliai ízeket, ott, 
náluk ettem először sajttortát, s mu-
száj volt megtanulnom elkészíteni – 
mondja a Zrínyi Ilona Gimnázium 
tanulója, akit édesanyja tanít főz-
ni, sütni. A mediterrán életvitel na-
gyon megragadta, ezért a Debreceni 
Egyetem olasz szakán szeretne to-
vábbtanulni, hogy a gasztronómia 
mellett elsajátítsa a nyelvet is.

Eleinte vonakodott a sajttortá-
tól, ám az ízek kavalkádja annyira 
magával ragadta, hogy olaszorszá-

gi időtöltése alatt minden nap készí-
tettek egyet. A csipet olasz életérzést 
pedig hazahozta, s azóta is gyakran 
süt a barátainak, családjának, köd-
mönös társainak.

– A világ legfinomabb karamel-
lás bonbonja volt az első sütési él-
ményem, a receptet egy szakács-
könyvben találtam. Főzni is szeretek, 
egyszerűbb ételeket, de desszerteket 
még inkább, mert szeretem meglep-
ni a barátaimat – meséli a már 10 éve 
ködmönös táncos, akit nem csupán 
az olasz sütemény ragadott magával. 
Szereti a lasagnét, pennét, pizzát és a 
spagettit is. Elárulja, az első sajttor-
tát, amit már itthon készített, aján-
dékként sütötte egyik barátnőjének, 
aki szintén a Ködmön egyik táncosa.

– Mai napig is eszembe jutnak a 
nyári emlékek, amikor készítek egy 
sajttortát. Vidám élmény volt más 
nyelven tanulni sütni, hiszen köny-
nyen összekeverhetők a hozzávalók. 
Aztán a ricottát Olaszországban 
többen csinálják házilag – emléke-
zik vissza –, én viszont itthon a bolt-
ban veszem. 

A Bánházy család szerint sajt-
tortából sosem elég, így a kará-
csonyi menü szerves részét képezi 
majd a mézeskalács, húsleves, diós 
panírban kirántott csirkemell, ter-
mészetesen a bejgli mellett. A kü-
lönleges édesség a barátok tetszését 
is elnyerte, a sokféle táncot kedvelő 
lánytól minden adandó alkalom-
mal kérik.

– Sok táncos összejövetelre sütök 
tortát, de másféle sütiket is. Mindig 
készítek valamit sajátkezűleg, hogy 
meglepjem a barátaimat, akikkel 
nagyon sok időt töltök. Ha esetleg 
Debrecenben tanulok majd tovább, 
akkor sem szeretném feladni a tán-
cot. A latin, a standard, a balett- 
vagy éppen a néptáncot nézni is 
nagy élmény, de táncolni a legjobb 
– hangsúlyozza Bánházy Eszter. Az 
általa készített sütemény minden al-
kalommal megállja a helyét, biztos 
benne, hogy a karácsonyi asztalra is 
kerül majd belőle.

– A karácsonyi hangulat, a téli 
hideg mellé egy csipet nyári for-
róságot, olasz vidámságot is ha-
zacsempészünk majd a tortával a 
szentestén. Igyekszem az erede-
ti olasz recept alapján elkészíteni, 
de ha nem lehetséges, akkor köve-
tem édesanyám jól bevált tanácsát: 
„csak szemre!” – magyarázza a sajt-
mániás lány, akinek olasz útja során 
a Mozzarella di Buffala volt a ked-
vence.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Karácsonyi kacsacomb
Molnár László, a Szent Kristóf étterem főszakácsa igazi 
ünnepi étket készített a Miskolci Napló olvasóinak.

Molnár László évek óta neves gasztronómiai ren
dezvények résztvevője: járt már többek között a 
szegedi Borfesztiválon, a Csabai sörfesztivál és 
Csülökparádén, valamint a révfülöpi rétes és La
kodalmas Napokon a Balatonnál. A kacsacombot 
különösen a karácsonyi ünnepekre ajánlja a séf.

Rozmaringos kacsacomb aszalt szilvás, vö-
rösboros raguval, kakukkfüves, héjában sült 
burgonyával, vörösboros párolt káposztával

A kacsát megpucoljuk, durván őrölt borssal, 
sóval, rozmaringgal fűszerezzük, tepsiben pi
rosra sütjük. Az aszalt szilvát vörösborban pá
roljuk, fahéjjal, szegfűszeggel, sóval ízesítjük. 
A káposztát ujjnyi vastagságúra vágjuk, ba
bérlevelet, köménymagot, borsot, ízlés szerint 
ecetet adunk hozzá. A megmosott burgonyát 
cikkekre vágjuk, héjában megfőzzük, majd 
megsütjük, kakukkfűvel ízesítjük, fűszerezzük.Sajttorta

Hozzávalók (4 személyre)
25 dkg (vajas) keksz
10 dkg vaj
3 tojás
25 dkg ricotta
25 dkg mascarpone
12 dkg porcukor
1 evőkanál liszt
1 vaníliás cukor

Konyharuhán egy üres üveggel a 
kekszet nagyon apróra törjük. Egy 
kerek tortaformát kibélelünk sütő-

papírral, ebbe egyenletesen elosz-
latjuk a kekszmorzsát. A vajat meg-
olvasztjuk, és ráöntjük a kekszre 
(egyenletesen), a kezünkkel a tepsi 
aljába lapítjuk, tömörítjük.

A kétféle sajtot (mascarpone, 
ricotta) összekeverjük a tojás-

sal, a porcukorral, a liszttel, a 
vaníliás cukorral. A keveréket 
ráöntjük a kekszmorzsára, és 180- 
200 oC-os sütőben körülbelül 45 
percig sütjük.

Amikor készen van, hűlni 
hagyjuk, majd a tetejét ízlés sze-
rint lekvárral (erdei gyümölcs, 
eper, szeder, málna) megkenjük. 
2-3 órára még a hűtőbe tesszük, 
hogy az ízek összeérjenek, ezt 
követően fogyasztható a sajttor-
ta. Olaszországban előszeretettel 
fogyasztják presszókávé mellé, a 
nap bármely szakában.

Borajánló
A Dimenzió Borászat görömbölyi 
pincével rendelkező tulajdonosa, 
a férjével számos borversenyen 
elért elismeréssel büszkélkedő 
Kovácsné Drabant Katalin ajánl 
borokat ünnepi menünkhöz.

Sajttortához testes rozé
A hazai gasztronómiában nem 
megszokott desszerthez külön-
leges bort ajánlanak: a Dimen-
zió Borászat Kedves Caber-
net Sauvignon késői szüretelésű 
édes rozéját. A bor illata inten-
zív, málnás jegyeket hordoz, ami 
ízében is jelen van. Rozétól nem 
megszokott telt, testes, de még-
is üde, jól iható, szép savgerin-
cet mutat. Ornamentikája gyü-
mölcsös, amely még utóízében 
is szépen megmutatkozik.

Kacsához fűszeres bor
Az ételhez intenzív fűszereket 
használtak, ezek íz- és illathar-
móniáját megkoronázza a fűsze-
res kadarka. Kiemeli az ízeket, és 
harmóniában van az étel fűsze rei-
vel. A Dimenzió Csízió kadarka 
száraz vörösbora animális, kissé 
pinot noir jellegű, fűszeres illa-
tú. A savai igazán vagányak, ezért 
egységes és jól iható, gyümölcsös-
sége szép, fűszere tetszetős.

Hozzávalók (4 személyre)
4 kacsacomb
1,5 kg héjas burgonya
1 közepes fej vöröskáposzta
25 dkg aszalt szilva

2 dl vörösbor
só, bors, rozmaring, szegfűszeg, ka
kukkfű, fahéj, babérlevél, kömény
mag, ecet

Miért jó a gyógyszer-házhozszállítás?
u teljesen ingyenes, és nincs sorban állás
u kérhet recept nélküli, homeopátiás készítményeket
u közgyógyigazolvánnyal rendelkezők is igénybe vehetik
u havonta változó akciós termékek

Hogyan rendelheti meg 
gyógyszerét a Gyogyófutárral?

Diósgyőri Gyógyszertár                                 www.gyogyofutar.hu
Miskolc, Nagy Lajos király útja 34.
Nyitva tartás: hétköznap 8–19 óráig, szombaton 8–13 óráig

Házhoz visszük a gyógyulást!

u a kiszállítás nincs összeghatárhoz kötve
u  az egész városra kiterjedő kiszállítás  

az országban egyedülálló módon
u a kiszállítás időpontját előre egyeztetjük
u  gyógyszerészünk telefonon is  

rendelkezésére áll
u  nemcsak készpénzes, hanem egészség 

pénztári és bankkártyás fizetést is kínálunk

Miután Ön bejelentette igényét tele
fonon, a gyógyszerfutár kimegy a recep  
tekért, és az összeállított csomagot 
egyez tetett időpontban kiviszi. Fizetnie 
csak ekkor kell, előre soha nem kérünk 
pénzt.

Tel.: 46/532-231 

Milyen további előnyöket kínál  
a Gyogyófutár?

ISKOLARENDSZERŰ
OKJ-SZAKKÉPZÉS
Első szakképesítés esetén tandíjmentesen!

ÓNOD: SZAKÁCS
MISKOLC: PINCÉR
 FODRÁSZ
 KOZMETIKUS
Jelentkezési határidő:  
2012. 01. 09.
Telefon:  06-46/750-474 

06-30/359-5135
E-mail: mefi@vipmail.hu
Cím: Miskolc, Andrássy u. 36. 

GYAKORLATI  
OKTATÁSVEZETŐ
munkakörbe, egyetemi  
végzettséggel, 5 év szakmai 
gyakorlattal, pedagógus  
szakvizsgával munkatársat  
keresünk.

Pályázat leadása: 2012. 01. 03.

MEFI  
3532 Miskolc, Andrássy u. 36.

06-30/824-1992; 
06-46/750-474

Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt
3530 Miskolc, Mindszent tér 3., I. em. Tel.: 46/354-869, 357-841

E-mail: miskolc@perfekt.hu l Web: www.perfekt.hu

LEGYEN ÖN IS  
a győztesek közt!

Szerezzen piacképes szakmát induló képzéseinken.
Folyamatosan induló OKJ-s szakképzéseink:

l Pénzügyi-számviteli ügyintéző
l Államháztartási mérlegképes könyvelő
l Mérlegképes könyvelő
l Valutapénztáros és valutaügyintéző
l társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó
l közbeszerzési referens
l társadalombiztosítási ügyintéző
l Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

FA
T:

 A
L-

00
36

;  
FN

YS
Z:

 0
1-

05
07

-0
4

Zenés vacsoraesttel köszöntjük  
az új évet a Szent Kristóf étteremben!

Szilveszterezzen velünk Ön is!!  

Szent Kristóf Étterem
A részletekről érdeklődjön a 46/347-061 telefonon  

vagy személyesen Miskolc, Győri kapu 23.
www.szentkristofetterem.hu

Apróhirdetés
Hi-Sec és MEGA acél biztonsági 
ajtók beépítve már 56 900 Fttól, 
továbbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium) cseréje óriási kedvez
ménnyel, teljeskörű árnyékolástech
nikával. érdeklődni: 30/3365528, 
www.aluport.hupont.hu, bemu
tatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. 
emelet;  nyitva: h–p: 11–15 óráig.
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.)  Az elmúlt időszakban nem sok erőfeszítést kellett tennie azért, hogy 
kívánságai megvalósuljanak, ami érthető módon kicsit lustává és fegyelmezetlenebbé tette. Most 
egy energikusabb időszak következik, amikor szinte keresi a kihívásokat. Titkos szerelme iránti vá-

gya egyre felerősödik, és még a lebukás veszélye sem zavarja.

BiKa (04. 21–05. 21.) Karrierjében jelentős előrelépést érhet el, csak ne legyen rest élni a 
lehetőségekkel. Most kell felvenni azt a bizonyos kesztyűt, és finoman szembeszállni azokkal, akik 
el akarják csaklizni a sikerét. Figyeljen oda, kiket fogad bizalmába. Gyakorolja a pozitív gondolko-

dást, bármi rossz jut eszébe, fogalmazzon meg néhány pozitív gondolatot is hozzá! 

iKreK (05. 22–06. 21.) Munkahelyi ügyekben kedvező változások várhatók, éljen a kínál-
kozó lehetőséggel! Vágyait próbálja meg összehangolni a lehetőségekkel. Ha fantáziája túlzottan 
magával ragadja, akkor előbb-utóbb csalódásoknak teszi ki magát. Ez elsősorban szerelmi életére 

igaz, valami miatt ugyanis olyan kapcsolatba kezd, amelyeknek nincs reális alapja. 

ráK (06. 22–07. 22.) A munkahelyén, az üzleti életben csak akkor ér el változásokat, ha 
valóban hisz benne. Amíg kétségei is vannak képességeit illetően, addig mások sem fognak bízni 
önben. Lehengerlő stílusa fél siker, annyian ostromolják majd szerelméért, mint még sosem. Ko-

moly veszély nem fenyegeti pénzügyeit, de legyen óvatos minden befektetéssel.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Rangsoroljon, és irtson ki napirendjéből mindent, amire 
a szíve mélyén sajnál időt és energiát fecsérelni. Így olyasmire is jut majd ideje, ami nemcsak szak-
mai életét, hanem anyagi helyzetét is jobbá teheti. Mindenkit képes elbűvölni, levenni a lábáról, 

akivel csak találkozik. De jól gondolja meg, kinek mit mond. Irigyei beárulhatják.

szűz (08. 24–09. 23.) Végre megnyílhatnak azok a kapuk, amelyekre már hónapok óta 
vár. A feladata most a kivárás és a mérlegelés, de egy-két héten belül már döntenie kell. Mindeh-
hez támogatókra is lelhet, fogadja el a segítségüket. Titkos szerelem van kilátásban, de önre még 

inkább érvényesnek kellene lennie a mondásnak, miszerint házinyúlra nem lövünk.

Mérleg (09. 24–10. 23.) A héten ragyogó ötletei szellemi tőkévé válnak, hiszen most 
tettereje is töretlen. Ha ügyesen gazdálkodik ezzel a „tőkével”, készpénzre is válthatja, méghozzá 
nem aprópénzre. Szellemi és fizikai frissessége alkalmat ad jó üzleti befektetésekre, előnyös vásár-

lásokra. Lázasan készül az év végi ünnepekre, lelkét romantikus hangulat járja át.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Magabiztos, energikus, igazán hódító formájában van, 
ugyanakkor vigyáznia kell, mit és hogyan cselekszik. Ezen a héten mintha a szokásosnál is jobban 
vágyna egy új hódításra, és meg is találja áldozatát. Ne sebezze meg nagyon! Nemcsak érzelmi té-

ren, hanem az élet más területein is kell fontos döntéseket hoznia ezekben a napokban. 

nyilas (11. 23–12. 21.) Munkahelyén egyre inkább szorul a nyaka körül a hurok, de 
hamarosan tisztázódnak az erőviszonyok, és ismét nyugodt körülmények között dolgozhat. A ha-
táridőkre továbbra is ügyelnie kell! Két lábbal jár a föld felett a boldogságtól, de azt, hogy ön lesz-e 

számára az igazi, vagy csak a szerelembe szerelmes új kedvese, még nem biztos, hogy kiderül. 

BaK (12. 22–01. 20.) Nem biztos, hogy a szigorú elvhűség a legcélravezetőbb, néha tud-
ni kell megalkudni. Még így is sikereket érhet el, de a változtatásokat először magán kell megkez-
denie. A pozitív gondolkodás ugyanis pozitív eseményeket szül. Parázs viták várhatók az otthoná-

ban. Próbáljon kedvese érzelmeire hatni! Ha pedig magányos, ez hamarosan megváltozik!

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Kerülje a munkahelyi vitákat, és a pletykákkal se törődjön! 
Ha felül tud kerekedni a hétköznapok intrikáin, nemcsak önmagát kíméli meg a bosszúságtól, ha-
nem valakinek az elismerését is elnyeri. Aki most ön körül legyeskedik, sokkal őszintébb, mint azt 

gondolná. Nem fog unatkozni, érdekes események középpontjába kerülhet.

HalaK (02. 20–03. 20.) Munkahelyi gondok nyomasztják, egyre csak azon töri a fejét: 
hogyan tovább. Hagyja, hogy felszínre törjenek a gondolatai, vesse be baráti kapcsolatait is. Ne új 
munkát keressen, hanem a régit akarja megmenteni! Ha egyedül él (vagy csak laza szálak kötik va-

lakihez), egy ismerőse meglepő vallomással áll elő – érdemes átgondolni érzelmeit. 

Ismeri Ön Miskolc  
új testvérvárosát?

Tisztelt Olvasó! Új testvérvárossal gazdagodott Miskolc! Aláírták azt az 
együttműködési megállapodást, mely után Asan testvérváro sunk lett. 
De vajon ismeri Ön Asant? Hamarosan kiderül! Négyrészes keresztrejt-
vény-játékunkban a várossal kapcsolatos információkat rejtettük el! A 
megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb december 15-e 
éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. 
A helyes megfejtők között a MIKOM ajándékaként könyvet, és a Szer-
viz Iroda (Miskolc, Mártírok útja 1.) jóvoltából strandtáskát sorsolunk ki.
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Karácsonyi készülődés
Most még a két kezünkön sem tudjuk megszámolni, hányat 
kell aludnunk karácsonyig, de fogynak a napok az adventi 
naptárban, és hétről hétre meggyullad egy gyertya az adven-
ti koszorún. Készüljünk együtt az ünnepre!

Jer, pajtás, Betlehembe! A betlehemi történetet, a Kisjézus 
születését idézi a miskolci Csodamalom Bábszínház december 11-
étől látható előadása, a Jer, pajtás, Betlehembe! című bábos pásztor
játék. Valóságos szereplőkkel is megelevenedik a betlehemi történet 
advent harmadik vasárnapján, december 11-én a délután 5 órakor 
kezdődő ünnepélyes gyertyagyújtás után a miskolci Szent István té-
ren. A Kaláka együttes december 18-án, vasárnap délután 5 óra 
15 perctől a Szabad-e bejönni ide betlehemmel? címmel ad kará
csonyváró koncertet a diósgyőri Ady Endre Művelődési Házban.

Fenyővásár. A legtöbb adventi koszorút – így Miskolc városá
ét is – fenyőágakból fonják, és karácsonyeste az otthonunkban is 
a feldíszített fenyőfán gyújtunk gyertyát. Az összeállításunkban 
szereplő fenyők között van egy lombhullató is! Írjátok meg, hogy 
melyik az – és közben figyeljétek meg, milyen sokféle változata 
van a „karácsonyfának”! A képeken látható fenyők sorszám sze
rint: 1 – duglász, 2 – mandula, 3 – püspök, 4 – fekete, 5 – luc, 
6 – páfrány, 7 – ezüst.

Előző számunk rejtvényének nyertese bodnár emma (Miskolc, Rácz Á. u., 10 éves), 
aki kiadónk, a MIKOM könyvajándékát kapja. Nyereményed szerkesztőségünkben ve-
heted át. E heti rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: december 20. Írd 
meg az Fenyővásár című rejtvényünk megfejtését! A helyes megoldást küldd el  szer-
kesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.  
A borítékra írd rá: Mi-csoda – gyereksarok. E-mail címünk: gyereksarok@mikom.hu. 
Küldd el a címedet és az életkorodat is!

Téli talányok
Madarak szállnak szárnyak nélkül, 
fára ülnek lábak nélkül, 
jön egy király napkeletről, 
mind megeszi szája nélkül… 
Mi az?

Testvére a harmatnak, 
hideg idő társa,
mert az ember őt csakis
télidőben látja. Mi az?

Tiszta fehér születése, lucskos sáros 
temetése. Mi az? 

Hó a karom, hó a fejem,
hóból van a lábam, kezem.
Orrom répa, szemem szén,
mondd meg, hogy ki vagyok én!

(a hó)

(a hóesés és a napsütés)

(a zúzmara)

(a hóember)
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2010. január 1. nyitás: 23 436 092 Ft
Bevételek: 5 919 647 Ft Kiadások:

Működési költségek: 273 771 Ft
Közhasznú ráfordítások: 5 548 999 Ft
Összesen: 5 822 770 Ft

Záró pénzkészlet 2010. dec. 31-én: 23 532 969 Ft

Közhasznúsági jelentés 2010. évről
1. Számviteli beszámoló

Befektetett eszközök: 
A., Tárgyi eszközök: 10 809 E Ft
B., Forgóeszközök: 

- értékpapír: 23 517 E Ft
- pénzeszköz:  16 E Ft

C., Saját tőke: 160 E Ft
D., Értékesítési tartalék: 

34 282 E Ft

Eszközök összesen: 34 342 E Ft Források összesen: 34 342 E Ft

2. Költségvetési támogatás
Nem kaptunk.

3. Vagyonfelhasználás Erste Banknál elhelyezve.
Bevételek:  5 919 647 Ft

Kiadások:   5 822 770 Ft

a szent Flórián alapítvány  
ezúton is köszöni adójuk 1%-át,  

mely 43 989 Ft volt. 

4. Cél szerinti juttatások
Nem volt. 

5. Egyéb támogatás
Nem kaptunk. 

6. Tisztségviselői juttatások
Nem részesülnek

7.  Közhasznúsági tevékenység  
értékelése
5 549 000 Ft

Ózd Város Önkormányzata ajánlatot kér a tulajdonában lévő 3600 Ózd, Bolyki főút 13. szám 
alatti, ózdi belterületi 8379 hrsz-ú, 1004 m2 területű, egyéb ingatlan megnevezésű, 5 szin-
tes, összesen 3450 m2 hasznos alapterületű, 2003. évben teljesen felújított, kifogástalan 
műszaki állapotban lévő, korábban kollégiumként funkcionáló ingatlan hasznosítására.
Az ajánlatok beadási határideje: 2012. február 10., 10.00 óra
Részletes információ az Ózd Város honlapján a www.ozd.hu weboldalon tekinthető meg.

Ózd Város Önkormányzata 

Felhívás ingatlanhasznosításra
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December 10. | szombat » Úszás: Central European Countries Junior Meeting junior váloga-
tott verseny. Miskolc, Kemény Dénes Városi Uszoda, 10.00 és 17.00 » Fogathajtás: Balogh Liget Kupa 
fedeles fogathajtó-verseny, 2. forduló, Szirmabesenyő, Balogh-Liget Lovas Klub, 10.00. » Karate: Avas 
kupa és Csordás József-emlékverseny. Miskolc, Zrínyi Ilona Gimnázium tornacsarnoka, 10 óra. » Labda-
rúgás: I. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Karácsonyi Teremlabdarúgó Gála, Tiszaújvárosi Sportcentrum, 
9.00. » Futsal: Női MK, MVFC Berettyóújfalu – Miskolci Szabadidőközpont. Berettyóújfalu. 16.00

December 11. | vasárnap » Jégkorong: MOL Liga, Miskolci JJSE – Újpesti TE, Miskol-
ci Jégcsarnok, 18.00. » Labdarúgás: MVSC centenáriumi teremtorna. Résztvevők: Diósgyőri VTK, 
Felsőzsolca, Kazincbarcikai SC, Miskolci VSC. Miskolc, Generali Aréna, 14.00. » Úszás: Central European 
Countries Junior Meeting junior válogatott verseny. Miskolc, Kemény Dénes Városi uszoda, 10.00.

December 17. | szombat » Röplabda: NB I női, Albrecht-Miskolci VSC MISI – Tatabá-
nyai Volán SE. Miskolc, Csokonai utcai csarnok, 17.00.

December 18. | vasárnap » Kosárlabda: Női NB I A, DKSK-MISI – Ferencvárosi TC, 
Miskolc, Generali Aréna, 18.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››
» Jegesmacik: vereség, ajándék. 3–1-es vereséget szenvedett hétfőn a Miskolci Jeges-
medvék JSE a sereghajtó Újpesttől. Josh Bonart már az első percben elvesztették a Macik, a kanadai 
játékos szemét csaknem kiütötte egy hazai játékos, mentőt is kellett hozzá hívni. Szombaton délután 
4 órakor Jegesmedve-közönségtalálkozót tartanak a Bajcsy-Zsilinszky utcai bevásárlóközpontban, a 
vasárnapi meccsre pedig a Mikulás is ellátogat, az első 70 gyermeknek ad majd ajándékot.

» Negyedszer nyertek. 76–71-es miskolci győzelemmel zárult a DKSK – ELTE-BEAC Újbuda 
női kosárlabda-mérkőzés az NB I A csoportjának 11. fordulójában. 

» Csordás Józsefre emlékeznek. Szombaton rendezi a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Karate Szövetség és a Justitia Fuji-Yama Sportegyesület az V. Avas Kupa – Csordás József Em-
lékverseny nemzetközi karateviadalt. A küzdelmek délelőtt 10 órakor kezdődnek a miskolci Zrínyi 
Ilona Gimnázium tornacsarnokában.

» A megyei döntőben. A lábtenisz diákolimpia V–VI. korcsoportos megyei döntőjét de-
cember 13-án, kedden Kazincbarcikán rendezik. Ott lesz Miskolcról párosban az Andrássy „A”, „B”, Ava-
si, Berzeviczy „A”, „B”, Diósgyőri; hármasban: Andrássy „A”, „B”, Berzeviczy, Diósgyőri, Kandó.

röviden ›››››››››››››››››››››››

A döntőig menetelne a Vénusz

Noha még egy elmaradt mérkőzés 
pótlása hátra van az őszből, már 
biztos, hogy a női futsal NB I első 
helyén telel a Miskolci Szabadidő-
központ-Vénusz csapata.

Nyolcból nyolc találkozót ví-
vott meg sikerrel, pontveszte-
ség nélkül Miskolc első osz-
tályú női futsalcsapata az 
NB I 2011/2012-es szezonjá-
nak őszi fordulóiban. Legyőzte 
többek között a nagy riváliso-
kat, így a Vestát és az Univer-
zumot, s pontveszteség nélkül 
várja a folytatást, talán minden 
várakozást felülmúló soroza-
tot produkálva. A vénuszos lá-
nyok de cember 18-án pótolják 
a Szegedi Boszorkányok elleni, 
novemberben elhalasztott mér-
kőzést – a listavezető fogadja 
az utolsó előtti helyezettet, így 
nem túlzás kijelenteni, száz szá-
zalékos őszt zárhatnak Sárréti 
Géza tanítványai!

– Három és fél éve vagyok a 
Miskolci Szabadidőközpont-
Vénusz női futsalcsapatának az 
edzője, s mára kijelenthetem, ki-
alakult a játékosállomány, a játé-
kunk, „arcunk” – kezdte a tré-

ner. – A labdarúgók, a csapat 
találkozott az elképzeléseim-
mel, és persze az is kellett részsi-
kerünkhöz, hogy megismertük 
a bajnokságot, az ellenfeleket és 
játékstílusukat.

A vezetőedző a távoli célokkal 
kapcsolatban azonban óvatosab-
ban fogalmaz. A tavalyi harma-
dik gárda idén még feljebb törne, 
de a kupafronton is helyt kell áll-
nia – elsőként a harmadik fordu-
lóban szombaton, az MVFC Be-
rettyóújfalu otthonában.

– Elsődleges célunk a ráját-
szásba, az első négybe jutás, de én 
személy szerint szeretnék döntőt 
játszani. Jelen állás szerint reális 
törekvés lehet fináléba jutásunk 
– emelte ki Sárréti Géza.

A vezetőedző lapunk érdeklő-
désére elmondta, a közel egyhó-
napos szünetben – január 15-én 
indul a tavaszi szezon – nem vár-
ható játékosmozgás a keretnél. 
Papp Gyöngyvér távozik a Be-
rettyóújfaluhoz, de a kapusposzt 
megoldott, és az utánpótláscsa-
patban is szerepelnek olyan szin-
tű játékosok, akik bevethetők az 
élvonalbeli együttesnél.                                          

Soós P.

Reméljük, 100 év után ismét ünnepelhetünk!
Az idén, egészen pontosan 
december 9-én száz esztendős 
a Miskolci Vasutas Sport Club. 
A múlt dicsőséges, a jelen több 
szempontból eredményes, ám 
szívszorító, és hogy mit hoz 
a jövő? Nos, ezt  nehéz lenne 
megjövendölni. 

Az alapítás óta eltelt évszázad alatt 
igen sok kitűnő sportoló (Apró Jó-
zsef, Géra Imre, Csathó Tamás, 
Svidró József, Hajdú Gyula, Kunyik 
Zsolt, Király Anita, Károlyi Jó-
zsef, Hajtós Bertalan, Illyés Mik-
lós), sportvezető, edző ténykedett 
az eredmények gyarapításában. A 
múlt század második felében olim-
pikont is adott, a nyolcvanas évek 
elején világbajnoki sikernek örven-
dezhetett a klub. A labdarúgócsapat 
egy évig az élvonalban játszott, a női 
kézilabdázók a megyében elsőként 
országos csapatbajnokságot szerez-
tek. A röplabda szakágban mindkét 
nem képviselői ott voltak a legjob-
bak pontvadászatában.

Az ünnepi emlékezés szerdán 
vette kezdetét, a nagy gálát az évfor-
duló napján, pénteken (lapzártánk 
után) tartották a Generali Aréná-
ban. Mindezt az MVSC Centená-
riumi Társaságnak lehet köszönni, 
amelynek vezetése és tagjai tavasz 
óta szorgalmasan munkálkodtak, 
hogy megfelelő módon állítsanak 
emléket az elődöknek. 

A labdarúgás arany lapjai
Hogy a klubhoz milyen sokan kö-
tődnek, azt jól mutatja, hogy zsú-
folásig megtelt a Vasutasok Vö-

rösmarty Művelődési Házának 
nagyterme szerdán, amikor bemu-
tatták Hajdu Imre: Jegenyék a Ku-
bikban című könyvét, amely az 
1958–59-es idényben NB I-ben 
szereplő labdarúgócsapat történe-
tét, szereplését dolgozza fel.

Órákon keresztül lehetne mesél-
ni a száz év legfontosabb történé-
seiről, mondta bevezetőjében Haj-
du Imre újságíró, a könyv szerzője 
– erre azonban természetesen nem 
volt lehetőség. Ám arra igen, hogy 
felidézzék: az MVSC négy szakosz-
tállyal (atlétika, birkózás, vívás, lab-
darúgás) kezdte meg működését. 
Az 1911. december 9-én életre hí-
vott klub számára néhány hónap 
alatt elkészült a Kubikban egy fut-
ballpálya. A klub történetének leg-
szebb lapjait a labdarúgók az 1958–
59-es bajnokságban írták, amikor 
az első osztályban szerepelhettek. 
Igaz, átszállójegyet váltottak, de a ta-
vaszi idényben volt egy 600 perces, 
kapott gól nélküli sorozata a gárdá-
nak, amelyre büszkék lehettek. Az 

ellenfelek között a Vasas, a Ferenc-
város és a Honvéd is szerepelt!

Az emlékidéző találkozón az egy-
kori csapat játékosai közül többen is 
megjelentek – például Kovács Lász-
ló, Homovics András, Béki Berta-
lan, Nyíri Zoltán, Dobó Zoltán –, 
másokat családtagjaik képviseltek. 
Temesvári Miklós mesteredző, a ké-
sőbbi MVSC játékosa méltatta a ju-
bileum kapcsán megjelent könyvet.

– Fantasztikus játékosok, és fan-
tasztikus csapat volt az MVSC – 
emlékezett. – A klub beírta magát 
a város történetébe, gondolni sem 
szabad arra, hogy megszűnhet. Tu-
dom, vannak gondok, ismerem a 
nehézségeket, de nagyon remélem, 
hogy az utódaink utódai újabb száz 
év múltán is ünnepelhetnek. 

Mai olimpikonok
Mostanság a nemzetközi porondon 
a judósok tesznek ki magukért, el-
sősorban a hölgyek. Az 57 kilós 
súlycsoportban Karakas Hedvig a 
párizsi világbajnokság után a rang-
lista kilencedik helyét foglalta el, de 
szeptember végén Almatiban Vi-
lágkupa-viadalt nyert, és tovább ja-
vított pozícióján.

– Ha nem jön közbe semmi vá-
ratlan, akkor Hédi ott lesz Lon-
donban, aligha kerül veszélybe az 
indulása – latolgatta az esélyeket Ily-
lyés Miklós elnök. – Meg is érdem-
li, sérülése után hatalmas akaraterő-
vel készül az olimpiára. Rajta kívül 
Gáspár Eszter is ott lehet, de neki 
még pontokat kell szereznie.        D. L.

DVTK: bizakodhatnak a tavasz előtt
A Győr elleni Magyar Ku-
pa-búcsúval véget ért az év a 
DVTK számára. Benczés Mik-
lós vezetőedzőt arra kértük, ér-
tékelje az elmúlt hónapokat.

A Magyar Kupa nyolcaddöntőjének 
visszavágóján 4–1-es vereséget 
szenvedett a DVTK, így 5–2-es ösz-
szesítéssel búcsúzott. A vereség ke-
retbe foglalta a piros-fehérek őszi 
idényét: július tizenhatodikán szin-
tén 4–1-es sikerrel köszöntek be egy 
év másodosztályú szereplés után az 
élvonalba. Most jön a jól megérde-
melt téli szünet, mely arra is alkal-
mat ad, hogy Benczés Miklós érté-
kelje a látottakat.

– Hogyan összegezné az őszi sze-
replést? Talán nem túlzás kijelen-
teni, hogy a várakozásokon felül 
teljesített a csapat újoncként.
– Én is így látom, hiszen a játé-

koskeret nem ment át nagy változá-
son a másodosztályból való feljutás 

után, az élvonalbeli szezon kezde-
te előtt. Az ötödik hely mindenféle-
képpen olyan pozíció, mely bizako-
dásra ad okot, jó helyről várhatjuk a 
tavaszi folytatást. Nemcsak a szak-
ma, hanem a szurkolók elismeré-
sét is kivívtuk, és ne feledjük, a tény-
leges őszi fordulók, azaz tizenöt kör 
után a harmadik helyen álltunk.

– Ki lehet-e emelni az elmúlt hó-
napokból egy pozitív momentu-
mot?

– Sok kellemes élmény ért min-
ket a nyár-ősz során, ezek között 
nehéz lenne rangsorolni. Talán 
azt említhetném, hogy teljesítmé-
nyünkkel visszacsalogattuk a szur-
kolókat a diósgyőri stadionba, az 
ország reflektorfényébe került a csa-
pat és közönsége is.

– A vezetőedző szemével melyik 
volt a legjobb mérkőzés?
– A Zalaegerszeg elleni találko-

zó, melyet 4–1-re nyertünk az első 

fordulóban. Nem volt mindegy, ho-
gyan térünk vissza az élvonalba, mi-
ként indulunk. Nagyon fontos volt 
a jó szezonkezdés, hiszen ez befo-
lyásolta a folytatást is. És nem csak a 
négy rúgott gól miatt mondom ezt.

– Miben kell fejlődnie a csapatnak, 
hogy a bajnokság végeztével eset-
leg még fentebb álljon a tabellán?
– Szakmailag mindig van hova 

előrelépni, így a játékosok is egyen-
ként javulhatnak – ki-ki más terüle-
ten. Mindenkiben van még lehető-
ség, mely nem került felszínre, tehát 
nem jött ki a gárdából a maximum.

– Ez biztató jel, ugyanakkor nem 
kerülhető el a kérdés: lesz-e erősí-
tés a téli szünet alatt?
– Már akkor is szükség lenne iga-

zolásokra, ha csak a pozíciónkat 
szeretnénk megtartani, hiszen lát-
tuk, sérülések bármikor közbejö-
hetnek. Amikor több játékos esik ki 
az alapcsapatból – mint a szezon vé-
gén –, nem nyújtunk olyan teljesít-
ményt, amilyet igazán tudunk.

A DVTK legközelebb 2012. feb-
ruár 22-én, a Ligakupa negyeddön-
tőjében lép pályára a Videoton ellen 
hazai környezetben.

Soós Péter

Hat év zöld-fehérben
A héten több napot is szülő-
városában töltött a 73 esz-
tendős Temesvári Miklós 
mesteredző. Ezt kihasznál-
va, interjút készítettünk vele, 
ebből olvasható itt egy rövid 

részlet – a teljes cikket a minap.hu-n közöljük. 

– Hat évet töltött el zöld-fehérben. Bizonyára 
maradtak önben emlékmorzsák!
– Remek csapatunk volt, és többnyire megáll-
tuk a helyünket az NB I B-s bajnokságban. Ké-
sőbb fokozatosan csúsztunk vissza, és 1969-
ben kiestünk. Ugyanakkor 1965-ben nekünk 

állt a zászló! Abból a szituációból alighanem 
minden más csapat felkerült volna az első vo-
nalba, sajnos, nekünk nem sikerült. Négy for-
dulóval a zárás előtt két ponttal vezettünk a 
Dunaújváros előtt! Kikaptunk a MÁV DAC-tól, 
és elúszott a remény. Szerintem a szakosztály 
történetében az akkori csapatunk volt a máso-
dik legerősebb.
– Szinte hihetetlen, hogy hetven fölött, csak ta-
valy kapta meg a mesteredzői címet!
– Ez úgy történik, hogy kérvényezni kell, de 
én soha nem toltam magam az előtérbe, nem 
foglalkoztam vele. Az utóbbi tíz évben egyedül 
én kaptam meg a labdarúgásban dolgozó tré-
nerek közül ezt a címet.

Kovács László, Béki Károly, Sárosi Ödön is dedikálta a könyvet | fotó: J. Á.

Benczés Miklós néhány futballistájával a „legjobb meccsen” | fotó: M. L.

Válogatott úszók versenye
A Central European Countries Ju-
nior Meeting elnevezésű váloga-
tott utánpótlás-úszóversenynek 
az idén, december 9–10-én Mis-
kolc ad otthont. 

Engedjük össze a korosztályos 
úszóválogatottakat, hadd tegyék 
mérlegre felkészültségüket, tudá-
sukat – ezzel a céllal hívták életre 
az először 2003-ban, Hódmező-
vásárhelyen megrendezett ver-
senyt. Azt is elhatározták, hogy 
a versenyt minden évben más 
ország rendezze meg. Mindezt 
az eseményt megelőző sajtótájé-
koztatón tudhattuk meg. Szabó 
Brigitta, a Miskolci Sportiskola 
Nonprofit Kft. ügyvezetője azt is 
elmondta: Magyarország mellett 
alapító tag Lengyelország, Romá-
nia, Szlovákia és Szlovénia.

– A sorozat az elmúlt nyolc év 
során egyre nagyobb népszerű-
séget vívott ki magának, és ennek 
következtében az alapítók mel-
lé csatlakozott még Macedónia, 
Szerbia és Csehország is – tudtuk 
meg. Igaz, Macedónia most nem 
vesz részt az eseményen, elkép-
zelhető, hogy az elkövetkezendő 
időben Horvátország ugrik be.

A sorozat színvonalát jól bizo-
nyítja, hogy a versenyein feltűnt 
úszók közül negyvenen szerepel-
nek a Nemzetközi Úszó Szövet-
ség (FINA) Top 50-es ranglistáin, 
és ugyancsak negyven körül mo-
zog azoknak a száma, akik pá-
lyafutásuk későbbi szakaszában 
olimpiai, Európa-bajnoki vagy if-

júsági Európa-bajnoki viadalon 
dobogóra állhattak.

A magyar válogatott csütörtök 
délután érkezett meg Miskolcra. 
Güttler Károly utánpótlás szö-
vetségi kapitány elmondta, a ve-
télkedés Közép-Európában egye-
dülálló, és most érkezett el az első 
fordulóhoz, visszatért abba az or-
szágba, ahonnan elindult.

– Csodálatos környezetben ve-
télkedhetnek Miskolcon a fiata-
lok – tette hozzá Güttler Károly. 
– Az idén díjazzák a legjobb egyé-
ni teljesítményt elérő úszót is. 

Minden ország erős nemze-
ti válogatottal érkezik, a helyezé-
sek időfutamok során dőlnek el. 
A szövetségi kapitány egyébként 
bizakodik, és több, kiemelkedő 
eredményt vár a magyar fiata-
loktól. Az elmúlt nyolc év során 
minden esetben a mieink végez-
tek az összesített pontversenyben 
az első helyen! 

– Nálunk vetélkednek most a 
junior korú leányok, illetve fiúk. 
A Kemény Dénes uszoda kivá-
ló helyszín, ezt az utóbbi idő-
ben is jelentős versenyek zök-
kenőmentes lebonyolításával 
bizonyítottuk, így lesz ez most is 
– hangsúlyozta Hölcz Péter ver-
senyigazgató. 

A nagyközönség számára 
fontos tudnivaló, hogy vasárnap 
délután 3-ig az uszoda a ver-
seny miatt zárva lesz. Az első és 
utolsó napon 8-8, szombaton 16 
számban rendeznek versenyt.

D. L.
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A Szinva-patak árvizes  
szakaszainak rendezése
Miskolc Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata 174 624 660 Ft uni-
ós támogatást nyert az Észak-ma-
gyarországi Operatív Program 
keretében a „Helyi és térségi vízren-
dezés, vízrendszerek fejlesztésének 
támogatására” című pályázati kiírá-
son. A projekt célja az ár, belvíz- és 
helyi vízkár veszélyeztetettségének 
csökkentése a településen áthaladó 
Szinva-patak mederrendezésével.

A projekt keretében Miskolc Megyei Jogú 
Városának Önkormányzata a Szinva-pa-

tak árvizes szakaszainak rendbetételét 
valósította meg. A vízkár szempontjából 
a legveszélyeztetettebb mederszakaszok 
kerültek átépítésre. Az egyik szakasz a 
Szinva-patak Márton bíró utcai szakasza, 
a másik pedig a Papír utcai szakasz, ahol 
mederrendezés, mederburkolás történt. 
Ezen kívül kialakításra került a Pálma ut-
cai szennyvízátemelő gépház. A kivitelező 
R.S.Z. Fővállalkozó Kft. 2011 áprilisában 
kezdte meg a munkálatokat, 2011. novem-
ber 25-én pedig megtörtént a hivatalos át-
adás a megrendelő önkormányzat és az 
üzemeltető MIVÍZ Kft. részére.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 8.
Telefon: 46/512-700
Honlap: www.miskolcph.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Apróhirdetés
Csótány, hangya, molylepke, poloska, menjen a pokolba, egér, patkány utána. Rovar-, rágcsá-
lóirtást vállalok a HACCP programon belül. Teljes objektumirtásnál garanciával. Telefon: 20/225-
2241; 30/473-0268; 70/506-7889.

Szolárium szalon bérleti joga Miskolcon géppel, manikűrasztallal, üzemkészen átadó. Más te-
vékenységre (iroda, fodrász, rendelő) alkalmas! Tel.: 06-70/948-2675.

Dobfelszerelés újszerű SONOR  507 Basix Cb állvánnyal, Sabian Solar cinekkel, Platin TX-70 
székkel eladó. Tel.: 06-70/948-2675.

Eladó, minőségi kemény kalodás tűzifa, 11 800 Ft  / üzemi  m3 (1 m x 1m x 1 m) áron, szoro-
san sorba rakva, egymás mellé. Ugyanitt tápmentes hízó kapható, karácsonyi akciós áron.  Ér-
deklődni: 70/ 510-4605.
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December 8–14. | 17.30 Hogyan lopjunk felhőkarcolót?; amerikai akció-
vígjáték | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 Kopasz kutya; magyar dokumentum-
film | 12 | (Béke-terem, december 9-én, a Szuper8 filmklub keretében a vetítés 
után közönségtalálkozó Szomjas György rendezővel és Huszár Viktor produ-
cerrel) | 20.00 Vasököl; amerikai–indiai sci-fi akciófilm | 12 | (Uránia-terem).

December 8–20. | 16.45 Az ember tragédiája; magyar animációs film | 12 
| (Béke-terem, december 20-án közönségtalálkozó a film rendezőjével, Janko-
vics Marcellal).

December 10–11. | 16.00 Adventi matiné: mondák a magyar történe-
lemből 2.; magyar mesefilm-összeállítás | 12 | (Béke-terem).

December 14. | 15.30 Gazdálkodók; magyar dokumentumfilm | KN | (Bé-
ke-terem) | 15.30 Gyermekeim – Én magam; magyar dokumentumfilm | 
KN | (Béke-terem).

December 15–21. | 17.30 Tintin kalandjai; amerikai–új-zélandi–belga 
animációs film | 12 | (Uránia-terem) | 20.00 Az adósság; feliratos amerikai 
thriller | 16 | (Uránia-terem).

December 17–18. | 16.00 Adventi matiné: Vízipók-csodapók; magyar 
rajzfilm | KN | (Uránia-terem). 

December 15–20. | 15.00 minden, mit szerettem; feliratos lengyel film-
dráma | 16 | (Béke-terem).

December 15–19. | 19.30 Knerten; norvég kalandfilm | KN | (Béke-terem). 

art mozi, művészetek háza ››››››››››››››programajánló ›››››››››

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
December 12. | HéTfő 06.00 Az előző esti adás 

ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Stílus (Hálózat TV) 17.30 
Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, 
a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti maga-
zin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Lökött tehenek, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

December 13. | KeDD 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, életmód 
magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV prog-
ramajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 MJJSE – UTE jég-
korong-mérkőzés, közvetítés felvételről 21.00 A nagy esés, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

December 14. | szerDA 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Novum – fáj-
dalomcsillapítás paprikásan, ismeretterjesztő filmsorozat (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.25 Előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Quo va-
dis?, olasz–francia–spanyol film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

December 15. | csüTörTöK 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Nagykör-
út, közéleti magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc 
TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 
Gyöngykagyló, a Miskolc TV gyermek- és ifjúságvédelmi magazinja (ism) 2011. 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 
Hírháló (Hálózat TV.) 21.00 A rettegés szövetsége, amerikai–kanadai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

December 16. | pénTeK 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Öko-házak, 
építészeti magazin 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 A semmi közepén, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

December 17. | szombAT 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Tudo-
mány határok nélkül – A Nobel-díjas C-vitamin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 
18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Házibuli Attilával és vendégeivel (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Há-
lózat TV) 22.30 Kincses sziget – könnyűzenei műsor 23.00–07.00 Képújság.

December 18. | VAsárnAp 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-
show (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 20.00 Promenád, kulturális maga-
zin (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Zsarubőrben, holland film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

» A minorita rendház ebédlőjében rendezik meg a mocorgós szentmisét vasárnap, de-
cember 11-én délután 4 órától a kisgyermekes családoknak.

» December 13-án, kedden 11 órakor az avasi szakiskola, december 16-án, pénteken 
16 órakor a belvárosi óvoda rendez adventi hangversenyt a mindszenti templomban.

» Adventi lelkigyakorlatot tart Tóth László kanonok a mindszenti templomban de-
cember 16–18 óra között az esti, fél 7 órai szentmiséken.

» A KÉSZ miskolci csoportja évzáró adventi teadélutánt rendez a Fráter György Katolikus 
Gimnázium dísztermében december 15-én, csütörtökön, délután fél 6-tól. Mikolai Vince pápai 
prelátus, a KÉSZ-csoport egyházi elnöke adventi gondolatai után ajánlatokat, javaslatokat várnak 
a jövő évi program kialakításához.

» A minorita Nagyboldogasszony-plébánia és az Éltető Lélek Alapítvány meg-
emlékezést tart Kartal Ernő atya halálának 5. évfordulója alkalmából december 13-án, kedden 
este 6 órai kezdettel a minorita templomban. A szentmisét Seregély István ny. egri érsek mutat-
ja be. Utána bemutatják az Itt vagyok, Uram, hallja a te szolgád, Emlékezés Kartal Ernő atyára c. 
könyvet, amely a helyszínen megvásárolható.

harang-hírek ›››››››››››››››››››››››››

HIrdetés

HIrdetés

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Szilveszter éjjel (MB premier) | BA 
| 11.15 (szo–v), 13.30, 15.45, 18.00, 
20.15 – 22.30 (p–szo)
Csizmás kandúr (MB digitális 3d) | 
12 | 10.00, 12.00 (szo–v), 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00 – 22.00 (p–szo)
Csizmás kandúr (MB) | 12 | 11.00 
(szo–v), 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 – 
21.00 (p–szo)
Rumnapló (F) | 16 | 11.45 (szo–v), 
16.00, 20.15
Karácsony Artúr (MB digitális 3d) | KN | 
10.30, 12.30 (szo–v), 14.30, 16.30, 18.30
Testcsere (MB) | 16 | 17.30, 19.45 – 
22.00 (p–szo)
Válogatott gyilkosok (F) | 16 | 10.30 
(szo–v), 15.15
Hogyan lopjunk felhőkarcolót? 
(MB) | 12 | 13.00

Alkonyat – Hajnalhasadás (F) | 12 
| 11.00 (szo–v), 13.15, 15.30, 17.45, 
20.00 – 22.30 (p–szo)
Halhatatlanok (MB digitális 3d) | 16 | 
17.15, 19.30 – 21.45 (p–szo)
Álcák csapdája (F) | 16 | 14.00, 18.15 
– 22.30 (p–szo)
Tintin kalandjai (MB digitális 3d) | 
KN | 12.15 (szo–v)
Kémkölykök 4. A világ minden 
ideje (MB digitális 3d) | 12 | 10.15 
(szo–v)
Delfines kaland (MB digitális 3d) | 
KN | 14.45
Lopott idő (MB) | 12 | 20.30 – 22.30 
(p–szo)

Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, KN 
– korhatár nélkül, BA – korhatári besorolás alatt. A 13 óra 
előtti kezdési időpontok csak szombatra és vasárnapra, a 
21 óra utániak csak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinema city, plaza  – december 8–14. ››››››››››

December 10. | szombAT
09.00–17.00 | Síbörze. Ifjúsági és Szabadidő Ház.
10.00 | Ásványbörze. Diósgyőri Gimnázium.
14.00 | 9 éves az Irodalmi Rádió. Születésnapi ün-

nepség. Miskolci Egyetem, könyvtár.
14.30 | Paradicsomjáték. A hámori Waldorf Iskola 

előadása. Holdam udvar.
18.00 | Szinvavölgyi Gálaműsor. Művésze-

tek Háza.
18.00 | Roma Római Musical. A Romano Teatro Ci-

gány Nemzetiségi Színház előadása. Árpád út 2.
20.00 | Paddy And The Rats 3. születésnapi kon-

cert. Vendég: Indygo. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

December 11. | VAsárnAp
10.00 | Játszóház és adventi kézműves vásár. 

Diósgyőri Kézműves Alkotóház.
10.30 | Jer, pajtás, Betlehembe. Bemutató elő-

adás. Miskolci Csodamalom Bábszínház.
17.00 | Karácsonyi gálaműsor. Dance Elite Hip-

Hop Tánciskola műsora. Művészetek Háza.
17.00 | Vasárnapi randevú klub. Zenés-tán-

cos összejövetel. VOKE Vörösmarty Mihály Műve-
lődési Ház.

December 13. | KeDD
09.30 | Karácsonyi hangulatban. Barangolás a 

zene világában. Bócz Sándor zenetörténész elő-
adása. Petőfi Sándor Könyvtár.

14.00 | Lucától karácsonyig. Könyvtárhasználati 
foglalkozás. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

17.00 | Találkozás Darvasi Lászlóval. Beszélgetés 
a számos díjjal kitüntetett író, költő, dráma- és tár-
caíróval. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

18.00 | Jótékonysági est. Kartal Ernő atya ha-
lálának ötödik évfordulója alkalmából. Minori-
ta templom.

18.00 | Az én világom. A Kristályok Fényei Alapít-
vány gálaműsora. Művészetek Háza.

December 14. | szerDA
18.00 | Világjárók társasága. Rilai kolostor, 

Galata-híd (Európa–Ázsia), Hagia Szofia, Ahmed 
szultán Kék mecsete, Márvány-tenger.  
Kuripla József vetítéses előadása. Ifjúsági és Sza-
badidő Ház.

December 15. | csüTörTöK
19.00 | A Miskolci Szimfonikus Zenekar kon-

certje. Mesterbérlet. Zongora: Lilya Zilberstein, Ve-
zényel: Kovács László. Művészetek Háza.

19.00 | Dixie- és jazzklub. Miskolc Dixieland Band 
és gyermekeik karácsonyi műsora. Ifjúsági és Sza-
badidő Ház.

December 16. | pénTeK
18.00 | T-Dance X-mas. A T-Dance Tánccentrum ka-

rácsonyi műsora. Művészetek Háza.
19.30 | M.I.E.Z. Klub. A Miskolci Illés Emlékzenekar 

klubja. Ifjúsági és Szabadidő Ház.
20.00 | Bíborszél-koncert. Művészetek Háza, ká-

vézó.

December 17. | szombAT
10.00–13.00 | Társasjátékká alakítható  

fejlesztő meséskönyvek. Ismerkedés kü-
lönleges könyvekkel. II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtár.

10.00–13.00 | Angyal száll az égből. Angyalkák 
gyöngyből, kézműves foglalkozó. II. Rákóczi Ferenc 
Megyei Könyvtár.

10.00–13.00 | Logika, ügyesség, kitartás. Ké-
pességfejlesztő játékok kötetlenül. II. Rákóczi Fe-
renc Megyei Könyvtár.

17.00 | Jubileumi karácsonyi koncert. Reményi 
Ede Kamarazenekar előadásában Vivaldi: Négy év-
szak, Glória. Közreműködik: Banda Ádám hege-
dűművész. Eperjesi Erika, Hircsu Angelika. Művé-
szetek Háza.

17.00 | Bolyki Soul&Gospel Kórus adventi kon-
certje. Avasi református templom.

18.00 | 8 kéz koncert. VOKE Vörösmarty Mihály Mű-
velődési Ház.

18.00 | Antigone Rock Musical. Romano Teatro 
Cigány Nemzetiségi Színház előadása. Ár-
pád út. 2.

18.00 | Évzáró koncert. A Perecesi Bányász Fúvós-
zenekar évzáró koncertje. ITC-székház.

19.00 | 36. Nemzetközi Formációs Táncfeszti-
vál. Miskolc Városi Szabadidőközpont.

20.00 | Idoru-koncert. Fellép: Leander, Panthera 
Tribute + 1 meglepetés vendég. Ifjúsági és Sza-
badidő Ház.

December 18. | VAsárnAp
10.00 | Játszóház és adventi kézműves vásár. 

Diósgyőri Kézműves Alkotóház.
10.00 | Baba-istentisztelet. Nyilas Misi Ház.
10.30 | Jer, pajtás, Betlehembe. Népi betlehemes 

játék. Csodamalom Bábszínház.
15.00 | Kántálás. Szinvapark előtt.
16.00 | Liszt Ferenc:Krisztus-oratórium. Az ora-

tórium karácsonyi részének bemutatója. Reformá-
tus Egyházkerületi Székház.

17.00 | Vasárnapi randevú klub. Zenés-tán-
cos összejövetel. VOKE Vörösmarty Mihály Műve-
lődési Ház.

18.00 | Adventi koncert. A Credo Verséneklő Együt-
tes előadásában. Deszkatemplom.

19.00 | Szinetár–Bereczki-koncert. Művésze-
tek Háza.

» részletes programajánló:  
minap.hu; ProgramPont – Miskolc TV,  

hétköznaponként 18.20-tól

Adventi programok
December 11. | VAsárnAp
17.00 | Adventi gyertyagyújtás. Ünnepi kö-

szöntőt mond Zsiga Marcell alpolgármester. 
Jézus eljöveteléről hirdet igét Gerlai Pál evan-
gélikus iskolalelkész. Közreműködnek a Kos-
suth Lajos Evangélikus Gimnázium tanulói. 
A harmadik gyertyát Zsiga Marcell alpolgár-
mester gyújtja meg, majd életre kel a betle-
hemi történet.

December 18. | VAsárnAp
17.00 | Adventi gyertyagyújtás. Ünnepi kö-

szöntőt mond Kriza Ákos, Miskolc város pol-
gármestere. A betlehemi csillagról és láng-
ról hirdet igét Szemerszki Mihály iskolalelkész. 
Közreműködik a Fráter György Római Kato-
likus Gimnázium kórusa és a Szent Benedek 
Szakképző Iskola tanulói. Schubert: Ave Ma-
ria áriáját Eperjesi Erika operaénekes adja elő. 
A betlehemi lángot a Miskolci Gráciák hozzák 
el, amellyel Kriza Ákos meggyújtja a negye-
dik gyertyát.

további programok a szent István 
téren

15.00–19.00 | Minden adventi vasárnap 
forralt bor, forró tea, krumplilángos, sült 
krumpli, sült gesztenye.

15.00 | Minden vasárnap gyermekjátszóház 
a Manó Manufaktúrával. Mécseseket és ad-
venti gyertyákat készíthetnek fűtött faházban.

II. mIsKolcI szAlon-czuKor 
A szenT IsTVán Téren 

December 16. | pénTeK
17.00–18.00 | Fortuna karácsony. A Fortuna 

Tánc- és Divatstúdió tanulóinak előadása.
18.30–20.30 | Czemende zenekar.
20.30–22.00 | Az utolsó karácsony. Könnyű-

zenei slágerek az elmúlt évtizedekből.

December 17. | szombAT
15.30–16.30 | Gyermektáncház. A gyerme-

kekkel Sinka Tímea táncházvezető foglalkozik.
17.00 | Szaloncukorevő rekordkísérlet. 
18.30–20.30 | Esztenás zenekar koncertje.
20.30–22.00 | Az utolsó karácsony. Könnyű-

zenei slágerek az elmúlt évtizedekből.
további programok a szent István 

téren
15.00–22.00 | Szaloncukor-kóstoló és -vá-

sár, Manómanufaktúra játszóház, a Diós-
győri Kézműves Alkotóház mestereinek 
vására, forralt bor, grog, puncs, teakü-
lönlegességek, magyar pálinkák, spar-
helt tetején sült krumplilángos, sült tök 
és gesztenye.

ADVenT Az AVAson
Avasi Gimnázium előtti tér és az 

Avasi színházterem

December 10. | szombAT 
17.00–19.00 | Diósgyőri Alkotóház kirako-

dóvására és kézműves játszóháza. (tér)
17.00–19.00 | Kecskesimogató. 

Kecskesajtvásár. (tér)

December 12. | HéTfő
17.00 | Avasi Gimnázium aerobic csapatá-

nak karácsonyi előadása. (tér)
17.30 | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Ka-

marakórusának adventi műsora. (színház)

December 13. | KeDD
17.00 | Fáy András Görög Katolikus Közgaz-

dasági Szakközépiskola adventi műso-
ra. (színház)

17.00–19.00 | Távcsővel a Mikulás nyomá-
ban. Távcsöves bemutató. (tér)

December 14. | szerDA
17.00 | Angol karácsonyi dalok. (tér)
17.30 | Adventi dalok az Avasi Leány- és 

Vegyeskar előadásában. (tér)
17.30 | Kézműves műhely. Az Avasi Gimnázi-

um biológia tagozatosainak műhelye: neme-
zelés. (előtér)

December 15. | csüTörTöK
16.00 | Angol karácsonyi dalok. (tér)
16.10 | Avasi Gimnázium idegen nyelvi ka-

rácsonya. (tér)
17.15 | Zrínyi Gimnázium színjátszókörének 

előadása. (színházterem)

December 16. | pénTeK
17.00 | Avastetői Napköziotthonos Óvo-

da 3 óvodájának adventi műsora. (szín-
házterem)

10.00 | Civil karácsony. Szinva terasz.
17.30 | Szabó Lőrinc Általános és Német Két 

Tanítási Nyelvű Iskola műsora. (színházterem)

December 17. | szombAT
17.00–18.00 | Diósgyőri Alkotóház kirako-

dóvására és kézműves játszóháza. (tér)
17.00 | Miskolci Csodamalom Bábszínház 

előadása: Betlehem. (zeneterem)

December 8–21.
 H–P 12.00–17.00, szo–V 10.00–

15.00 | Miskolciak karácsonya – civil ka-
rácsony.  Szinva terasz

December 18-án, vasárnap (egész nap)

KArácsonYI cIVIl soKADAlom
Diósgyőrben, az Ady művelődési Ház előtt

Közös betlehemépítés, állatsimogató, kézműves játszóház, civil standok,
Bükkszentkereszt stand, Gyuri bácsi – gyógynövény-tanácsadás, Számadó koncert

Du. negyed 6-kor a színházteremben:
szAbAD-e beJönnI IDe beTleHemmel?

KAláKA-KoncerT
A KALÁKA-KoNCeRT beLÉpőVeL LÁToGATHATó.  

Jegyelővétel: Ady, Ifiház, Fehér Fotó, MÜHA, Kazinczy könyvesbolt

Info: www.adymuvhaz.hu          Támogató: 

December 17., 

FeLLÉpőK:
l A-Z Dance Scool Lengyelország
l Mini Maxi Dance Club,  Erdély
l Tűzvirág Táncegyüttes, Paks
l Valcer Táncstúdió, Debrecen
l Botafogo Táncegyüttes, Budapest
l DuDance TSE, Pécel
l  Freedance Tánccsoport,  

Sajószentpéter
l  KÖDMÖN Formációs Táncegyüttes, 

Miskolc

l Miskolci Mazsorett Együttes
l Ten Dance TSE, Miskolc
l  Kaffka Margit Általános Iskola  

és AMI, Miskolc
l ELTE Tánciskola, Miskolc
l T-Dance Tánciskola, Miskolc
l  4-Dance Club Táncstúdió,  

Miskolc
l  Süttő Roland és Tombácz Anikó  

versenytáncosok.

Zárásként Zumba Party a 350 közreműködő és a közönség részvételével.Jegyek és információ: Mûvészetek Háza jegypénztár  
(Miskolc, Rákóczi u. 2.,  

telefon: 46/508-844, 30/846-3009)
www.muveszetekhazamiskolc.hu

KaRácsonyi aJándéKötleteinK: 
a világHíRû szentpéteRváRi állaMi Balett BeMutatJa: diÓtöRô

2011. december 29., csütörtök, 17.00 óra
Felejthetetlen, varázslatos családi program! Jegyár: 5500 Ft, illetve 4900 Ft

a MagyaR állaMi népi együttes ünnepi MûsoRa:
MagyaR RapszÓdia

2012. január 20., péntek, 19.00 óra. Jegyár: 1900 Ft 

www.ifihazmiskolc.hu

36. Nemzetközi  
Formációs Táncfesztivál Gálaműsor,

Miskolc Városi Szabadidőközpont



a város lapja

MiNap
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12  mozaik

Az advent apró csodái 
A gyerekek örömére a Mikulás 
is megjelent a második adven-

ti gyertya meggyújtásakor a Szent 
István téren. Sebestyén László or-
szággyűlési képviselő ünnepi be-

szédében kérte az összegyűlte-
ket, hogy hallgassanak a szívükre. 
Töltse el őket reménnyel a szívek-

ből sugárzó melegség, az advent 
erősödő fénye. Azért vagyunk itt, 

mert szeretjük ezt a várost, sze-
retjük a miskolciakat, szeretünk 
együtt ünnepelni, hangsúlyoz-
ta Ábrám Tibor, a Lévay József 

Református Gimnázium igazga-
tója. Pallagi Andrea református 

lelkész, vallástanár pedig az aján-
dékozás öröméről hirdetett igét. 

(fotó: M. L.)

bestseller ›››››››››››››

Jonas Jonasson: A százéves ember, 
aki kimászott az ablakon és eltűnt
Rejtő Jenő a messzi északon, Svédország-
ban reinkarnálódott! Jonas Jonassonnak 
hívják. Ez a Jonasson nekiállt, és megírta a 
modern, XX. századi Svejket. Fülig Jimmy 
szelleme összetalálkozott az egykori cseh 
bakával, s ennek a találkozásnak frene-
tikus történetfolyam lett az eredménye. 
Nemhiába vásárolták meg a könyvet egy 
év alatt majd nyolcszázezren a kilencmilli-
ós Svédországban, és jelentették meg több 
mint harminc nyelven szerte a világon. 

Felsőoktatás 2012 
Négy önálló kiadvány is szól a tanulni 
szándékozókhoz. A kétkötetes Felsőokta-
tási felvételi tájékoztató, a hagyományos 
„kék könyv” az érettségizetteknek szóló 
felvételi kínálatot mutatja be. Melléklet-
ként ez tartalmazza a jelentkezési lapot. A 
Felvételi tájoló egy kötetben mutatja be a 
magyar felsőoktatás 14 képzési területét, 
azok szakjait és a felsőoktatási intézmé-
nyek legfrissebb rangsorait. A harmadik 
és negyedik kötet a Mesterképzések felső-
oktatási felvételi tájékoztatója – 2012. szeptemberben induló képzések 
diplomásoknak (1 jelentkezési lap melléklettel) és az Iskolarendszeren 
kívüli felsőoktatás és érettségi utáni szakképzési lehetőségek.

Géniusz Könyváruház
3530 Miskolc, Széchenyi u. 107.  Tel.: 46/412-932, 46/412-977
webáruház: www.geniusz.hu
e-mail cím: k.makro-book@chello.hu

Tintin kalandjai
Tintin, az ifjú riporter foxterrierje és 
néhány hű barátja társaságában (élü-
kön a mogorva Haddock kapitánnyal) 
mindig új kalandba veti bele magát. 
A világjáró kalandor Steven Spielberg 
új filmjében ismét szimatot fog: ezútal 
Haddock kapitány egyik őse, Sir Francis Haddock elsüllyedt hajójá-
val kapcsolatban fedez fel valamit, amit sokan régóta keresnek... 

színes, magyarul beszélő, amerikai–új-zélandi–belga animációs 
film, 96 perc, 2011
Művészetek háza, uránia-terem; december 15–21., 17.30

filmajánló ›››››››››››

Akkor és most… Martintelep (ma Martin-kertváros) Szent-
háromság téren álló római katolikus, Jézus Szíve-templomát a vas-
utas, illetve a vasút járműjavító műhelyében dolgozó iparos családok 
adakozásából építették. A templomépítés első híre 1924-ben jelent 
meg a sajtóban, s egy évtized múlva, 1934. október 6-án szentelték 
fel. A 28 méter hosszú, 22 méter széles, 800 személy befogadására al-
kalmas templomot a miskolci Árva Pál (1887–1935) építette. Való-
színű ő lehetett a tervezője és a kivitelezője a parókia épületének is. A 
ma Templom térnek nevezett területen mindkét épület felújított ál-
lapotában látható. Az utóbbi évek munkáinak eredménye, hogy a to-
ronysisakra felkerült az építés és felszentelés dátuma, 1934.
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

általános segélyhívó: 112; Fel-
nőtt háziorvosi ügyelet: MISEK 
(Csabai kapu 9–11.): 46/560-080; 
MISEK Diósgyőri telephelye (Kór-
ház u. 1.): 46/531-799; Fogorvo-
si ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 
46/555-666/1270; Gyer mek há-
ziorvosi ügyelet (GYEK – Szent-
péteri kapu 76.): 46/412-572. 
Lelkisegély (mobilról is hívha-
tó): 116-123, (csak vonalasról): 
80/116-123. áldozatsegítő vo-
nal: 80/225-225. MihŐ műsza-
ki ügyelet: 46/379-360. MivÍz 
központi ügyelet: 46/519-339. 
éMász-hibabejelentés: 40/282-
828. Közterület-felügyelet: 
46/502-579. in Memoriam Te-
metkezés (halottszállítási ügye-
let): 46/353-909, 30/677-7958. 
állategészségügyi Telep (kó-
bor, elhullott állatok bejelentése): 
46/345-103, 30/339-6549. 

KözérdeKű ›››››

119 éve, 1892. december 
5-én kezdte meg működését 
a közvágóhíd. A Zsolcai ka-
pui térségben a „Sajóra járó” 
és a „Görbe érre járó” terü-
let volt alkalmas a vágóhíd, a 
sertéstelep és a szeszfőzde te-
lepítésére. Az ipari műemlék-
ké nyilvánított épületet Adler 
Károly tervezte, s addig mű-
ködött, míg a Húskombinát 
meg nem kezdte munkáját.

103 éve, 1908. december 
9-én Szentpáli István polgár-
mester és Firczák Gyula mun-
kácsi püspök, tapolcai apát 
adásvételi szerződést írt alá, 
amelynek értelmében a püs-
pökség 48 kat. h. területet elad 
Miskolc városának. Szentpáli 
Miskolc hosszú távú vízellátá-
sát és a városi fürdőhelyet kí-
vánta így biztosítani.

100 éve, 1911. december 
9-én alakult meg a Miskolci 
Vasutas Sport Club (MVSC). 
Előírás volt a 17 éves kor, s 
MÁV-alkalmazottnak kel-
lett lenni. 1912-ben a Szirmai 
úton felépítették sporttelepü-
ket, a „Kubikot”. 

Hétforduló ›››››››››

Névadó – Péch Antal 
Perecesen az Állomás tér fe-
lől megközelíthető utca, 
amelyből a vele párhuza-
mos Finkey József utcán 
át a Debreczeni Márton 
térre lehet jutni.

A névadó Nagyvá-
rad Váradolaszinak neve-
zett részén született, iskolá-
it is ott járta, s 16 évesen került 
Selmecre, a Bányászati Akadémi-
ára. 1842-ben fejezte be tanulmá-
nyait, de még 1847-ig itt szolgált. 
Ekkor a Kamara Csehországba 
küldte, de a szabadságharc miatt 
hazatért. Kossuth Lajos pénzügy-
minisztériumába került, s felada-
ta a körmöcbányai pénznyomda 

Debrecenen át Nagybányára 
telepítése volt. A fegyver-

letétel után mint polgá-
ri hivatalnokot fogták el.

1850-től német földön 
dolgozott. A kiegyezés 
után az új magyar pénz-

ügyminisztériumban bá-
nyászati szakfelügyelő. Eb-

ben a minőségében volt szerepe 
a diósgyőri vasgyár létrehozásában. 
1873-ban a selmeci bányakerület 
igazgatója lett. (1822–1895 között 
élt, tudományos munkássága is je-
lentős. Elindítója volt a Bányászati 
és Kohászati Lapok című periodi-
kának. Újat alkotott a bányatérké-
pezés területén is.)                         D. I.

A véradás kötelesség
Kocsis István, a Kós Ká-
roly Építőipari Szakkö-
zépiskola és Szakiskola 
igazgatója, civilben pedig 
többszörös véradó.

1988 óta november 27-én ün-
nepeljük a véradókat. Kocsis 
István azonban már 1977-ben 
adott vért, először katonaként.

– Akkoriban még kicsit önös 
érdekből adtam vért, mert 
eltávokkal honorálták. Ma azon-
ban más ok vezérel – mondja 
Kocsis István, aki szerint ez min-
den embernek kötelesség lenne.

Az igazgató elmondása sze-
rint az, hogy valaki passzívan 
áll a véradás kérdéséhez, nem 
gond, hiszen mindenki maga 
dönti el, hogy segít-e ily módon 
vagy sem, de ő a diákjai körében 
is igyekszik, nagy sikerrel, min-
denkit buzdítani arra, hogy se-
gítsen.

– A diákok közül már sokan 
rájöttek arra, hogy segíteni kell, 
hiszen kevés a vér. Minden alka-
lommal elmondom nekik, hogy 
bármelyik szerettükkel vagy ép-
pen velük is történhet baleset, 
ezért fontos, hogy ha lehetőségük 

van rá, adjanak vért – magyaráz-
za a fő indokot Kocsis István.

A szakközépiskolában több-
ször szerveztek már véradást, 
ahol a tanulók nagy százalékban 
vesznek részt, de az oktatók és 
természetesen az igazgató is beül 
a véradó székbe, aki hozzávetőleg 
ötvenszer adott már vért. 

– Nem számoltam, hogy 
hányszoros véradó vagyok, ezt 
valahol biztosan számon tartják, 
én nem. Nem a mennyiség szá-
mít. Én évente kétszer szoktam 
vért adni. Ha hívnak, segítek, 
mert manapság egyre kevesebb 
a vér, ami pótolhatatlan. Szeret-
nék példát állítani a fiatalok elé, 
hiszen a véradás kötelesség – te-
szi hozzá Kocsis István.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

KöztünK élneK ››››››››››››

HIrDETéS

HIrDETéS

Újra folyamatosan működik ingyenes jogsegélyszolgálatunk. Ha jogi 
természetű problémájuk vagy kérdésük van olvasóinknak, írják azt 
meg, és küldjék el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hu-
nyad u. 9. A borítékra írják rá:  „Mindenkit érhet jogeset”. Elektroni-
kus úton is elküldhetik kérdésüket, e-mail címünk: info@mikom.hu. 
Jogi szakértőink, dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvédek 
írásos válaszukkal állnak szíves rendelkezésükre!

jogeset ››››››››››››


