
Költségvetési koncepció, közüzemi díjak
Több jelentős napirendi 
pontot tárgyalt decembe-
ri ülésén, csütörtökön a mis-
kolci közgyűlés. 

A grémium elé került a közszol-
gáltatási díjak változásáról szóló 
előterjesztés, emellett hosszas vi-
tát váltott ki a jövő évi költségvetés 
koncepciója, és az idei költségve-
tés háromnegyed éves teljesítéséről 
szóló előterjesztés is. 

A sürgősségi előterjesztések kö-
zött került a képviselők elé a köz-
gyűlésen a Városi Kártya beveze-
tésére vonatkozó előterjesztés. A 
rendszert a most elfogadott javas-
lat szerint márciusban vezetnék 
be. Az elképzelés szerint a kártya 
pontgyűjtő és egyben kedvezmé-
nyekre jogosító lesz, a nyereség fel-
használására pedig javaslatot tehet 
a kártyabirtokos.

» A közgyűlési vitákról, döntésekről 
az 5. oldalon számolunk be.
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Miskolci Napló
pályák és 
kapcsolatok
Ugyan a bajnokságban szünet 
van, a dvtk vezetősége nem 
tétlenkedik a holtszezonban sem.  
sport | 9. oldal

Matyóföld 
központja
Ha megyénkben keresünk az év 
végi kikapcsolódáshoz célpon-
tot, bátran ajánlhatjuk kövesdet.  
úti tippek | 7. oldal

középiskolák 
az élvonalban
nagyon jó helyre rangsorolta a mis-
kolci középiskolákat a köznevelés 
című oktatási szaklap.  
a város | 3. oldal

A kristályosodási pont
Miskolc elkötelez-

te magát a Green City 
Mozgalom Magyaror-
szágon program mel-

lett, melynek elveit már 
a főtér tervezésekor is 
figyelembe veszik. Az 

elképzelés szerint ez le-
het Miskolc kristályo-

sodási pontja.
» részletek a 3. oldalon

A város szíve, kirakata
Miskolc történelmi központja sokat változott az idők folyamán, de 
ma is ez a város „szíve, lelke”, kirakata, meghatározó intézmények-
kel, fejlesztésekkel. Minderről Szabó Sándorral, a belvárosi körzet 
KDNP-s önkormányzati képviselőjével beszélgettünk, aki speciális 
helyzetben van, hiszen nem csupán képviselőként, lelkipásztorként 
is jól ismeri tehát az emberek gondját, baját, napi életét. 

» részletek a 8. oldalon

Akcióban a készenlétiek
Másfél év telt el azóta, hogy Miskolcra költözött a Készenléti Rend-
őrség X. Bevetési Osztálya. A speciálisan képzett rendőrök – vagy 
ahogy általában nevezik őket: a „miskolci készenlétiek” – azóta 
számtalan akcióban vettek részt. Létszámuk csaknem a duplájá-

ra nőtt, felszerelésük 
elérte, egyes esetek-
ben pedig meg is ha-
ladja az európai szín-
vonalat – tudta meg 
a Miskolci Napló, 
melynek betekintést 
engedtek speciális 
bevetési gyakorlata-
ikba is.

» részletek a 4. oldalon
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Villamos az új szakaszon!
Elindultak a próbajáratok csütörtökön 

az 1-es villamos pályájának új szaka-
szán, Diósgyőr és Felső-Majláth között. 

Az első szerelvény sikerrel haladt vé-
gig a meghosszabbításon, de próbajá-
ratokra a következő hetekben is rend-
szeresen számítani kell. Az MVK Zrt. 
ezért kéri mind a gyalogosokat, mind 

a közúton közlekedőket, hogy fokozott 
figyelemmel járjanak a villamospálya 

meghosszabbított szakaszán.
T. Á. | fotó: m. L.

Díjazott sportolók

24. díjátadó ünnepségét tartotta 
pénteken a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Diáksport Tanács, me-
lyen Gercsák Szabina, az Avastetői 
Általános Iskola, valamint Zsig-
mond Száva, a Miskolci Egyetem 
hallgatója „Jó tanuló, jó sportoló” 
elismerést vehetett át, egyúttal „leg-
jobbakként” nevük felkerül a városi 
sportcsarnok márványtáblájára.

Megvan 
a kétmilliárd
Miskolc város közgyűlé-
sének decemberi ülésén a 
közérdekű kérdések elején 
Kriza Ákos polgármester be-
számolt arról, hogy aláírták 
csütörtökön délelőtt a Diós-
győr-Lillafüred komplex kul-
turális és ökoturisztikai fej-
lesztési program támogatási 
szerződését. A kétmilliárd fo-
rint tehát rendelkezésre áll a 
várat és a lillafüredi függőker-
tet érintő beruházáshoz.

Lerakták a Csillagpont alapkövét
Lerakták az új Csillagpont Kór-
ház alapkövét pénteken. Szócska 
Miklós, egészségügyért felelős ál-
lamtitkár azt mondta, európai vi-
szonylatban is csak az integráció 
jelentheti az egészségügy jövőjét. 
Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes üdvözlő levelében reményét 
fejezte ki, hogy az új létesítmény mi-
előbb hozzá tud majd járulni a ré-
gió betegeinek színvonalas ellátá-
sához. Mengyi Roland, a megyei 
közgyűlés elnöke – ugyancsak le-
vélben – kifejezte a megye vezeté-
sének elkötelezettségét az egészség-

ügyi fejlesztések iránt. A mintegy 
12 milliárdos beruházás központi 

épületének alapkövét megáldották 
a történelmi egyházak képviselői is. 
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Miskolci Napló
a város lapja

» Bazin Géza (MSZP) | a 17. számú önkormányzati választókörzet képviselője 
december 19-én, hétfőn délután 4 és 6 óra között lakossági fogadóórát tart a Perecesi 
Közösségi Házban (Bollóalja u. 160.).

» Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzata | de-
cem ber 23-án, pénteken délelőtt 11 órától 12 óráig közmeghallgatást tart a Petőfi u. 1–3. szám III. 
emeleti konferenciatermében.

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

RöviDen ››››››››››››

Simon Gábor jogcím nélküli 
telekhasználatáról
 

Jogcím nélkül használ városi köz-
területet Simon Gábor MSZP-s 
országgyűlési és önkormányza-
ti képviselő – hangzott el a Fidesz 
miskolci szervezetének szerdai 
sajtótájékoztatóján.

Kosztica Patrik (Fidesz) akti-
vista elmondta, Simon Gábor – 
aki egyébként az MSZP Orszá-
gos Etikai Bizottságának elnöke 
is – hosszú évek óta minden jog-
cím nélkül használja Diósgyőr-
ben, a telke szomszédságában 
lévő, 32 515/3 helyrajzi számú, 
282 négyzetméteres földterüle-
tet, amely, mintha az övé lenne, 
még el is van kerítve vasráccsal.

– A terület Miskolc Megyei 
Jogú Város törzsvagyonát képezi, 
hangsúlyozta Kosztica Patrik, és 
felszólította Simon Gábort, hogy 
a vasrácsot bontsa le, a közterü-
let használatát tegye lehetővé, az-
után pedig „kérjen bocsánatot 
kapzsisága és akarnoksága miatt”.

– Ha Simon Gábor erre kép-
telen, akkor mandátumairól ter-
mészetesen le kell mondania – 
fűzte hozzá Kosztica Patrik.

Nánási-Kocsis Norbert (Fi-
desz) önkormányzati képviselő 
arról beszélt, hogy hasonló esetre 
– önkormányzati terület magán-
személy általi elfoglalására – volt 
már példa, még 2006 környékén, 
az előző városvezetés idején.

– Az akkori városvezetés végül 
kötelezte a magántulajdonost a 
közterület visszaállítására, majd, 
mivel ez nem történt meg, a ke-
rítést a város elbontatta, és visz-
szavette területét – hangsúlyozta 
Nánási-Kocsis Norbert, hozzáté-
ve, hogy Simon Gábor ügyében 
is eljárást indított a hivatal, az ügy 
jelenleg folyamatban van.

– A terület útként szerepel a 
nyilvántartásban, ezen lehetne 
megközelíteni a Simon Gábor 
telke mögötti területet – közöl-
te az önkormányzati képviselő.
Hogy a kerítést el tudja kezdeni 
bontani, egy fémvágót is átadott 
Simon Gábornak.

Simon Gábor úgy reagált, 
szerinte mindez csak politikai 
színjáték. Az ügyről az abban fo-
lyó eljárás végéig nem kíván töb-
bet mondani.                              T. Á.

A Fidesz a Miskolc Kártyáról
A Miskolc Kártya történetéről tar-
tott sajtótájékoztatót Sebestyén 
László országgyűlési képviselő, a 
párt miskolci elnöke csütörtökön, 
a Fidesz miskolci irodájában. Ber-
náth Attila, a kártyát működtető 
X-Centrum Kft. ügyvezetője írás-
ban reagált az elhangzottakra.

Sebestyén László emlékeztetett, 
hogy annak idején a Fidesz-frak-
ció terjesztette a közgyűlés elé a 
Miskolc Kártyáról szóló javas-
latot, amit a város akkori, szoci-
alista vezetése is támogatott. A 
kedvezményrendszer létrehozá-
sa után azonban „érdekes dolgok 
történtek”, néhány napja pedig az 
X-Centrum Kft. által működte-
tett honlapon azt lehetett olvasni, 
hogy sérültek a kártyatulajdono-
sok érdekei a holding-tagvállala-
tok kiválásával, ezért a cég pert 
indított azok ellen.

– Bezzeg Bernáth Attila érde-
kei nem sérültek akkor, amikor 
a miskolci MSZP választmányi 
elnökeként, a holding stratégi-
ai igazgatójaként minden benn-
fentes információ birtokában, 
minden létező erkölcsi fenntar-
tás nélkül kötötte össze az ő ma-
gánérdekét és hasznát a Miskolc 
Kártya létrehozásával – jelentet-
te ki Sebestyén László, majd foly-
tatta: Bernáth Attila egyszerre 
lehetett „ebben a nyolc évig tar-
tó fertőben” a Miskolcot irányító 
párt egyik legfontosabb politikai 
tisztségviselője, a város vagyoná-
val gazdálkodó társaság vezető 
tisztségviselője, stratégiai igazga-

tója és „az X-Centrum nevezetű 
pénzszivattyú” ügyvezetője, át-
tételesen tulajdonosa. „Most pe-
dig Bernáth a miskolciakért ag-
gódik és perrel fenyeget. Teszi ezt 
szerényen, a Miskolc Kártya csa-
patának nevében. Káli Sándor és 
a korábbi városvezetés soha sem 
aggódott amiatt, hogy amit Ber-
náth Attila kollégájuk művelt, az 
összeférhetetlen volt, netán er-
kölcstelen?” – tette fel a kérdést 
Sebestyén László.

***
Bernáth Attila közleményében 
többek között azt állítja, a Mis-
kolc Kártya rendszerét a Kriza 
Ákos vezette Fidesz-frakció te-
szi tönkre. Kijelenti, a kártya-
rendszer városnak átadásával 
kapcsolatosan a holding veze-
tése kereste őt meg december 
12-én, amikor ő kifejezte át-
adási szándékát.

Az általa betöltött pozíciók-
kal kapcsolatban kifejti: először 
valóban stratégiai igazgató volt 
a holdingban, majd ezt követő-
en az X-Centrum Kft. ügyveze-
tője lett, ám a kettő között nincs 
átfedés. Azt követően munka-
társaival kifejlesztették a Miskolc 
Kártya jelenlegi rendszerét. Majd 
kifejti, a rendszer már működött, 
amikor tisztséget vállalt egy évre 
az MSZP-ben, és megítélése sze-
rint „ez utóbbi a Miskolc Kártya 
rendszer bűne”.                             Cs. L.

A Miskolc Kártya ügye  
a közgyűlés napirendjén is  

szerepelt – erről külön cikkünk 
 az 5. oldalon olvasható.

December 9. | péntek

A zene erejével. A Miskolci 
Lelkisegély Telefonszolgálat Alapítvány 
javára rendezett jótékonysági koncer-
tet pénteken a Művészetek Házában a 
Miskolci Kulturális Szövetség Nonpro-
fit Kft. Az operafesztivál hagyományos 
decemberi gálakoncertjén fellépett az 
operafesztivál korábbi igazgatója, Bátor 
Tamás is, aki ajándékot kapott a jelen-
legi igazgatótól, Kesselyák Gergelytől. 

Az Összefogás karácsonya. Több 
száz hátrányos, vagy legalábbis nehéz 
helyzetben lévő gyermek kapott meg-
hívást idén az Összefogás karácsonyra. 
Az ünnepi eseményt évek óta szerve-
zi Pelczné Gáll Ildikó. Az európai par-
lamenti képviselő ezúttal a Vörösmarty 
Katolikus Általános Iskolába invitálta 
meg a gyerekeket. 

December 12. | hétfő

Biztonságos lélegeztetés. Újraélesz-
tő készülékkel gazdagodott a MISEK 
Szülészeti Osztályának újszülött rész-
lege. A 400 ezer forint értékű eszköz 
az Együtt az Egészségünkért Alapít-
vány adománya, és egy Borsod megyei 
cég finanszírozta beszerzését. A készü-
lék kontrollált körülmények között biz-
tosítja az újszülöttek és a koraszülöttek 
biztonságos lélegeztetését.

Tűz után, gáz nélkül. Összesen 40 
család maradt fűtés nélkül közel négy 
napon át a Katowice utca 4. szám alatt. 
Egy tűzeset után, szivárgás miatt, biz-
tonsági okokból kizárt gázszolgálta-
tást napokon át nem tudták visszakap-
csolni, mert nem jutottak be minden 

lakásba a Tigáz Zrt. szakemberei. 
Hétfőn késő délután oldódott meg a 
probléma.

December 13. | keDD

Hazaengedik! Kriza Ákos polgármes-
ter meglátogatta a szeptemberi, belvá-
rosi gázlobbanás sérültjét a kórházban. 
Ugyanis másnap hazaengedték a férfit, 
aki így családjával töltheti a karácsonyt, 
igaz, még hosszas rehabilitáció vár rá. 
Ketten sérültek meg a szep tember 15-i 
balesetben, egyikük egy hét múlva el-
hunyt. Horváth Zoltánnak nagyobb 
szerencséje volt. Kriza Ákos elmondta, 
maga is látta a balesetet, és végig a hely-
színen volt, így személyesen is meg-
érintette az. A polgármester vásárlási 
utalványt adott át Horváth Zoltánnak, 
ezzel kívánva áldott karácsonyt.

Rablás. Fegyveres rablás történt egy 
takarékszövetkezetben a Vörösmar-
ty utcán. A tettes azzal is fenyegetőzött, 
hogy felrobbantja az épületet. A megyei 
rendőr-főkapitányság fegyveres rab-
lás elkövetésének gyanúja miatt nagy 
erőkkel indított nyomozást.

Karácsonyvárók. Karácsonyváró 
műsort tartottak a martin-kertvárosi 
Arany János Általános Iskolában. Az 
ünnepségen az óvodás, általános és kö-
zépiskolás közönség mellett részt vett 
Kriza Ákos polgármester, aki ajándékot 
is vitt a gyerekeknek.

Kartal Ernő emlékére. Kartal Ernő 
tiszteletére tartottak megemlékezést az 
atya halálának 5. évfordulója alkalmá-
ból a minorita templomban. A szent-

misét Seregély István, nyugalmazott 
egri érsek celebrálta. Az alkalomra ké-
szítették el, és mutatták be az „Itt va-
gyok Uram, hallja a te szolgád…”, Emlé-
kezés Kartal Ernő atyára című könyvet.

December 14. | szerDa

A Látványtárról. Párbeszédet kez-
deményezett az MSZP a városvezetés, 
valamint Barna György, a Lézerpont 
Látványtár és Műhely ügyvezető igaz-
gatója között, hogy megfelelő támo-
gatással Miskolcé maradjon a tárlat. 
Minderről sajtótájékoztatón számolt 
be Tompa Sándor és Fedor Vilmos 
MSZP-s képviselő, elmondva, szeret-
nék, ha közgyűlés elé kerülne a Lé-
zerpont ügye. Dobos Tímea városházi 
szóvivő reagálásában elmondta: nem 
kell közvetíteni Kriza Ákos polgár-
mester és Barna György között, mert 
a magángyűjtő számára is nyitva áll a 
kapu, hogy bármilyen kérésével meg-
keresse a városvezetést.

Gyermekeknek gyűjtöttek. A gye-
rekeknek szánt 300 cipős doboznyi 
ajándék keddi átadása után a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhi-
vatal a Máltai Szeretetszolgálathoz is 
eljuttatta azt az 50 zsák gyermek-, és 
több mint 100 zsák felnőttruhát, amit 

szintén a hivatalhoz tartozó intézmé-
nyek dolgozói gyűjtöttek össze. 

Adományok a GYEK-nek. Egy-
millió forintos adományt kapott az 
AVE Miskolc Kft.-től a B.-A.-Z. Me-
gyei Kórház Gyermek-egészségügyi 
Központja. Az adományból a daga-
natos gyermekek ellátására szolgá-
ló eszközöket – infúziós pumpát és 
egy vákuummatracot – vásárolnak. A 
Központi Leánykollégium tanulói is 
ünnepi műsorral és ajándékokkal ér-
keztek, amelyeket maguk gyűjtöttek.

December 16. | péntek

Gyűjtenek. Karácsonyi ajándékgyűj-
tést indít a miskolci Jobbik. Várják 
a rászoruló magyar gyermekeknek 
szánt karácsonyi ajándékokat (játék, 
könyv, egyéb meglepetés), melyeket a 
felajánlók december 23-áig juttathat-
nak el a miskolci Jobbik-irodába.

Svéd tulajdonostárs. Rendhagyó 
módon évértékelő sajtótájékoztatót 
tartott a Fux Zrt., melyen Barkóczi 
István tulajdonos-vezérigazgató beje-
lentette, az AMO 13 százalékot vásá-
rolt részvényeikből, így a svéd cégcso-
port társtulajdonosa lesz a miskolci 
vállalatnak.

A „Feszültségmentes jövőért”
Az első díjat vehették át kollégáink 
a Magyar Adobe Felhasználók Egye-
sülete (HAUG) első HAUG Design 
Verseny eredményhirdetésén de-
cember 10-én, Budapesten.

Bartus Sándor és Szántó Szabolcs a 
CellBook – Feszültségmentes jövő 
című pályaművével érdemelte ki az 
elismerést.

A nevezés feltétele egy online 
(interaktív mini weboldal) és egy 
offline (plakát) feladat elkészíté-
se volt. 

A pályaműveket ötfős szakmai 
zsűri értékelte kreativitás és kivite-
lezés alapján, valamint azt is mérle-
gelte, hogy az élhetőbb jövő kialakí-
tására mennyire kínál alternatívát a 
nevező.

kORmányhivAtAli híRek ›››››››››››››››››››››
» Fokozott ellenőrzés. Kiemelt élelmiszerlánc-ellenőrzést végez 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-bizton-
sági és Állategészségügyi Igazgatósága, a közelgő ünnepekre tekintettel, 
november 21. és december 31. között. Az ellenőrzések célja, hogy a teljes 
élelmiszerláncra kiterjedően vizsgálják az élelmiszereket az előállítástól a 
fogyasztóig. Ellenőrzik az élelmiszerek előállítását, a szállítást, a feldolgo-
zást és a kiskereskedelmi forgalomba kerülő késztermékeket is. Fokozott 
figyelemmel vizsgálják az ázsiai vendéglátókat, a bevásárlócentrumok, 
ünnepi vásárok vendéglátóhelyeit. 

» Képzési programok. A megyei Kormányhivatal Munkaügyi Köz-
pontja felhívással fordul a felnőttképzéssel, iskolarendszeren kívüli munka-

erő-piaci szakmai oktatással foglalkozó intézményekhez, az álláskeresők 
2012. évi munkaerő-piaci képzését szolgáló programok megvalósítására. A 
Munkaügyi Központ Képzési és Szolgáltatási Osztályára benyújtandó aján-
latok részletes felhívása és dokumentumai letölthetők a Munkaügyi Központ 
honlapjáról a http://emrmk.munka.hu. „képzés” menüből az V. Tájékoztató a 
munkaerő-piaci képzések támogatásához menüpontból.

» Pozitív listán. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozások kö-
rében ismét bővült a „pozitív lista”. Decemberig a megyében működő vál-
lalkozások közül 108 került fel az elismerést tanúsító „pozitív listára”. A 
folyamatosan frissülő címlista elérhető a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ha-
tóság honlapján, a www.nfh.hu weboldalon.

Kivágják a bálványfákat. A tör-
ténelmi Avas rehabilitációjának ke-
retében első lépésként, még tavaszig 
szeretnék rendbe tenni az elmúlt év-
tizedekben elvadult, szinte dzsungel-
lé vált egykori parkerdőt, ezért száz 
fát vágnak majd ki.

Aranydiploma-átadó. Aranydip-
lomás zenészeket köszöntöttek csü-
törtökön a Miskolci Egyetem Bartók 
Béla Zeneművészeti Intézetében. Az 
egykori miskolci konzervatórium-
ban 1960–61-ben végzettek közül 22 
személynek adományoztak arany-
diplomát.

Aase-díjasok. A Gobbi Hilda által 
alapított szakmai elismerést az idén 
Tordai Teri, Újréti László, valamint 
Máhr Ági és Bősze György szín-
művész vehette át kedden Budapes-
ten, a Bajor Gizi Színészmúzeumban 
– utóbbi kettő a Miskolci Nemzeti 
Színház művésze.

Búcsú Hártó Györgytől
Vasárnap elhunyt 
Hártó György, a 
Diósgyőri Kórház 
orvos-igazgatóhe-
lyettese.

Hártó Györggyel egy 
igaz barát, egy iga-
zi közéleti ember és egy szakmá-
ját a legmagasabb színvonalon vég-
ző, igazi lokálpatrióta orvos távozott 
közülünk. Hártó György már csak 
hivatásánál fogva is többet tudott a 
halálról egy átlag földi halandónál. 
Mégis, a legtöbbet az életről tudta: 
az akaratról, a vidámságról, az em-
pátiáról, a családszeretetről, a fele-
lősségérzetről és a felelősségválla-
lásról.

Számára a konzervatív értékek 
nem aktuálpolitikai, hanem lét-
szemléleti mértékkel bírtak. Hártó 
György miskolci rendszerváltoz-
tató volt. 1998-tól egészen 2010-ig 
városunk közmegbecsülésnek ör-
vendő önkormányzati képviselő-
je lehetett az MDF, illetve a Fidesz 

– KDNP-frakciók 
tagjaként. Szakmai 
pályafutása a debre-
ceni tanulóévek után 
hamar felfelé ívelt, 
egymás után szerezte 
szakvizsgáit, a belgyó-
gyászat, a hematoló-
gia és az üzemorvos-
tan szakorvosa lett. 
Szakközgazdászként 

és egészségügyi vállalkozóként is 
megállta a helyét. 2000 elején ne-
vezték ki a Diósgyőri Kórház igaz-
gatójának. 2006-tól az egészségügyi 
központ járóbeteg-ellátási igazgató-
jaként, orvos-igazgatóhelyettesként 
szolgálta városát. Kedves barátunk-
tól, megbecsült kollégánktól, tisz-
telt képviselőtársunktól Pál apostol 
szavaival búcsúzunk: „Ama nemes 
harcot megharcoltam, futásomat 
elvégeztem, a hitet megtartottam.” 
Szeretett felesége és fia mély gyászá-
ban osztozunk.

Hártó Györgyöt Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, váro-
sunk egészségügyi központja saját 
halottjának tekinti.

Kriza Ákos polgármester

HIrdeTéS

Áldott, békés karácsonyt és 
sikerekben gazdag, 

boldog új évet kívánunk!
 

Dr. Zsiga Marcell
országgyűlési képviselő

alpolgármester

Sebestyén László
országgyűlési képviselő

miskolci Fidesz-elnök



a város lapja

MiNap

I. (VIII.) évfolyam 42. (50.) szám | 50. hét | 2011. december 17.

a város  3

A főtér lehet a kristályosodási pont
Miskolc elkötelezte magát a 
Green City Mozgalom Ma-
gyarországon program mel-
lett, melynek elveit már a fő-
tér tervezésekor is figyelembe 
veszik. 

A júniusi szándéknyilatkozatot erő-
sítette meg a Zöldebb Váro sokért 
Nonprofit Kft. és Miskolc városa 
pénteken délelőtt, amikor a város-
házán együttműködési megálla-
podást írtak alá. Mint Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere elmond-
ta, hosszú együttgondolkodás után 
döntöttek úgy, hogy megerősí-
tik a szándékukat. Jó példa volt az 
együttműködésre a főtér kapcsán 
elkezdődött tervezés, együttgondol-
kodás, melyet a Green City moz-
galom elképzeléseivel összhangban 
szeretnének megvalósítani. Fon-
tosnak tartják, hogy tisztább legyen 
Miskolc levegője, megújuljon a vá-
ros energiaháztartása, a parkok, a 

terek, és a jövőben a fejlesztések, be-
ruházások is a zöld városok szelle-
mében készüljenek el.

Életre van ítélve Miskolc, a főtér 
tervezésekor beigazolódott, hogy 
él és élni akar, jegyezte meg Rostás 
László, Miskolc főépítésze. A beér-
kezett vélemények fontos értékek 
mentén fogalmazódtak meg, a vá-
ros lakói felelősen próbáltak gon-
dolkodni a jövőjükről. A közös-
ségi tervezés összegzése alapján 
elmondható, hogy főtérre, igazo-
dási pontra szükség van, a lakosság 

igényli a XXI-XXII. század techni-
káját is, és mindenki kiemelte a kö-
zösségi funkciókat – tette hozzá a 
főépítész. Szükségesnek tartják a 
térfalat, a közösségi tereket, gyepet, 
pázsitot, szökőkutat, de az is felvető-
dött, hogy mindennap arra kelljen 
járni, hogy így legyen benne élet. 
Az építészek feladata most, hogy 
az összeállított program alapján 
megfogalmazzák az élhető várost. 
A Green City ugyanis elsősorban 
gondolkodásmód, amit minden be-
ruházásnál érvényesíteni szeretné-

nek, minden esetben előírják majd 
a zöld felületeket.

Ez valóban egy gondolkodás-
mód, méghozzá olyan, amely egy-
idős az emberrel, csak az elmúlt 
évszázadokban elfelejtettük, tette 
hozzá Somorjai-Tamássy Zsolt, a 
Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. 
ügyvezetője. A készülő beruházá-
soknál mindenkinek tisztában kell 
lennie azzal, hogy az a városi öko-
szisztémának is a része lesz. A zöld 
értékeket meg kell védeni, de ezt 
rendszerben kell tenni. Ennek a ke-
reteit fogják közösen megteremteni. 
Beszélt arról is, hogy először létre 
kell hozni a kristályosodási pontot, 
vagyis egy területen megvalósíta-
ni az elképzeléseket úgy, hogy az 
bejárható, megtekinthető legyen, 
majd innen indul el a folyamat a vá-
ros többi része felé. A főtér erre kitű-
nő lehetőség, itt lehetne kipróbálni a 
konkrét lépéseket. 

A tájékoztató végén Kriza Ákos 
és Somorjai-Tamássy Zsolt aláírta 
az együttműködési megállapodást.

Horváth I. | fotó: Juhász Á.

Átfogó ellenőrzés  
a számozott utcákban
Újabb átfogó és összehangolt ha-
tósági ellenőrzést tartottak Mis-
kolcon szerdán.

A számozott utcákban 7 és 12 
óra között összesen 733 ellen-
őrzést hajtott végre az akcióban 
résztvevő 23 közterület-felügye-
lő, 4 mezőőr, 4 rendőr, 6 polgár-
őr, valamint az Építési és Kör-
nyezetvédelmi Hatósági Osztály 
és a MIK Zrt. munkatársai. 

Az úgynevezett számozott ut-
cák környékén elsősorban azt 
ellenőrizték, hogy az ingatlantu-
lajdonosok és bérlők betartják-e 
az állattartás helyi szabályairól, a 
lakcímbejelentésről, valamint a 
szilárd és folyékony hulladékok 
gyűjtéséről és kezeléséről szóló 

rendeleteket. Az ellenőrzés so-
rán számos hiányosságot, mu-
lasztást tapasztaltak, ezek miatt 
eljárást kezdeményeztek, illetve 
feljelentést tettek. 

Számszerűsítve ezeket: lak-
cím-bejelentési kötelezettség el-
mulasztását 29 esetben tárták 
fel, a Népegészségügyi Szolgá-
lathoz a közegészségügyi állapot 
miatt 2 esetben intéztek átiratot. 
Az udvaron talált szemét mi-
att 7 esetben, az állattartás sza-
bályaival kapcsolatosan 1 eset-
ben, a szemétszállítási szerződés 
hiánya miatt 2 esetben, kiskorú 
veszélyeztetése miatt 1 esetben 
jártak el, és a környékről a Vá-
rosgazda munkatársai 12, gaz-
dátlan kutyát is elszállítottak.

Felvonulási terület – parkolni tilos!
Kitáblázták a tűzoltósági felvonu-
lási területet a Középszeren, ami 
után néhány óvatlan autóst már 
meg is büntettek. Mint megtud-
tuk, a következő hetekben újabb 
utcákba kerülhet ki a tábla.

A Középszeren a 2009-es, tra-
gikus paneltűz után senkinek 
nem kell elmagyarázni, mennyi-
re fontos, hogy a tűzoltók köny-
nyen hozzáférjenek a panel-
házakhoz, és azonnal el tudják 
kezdeni az oltást. Ennek ellenére 
sokan meglepődtek, amikor egy 
hete kikerült a 2–16. szám közöt-
ti részre a „megállni tilos, tűzol-
tósági felvonulási terület” tábla. 
Ennek folyományaként ugyanis 
a nyolc lépcsőház előtt nem áll-
hatnak meg a lakók autóval. 

Mint Bódi Zoltán, a Miskolci 
Tűzoltóság szóvivője érdeklődé-
sünkre elmondta, két éve végzik 
az úgynevezett középmagas épü-
letek tűzvédelmi átvizsgálását a 
városban, melynek a 70 százalé-
kát már átnézték. Ahol azzal ta-
lálkoznak, hogy nem tartják be a 
szabályokat, ott határozatot hoz-
nak, és jelzik az önkormányzat-

nak, ők pedig kötelezően lépnek 
az ügyben. Ezek közé az intézke-
dések közé tartozik a tűzoltósá-
gi felvonulási területek kitáblázá-
sa is. A szabály az, hogy legalább 
az egyik oldalról megközelíthető 
kell, hogy legyen az épület az ol-
táshoz. Most több határozatot is 
hoztak az ilyen területek kitáblá-
zásáról.

A Középszer után a közeljövő-
ben így további utcákban fognak 
megjelenni táblák, ilyen hely pél-
dául az Irinyi, a Corvin utca, vagy 
éppen a katowicei toronyház.

A panelek felmérése során ki-
derült, hogy tűzoltási felvonulá-
si területén több nagyméretű fa 
található, melyek akadályozzák a 
tűzoltó gépjárművek megállását, 
ezért 27 fa kivágására van szük-
ség: Dorottya u. 1. (6 fa) Köny-
ves K. u. 29. (3), Fazola H. u. 5. 
(4) Andrássy u. 98. (4) Szentpéte-
ri kapu 70.– 20 emeletes épület (2 
kivágása, 1 gallyazása) Corvin u. 
7., Vörösmarty u. 26. (3 kivágása, 
4 gallyazása). Az előírásnak meg-
felelően a kivágott fákat legalább 
kétszeres mennyiségben fogják 
pótolni.                          H. I. 

Átalakuló ajándékozás
Karácsony közeledtével hagyomá-
nyosan megnő a forgalom min-
den üzletben – ám a kereskedők 
tapasztalatai szerint alapvetően 
megváltoztak az elmúlt években.

Boda Mózes, az Auchan-Bor-
sod áruház igazgatója elmondta, 
a vásárlók úgy válaszoltak a vál-
ságra, hogy sokkal jobban meg-
nézik, hol, mi mennyibe ke-
rül, keresik az akciókat, pontos 
bevásárlólistákat készítenek, me-
lyeken nemcsak a termékcsopor-
tok, de a mennyiség, és gyakran a 
konkrét márka is fel van tüntetve.

Az áruház-igazgató tapaszta-
latai szerint az idei év sláger mű-
szaki cikke a laptop és a táblagép, 
háztartási gépek közül a kávéfő-
zők, de sokan vásárolnak illat-
szert, ruhát vagy ajándékkártyát 
is karácsonyra.

Újra divat lett a könyv is mint 
ajándék, mondja Kondás Vil-
mos, a miskolci Géniusz könyv-
áruház vezetője.

– Az embereknek kevesebb 
pénzük van meglepetésekre, a 
könyv azonban esztétikus aján-
dék, ami elérhető mindenki szá-

mára – fejtette ki a könyváruház 
vezetője. Ahhoz, hogy még in-
kább vonzó legyen a könyvvá-
sárlás, hozzájárulnak az óriási 
akciók is, jelenleg 30–50%-os en-
gedmények is vannak.

Kondás Vilmos tapasztalatai 
szerint karácsony előtt tömegével 
fogynak a bestsellerek, a speciális 
kiadványok, a horgász-, fegyver- 
vagy éppen történelmi könyvek, 
de idén is a sportkönyvek a leg-
keresettebbek, ebből is előtérben 
vannak a helyi érdekeltségűek, 
mint például a DVTK-hoz fűző-
dőek. További részletek hírportá-
lunkon, a www.minap.hu-n!

K. J., T. Á. | fotó: M. L.

Miskolci középiskolák az élvonalban
Nagyon jó helyre rangsorol-
ta a miskolci középiskolákat 
a Köznevelés című oktatá-
si szaklap. A különböző mu-
tatók alapján például a Her-
man Ottó Gimnázium az 
ötödik helyre került.

A középiskolákat idén a nyelvvizs-
gát szerző diákok aránya, a közép-
szintű érettségin elért átlagpontszá-
mok, az egyetemekre, főiskolákra 
felvettek aránya és az országos kö-
zépiskolai tanulmányi versenyeken 
elért eredményeik alapján rangso-
rolták. Külön kategóriába sorolják 
a gimnáziumokat, szakközépisko-
lákat, illetve a mindkét iskolatípusú 
osztályt indító középiskolákat.

A gimnáziumok rangsorában a 
Herman Ottó Gimnáziumot mind-
össze négy intézmény előzte meg. 
Az első három fővárosi gimnázium 
már évek óta osztozik a dobogón, a 
negyedik helyre pedig egy győri is-
kola futott be. Mattyasovszkiné Lip-
ták Éva, a gimnázium igazgatója azt 
mondja, nagyon büszkék erre az 
eredményre, amit három dolognak 
tud be. Az összetartó és kiváló tan-
testületnek, a diákok jó tanulmányi 
eredményének, szorgalmának, illet-
ve a szülői háttérnek. Az iskolába 
eleve motivált gyerekek jelentkez-
nek, és van lehetőségük arra, hogy 
válogassanak a tehetséges gyerekek 
közül, hiszen nem csak miskolci ta-
nulóik vannak, negyven százalé-
kuk a megye más településeiről ér-
kezik. Az iskolában az emelt szintű 
érettségizőknek nagyobb az aránya, 

mint a középszintűé, és a nyelvvizs-
gázottak aránya is magas. Azt nem 
tartja valószínűnek, hogy a jó ered-
ménynek köszönhetően a követke-
ző tanévre még többen jelentkezné-
nek hozzájuk, mint korábban, sőt, 
inkább az a félelme, hogy lesznek, 
akik nem merik majd beadni a je-
lentkezésüket, arra számítva, hogy a 
Hermanba nehéz bekerülni. 

Szintén nagyon jól szerepelt a kö-
zépiskolai rangsorban a Berzeviczy 
Gergely Szakközépiskola és Szak-
képző Központ, amely a 11. helyet 
szerezte meg. Ettől is kimagaslóbb, 
hogy ebben a rangsorban a Ber-
ze a nyelvvizsgák száma alapján a 
nagyon kiemelkedő második he-
lyen áll, ebben az összehasonlítás-
ban mindössze egy győri középis-
kola előzte meg. Mihalikné Hável 
Éva igazgatóhelyettes szerint a si-

ker kulcsa, hogy kimagasló a nyelv-
oktatás az intézményben, a nyelvi 
előkészítő és a kétnyelvi képzésben 
is. Az alapozó képzésre épülő szak-
mai képzésekben is kiemelt hang-
súlyt kap a nyelvoktatás, a tanulóik 
között magas a felső- és középfo-
kú nyelvvizsgával rendelkezők ará-
nya. Ugyanakkor nagyszerű a taná-
ri kar, és a tárgyi feltételek is adottak 
a jó munkához. Az igazgatóhelyet-
tes hangsúlyozta, hogy pályázatok-
nak is köszönhetően több fejlesz-
tést tudtak megvalósítani az utóbbi 
években, többek között a számító-
gépes eszközpark is jelentős fejlesz-
tésen esett át.  

A miskolci intézmények közül a 
gimnáziumok rangsorába a Földes 
Ferenc Gimnázium került még be 
az első ötvenbe (28.), míg a szak-
középiskolák közül a Fáy András 
Szakközépiskola (32.) és a Bláthy 
Ottó Szakközépiskola (33.)

H. I.

Megújult a miskolc.hu
Tesztüzemben már elérhető 
Miskolc új honlapja. Decem-
ber 31-éig – a próbaüzem alatt 
– még a korábbi városi honlap 
is működik, az új portállal kap-
csolatos észrevételeket pedig 
e-mailben kér, vár a polgármes-
teri hivatal. Az új honlapot a régi 
lapon (www.miskolc.hu) vagy a 
http://teszt.miskolc.hu oldalon 
lehet elérni december 31-éig.

A honlapot Miskolc város la-
kói is tesztelhetik, hiszen mint 
minden újonnan induló, szer-
teágazó tartalmakat kínáló ol-
dalaknak, a miskolc.hu-nak is 
lehetnek gyermekbetegségei. 
Arra kérik ezért a miskolcia-
kat, hogy a honlap@miskolc.hu 
e-mail címre küldött levélben ír-
ják meg a tapasztalt esetleges hi-
bákat, hiányosságokat.

Faültetés, padok, szemetesek
Több köztéri padot és szeme-
test helyeztek ki az elmúlt egy 
hétben Molnár Péter válasz-
tókerületében, valamint ked-
den 35 fát is elültettek a Vö-
rösmarty Mihály utca végén. 
Mindezt a képviselő fejlesztési 
alapjából végezte el a Miskolci 
Városgazda Nonprofit Kft.

A múlt héten húsz köztéri padot 
és tíz szemetest helyeztek ki Mol-
nár Péter önkormányzati képvise-
lő választókerületében. Az 1,2 mil-
lió forintos beruházást fejlesztési 
alapjából finanszírozta a KDNP-s 
városatya, ezen túl több, régi típusú 
pad felújítását is elvégeztette.

– A padok egy része a választó-
kerületben közintézménybe került 
– iskola, óvoda, idősek napközije –, 
míg nagyobb hányada közterület-
re, járdák, játszótér mellé, parkok-
ba. Az elmúlt hónapban sor került 
a választókerületben néhány lépcső 
és járda helyreállítására is – mond-
ta el portálunk érdeklődésére Mol-
nár Péter.

Kedden fát ültettek a képviselő 
körzetében a Városgazda munka-
társainak segítségével a Vörösmarty 
Mihály utca végén, a Szinva ABC-

től a Soltész Nagy Kálmán utca felé, 
valamint a Belgrád közben, az óvo-
da mellett. Összesen 35 fát helyez-
tek el az utca mentén.

– Kisebb részben a kiszáradt fák 
pótlásáról volt szó, nagyobb rész-
ben újak ültetéséről. Közel félmillió 
forintba kerültek ezek a munkák. 
Jövőre folytatni tervezem a fásítást 
a választókerületben, hiszen a leve-
gő, a közérzet javítása szempontjá-
ból nagyon fontosnak gondolom 
ezt – emelte ki a politikus.

Szintén a választókerületi fej-
lesztési alapból korszerűsítettek 
termeket a Szabó Lőrinc Általá-
nos Iskolában. Erre 850 ezer forin-
tot fordítottak a fejlesztési alapból. 
Ezen túl óvodai sószoba és játszó-
tér kialakítását is finanszírozta még 
Molnár Péter, összesen 1 millió fo-
rint értékben.

S. P. | fotó: Juhász Á.

Ifjú szónokok az őszinteségről
Negyedik alkalommal verse-
nyeztek Miskolc ifjú szónokai 
pénteken a polgármesteri hivatal 
Petőfi utcai konferenciatermé-
ben. A versenyt a város önkor-
mányzata és a Miskolci Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Kara 
szervezésében tartották meg, 
többségében végzős középisko-
lai tanulók részére. A cél az anya-
nyelvi műveltség és a szónoki ké-

pességek fejlesztése volt, de az 
esetleges közéleti szerepvállalásra 
is kitűnő felkészülésként szolgált. 
A diákoknak 4-5 perces, szaba-
don előadott beszédet kellett tar-
taniuk, melyet a tiszta, magyar 
beszéd, a helyes és szép stílus, va-
lamint a logikus, meggyőző érve-
lés alapján értékelt az öttagú zsű-
ri. Az eredmény lapzártánk után 
született meg.
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Akcióban a „miskolci készenlétiek”
Másfél év telt el azóta, hogy Miskolcra költözött a Készenlé-
ti Rendőrség X. Bevetési Osztálya. A speciálisan képzett rend-
őrök – vagy ahogy általában nevezik őket: a „miskolci készen-
létiek” – azóta számtalan akcióban vettek részt. Létszámuk 
csaknem a duplájára nőtt, felszerelésük elérte, egyes esetek-
ben pedig meg is haladja az európai színvonalat – tudta meg a 
Miskolci Napló, melynek betekintést engedtek speciális beve-
tési gyakorlataikba is.

Az egység elhelyezési körletét az 
Eperjesi utcán, a rendészeti szak-
középiskola egyik korábbi objek-
tumában alakították ki múlt év ta-
vaszán. Bácsik Sándor őrnagynak 
vegyes összetételű állományból kel-
lett ütőképes csapatot kovácsolnia: 
ötven főt az addig máshol szolgá-
ló készenlétiek közül vezényeltek 
át ide, a többieket pedig a helyi ren-
dészeti szakközépiskola végzősei-
ből válogatták. Összesen százöten 
kezdték meg a szolgálatot múlt év 
márciusában. A létszám mára 203-
ra duzzadt.

Bácsik Sándor – miközben sorra 
mutatja a korszerű elhelyezési kör-
leteket, a jól felszerelt edzőtermet, 
ebédlőt, és a többi létesítményt – 
azokról a feltételekről, terhelési 
próbákról is beszél, amelyeken egy 
készenléti rendőrnek meg kell fe-
lelnie. Az elvárások jóval szigorúb-
bak az átlagnál, s szolgálat közben 
is rendszeresek a fizikai, pszichikai 
tréningek. Ezekre szükség is van, 
hiszen az egységet általában ott ve-
tik be, ahol komoly baj van.

Részt vesznek a közterületi szol-
gálat megerősítésében, futballmér-
kőzések és egyéb, nagy tömegeket 
vonzó rendezvények, kiemelt koc-
kázatú helyszínek biztosításában, 
veszélyeztetett közterületek, sze-
mélyvonatok ellenőrzésében, spe-
ciális krízishelyzetek megoldásában 
– ott, ahol erre a „hagyományos” 

rendőri erők már nem elégségesek. 
Ilyen volt például itt a környéken a 
szlovák futballhuligánok randalíro-
zása, vagy 2010 őszén a robbanás-
veszélyes etnikai konfliktus is, Sajó-
bábonyban.

Mindez persze komoly felkészí-
tést igényel, a technikai tudnivalók 
mellett nagy hangsúlyt helyeznek 
arra, hogy az állomány tagjai egyé-
nenként tisztában legyenek a jog-
szabályi háttérrel, ami az intézkedé-
seiket szabályozza.

Látogatásunk során részesei le-
szünk egy tömegoszlatási gyakor-
latnak is – látható, az egység felállá-
sa, mozdulatai pontos, kidolgozott 
„koreográfia” szerint zajlanak. El-
hangzanak a figyelmeztető felszólí-
tások, majd megindul a sorfal. Ki-
szorítás közben működésbe lépnek 
az úgynevezett „támogató kom-
mandók” is, akik a hangadók és a 
különösen veszélyes elemek kieme-
lésére hivatottak.

A készenléti rendőrök nem gu-
mibotot, hanem az amerikai fil-

mekből is ismert „tonfát” használ-
nak, s oszlatásnál gyakori eszközük 
a füstgránátvető is. Fontos szerepük 
lehet a helyszíni dokumentáló esz-
közöknek – például videokamerák-
nak – és az éjjellátó készülékeknek, 
gázálarcoknak. Védőfelszereléssel, 
fegyverzettel együtt, a csapat egy-
egy tagja mintegy 40 kilós súlyt ci-
pel intézkedés közben.

A támogató gépjárműparkban 
a miskolci készenléti század nyolc 
személyautóval, két terepjáróval és 
tíz kisbusszal rendelkezik. Eszköz-
beszerzésre, épület-felújításra csak-
nem félmilliárd forintot fordított ta-
valy az ORFK.

A X. Bevetési Osztály önálló 
hatáskörben, az arra igényt tar-
tó területi és helyi szervvel együtt-

működve látja el feladatát több 
megyében, az országos és a me-
gyei főkapitányok is igényelhetik 
a munkájukat. A helyzettől függő-
en, 8–12 fős bevetési csoportok-
ban dolgoznak. Idén, augusztus 
18-ától bevezették az önálló szol-
gálatellátást, a frekventált és leg-
nagyobb rendőri jelenlétet igénylő 
Borsod megyei településeken. Az 
adott területre jellemző bűncse-
lekmények és szabálysértések fi-
gyelembevételével járőr-útirányo-
kat dolgoztak ki: jelenleg 19 ilyen 
útirány mentén végzik feladatai-
kat a bevetési csoportok, ami hét 
rendőrkapitányság 25 települését 
foglalja magában. Az elkövetkező 
időszakban további térségekben is 
tervezik ennek a szolgálati formá-
nak a bevezetését. A X. Bevetési 
Osztály múlt év novemberétől fo-
lyamatos, 24 órás szolgálatot lát el 
Lyukóvölgyben is.

Bácsik Sándor szerint sok eset-
ben már a puszta jelenlétük is visz-
szatartó erővel bír, a rendbontók 
általában tudják, hogy a készenléti-
ekkel „nem lehet viccelni”.

Szepesi Sándor | fotó: J. Á.

A X. Bevetési Osztály jegyzőkönyveiből
» Elfogás: 245 eset (ebből 171 bűncselekmény tettenérése, 56 körözött személy elfogása)
»  Előállítás: 364 eset (ebből 202 bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy volt, 

46 eset mintavétel céljából történt)
» Szabálysértési feljelentés: 2218 eset (ebből 420 kiemelt szabálysértés)
» Büntető feljelentés: 272 eset (ebből 17 vagyon elleni, 44 pedig közlekedési bűncselekmény miatt)
» Helyszíni bírság: 4025 fővel szemben 29 342 000 ezer forint értékben.
» Közlekedés-igazgatási intézkedés: 692 esetben

70 milliós projekt-előkészítés – esélytelenül (2.)
Múlt heti számunkban írtuk: több olyan fejlesztést is elkezd-
tek Miskolctapolcán az elmúlt években, amelyek megva-
lósíthatósága már a projektek megkezdése előtt is kétséges 
volt, amelyekhez például nem voltak meg a szükséges ható-
sági engedélyek.

A cikkben (ami hozzáférhető a mi-
nap.hu-n is) Czinkné Sztán Anikó, 
a Miskolci Turisztikai Kft. igazga-
tója mondta el a Miskolci Napló-
nak, hogy részben egy szálloda-
építéssel és szolgáltatásbővítéssel, 
részben egy új strand létesítésével 
kapcsolatban – projektvezetői, il-
letve megbízási díjakra – mintegy 
70 millió forintot fizettek ki úgy, 
hogy a kezdetektől számos bizony-
talanság inthette volna óvatosság-
ra az akkori döntéshozókat. Az 
üggyel kapcsolatban megkérdez-
tük a cikkben szereplő érintette-
ket: Tompa Sándort, aki egy szak-
hatóságokkal folytatott egyeztető 
tárgyaláson vett részt, Varga Györ-
gyöt, aki a Miskolctapolca Fejlesz-
tési Kft. ügyvezetése mellett a szál-
lodaépítési projekt vezetője volt, 
Fedor Vilmost, aki a turizmusért 
is felelős alpolgármestere volt a vá-
rosnak, valamint Fridély Lászlót, 
aki bár nem szerepelt a cikkben, de 
ebben az időben ő volt a Miskolci 
Turisztikai Kft. ügyvezetője.

A lényeget tekintve mindenki-
nek ugyan azokat a kérdéseket tet-
tük fel, s azokra az ügyben betöltött 
szerepükből következő válaszokat 
vártuk:

» Mi indokolta, hogy a fejlesztés sikerét ele-
ve kizáró szakvélemények ellenére elindítsák a 
projekteket?

» Mi indokolta, hogy miközben egyre vilá-
gosabban látszottak a projektek jogszabályi aka-
dályai, folytatódott a projektdokumentumok el-
készíttetése, az ezzel kapcsolatos megbízások, 
szerződések megkötése?

» A körülményekre való tekintettel 
mennyire érzi személyes felelősségét a projektek-
kel kapcsolatos költségek kifizetésében?

Tompa Sándor reagálásában úgy nyilatko-
zott: ő személy szerint egyik projektben sem 
volt döntési helyzetben, így ezzel kapcsolatos 
felelősséget sem tud vállalni. A konkrét projekt-
ben annyi szerepe volt, hogy 2009 novemberé-
ben, a polgármester távollétében levezényelt 
egy szakmai egyeztetést, a bezárt mészkőbá-
nyába tervezett, kiemelt turisztikai attrakció 
projekttel kapcsolatban. Gazdasági szakértő-
ként és a Városfejlesztési Bizottság akkori el-
nökeként azonban mindenképpen pártolta a 
fejlesztési elképzelést, amelyet a terület rekulti-
vációja és a tapolcai turizmus fejlesztése szem-
pontjából is fontosnak, hasznosnak érzett.
– Látszott, hogy vannak jogszabályok, ame-
lyekkel kapcsolatban egyeztetni kell, hogy a 
természet- és a vízbázisvédelem ne sérüljön 
– mondta el Tompa Sándor, aki szerint azon-
ban az ilyen előzetes egyeztetések egyálta-
lán nem szokatlanok a fontos beruházásoknál. 

Mint mondta, számtalan példa bizonyítja – 
akár a Diósgyőr-Lillafüred projektnél is –, hogy 
meg lehet találni az ésszerű kompromisszumo-
kat a szakhatósági előírások és a városfejlesz-
tési szempontból fontos turisztikai beruházá-
sok között. 
– Lehet, hogy abban van némi restanciájuk a 
projektek korábbi irányítóinak, hogy nem dol-
gozták ki időben azokat a jogszabály-változ-
tatási kezdeményezéseket, igényeket, ame-
lyek alapján ésszerű megállapodásokra lehetett 
volna jutni. Ugyanakkor azt is el kell monda-
ni, hogy a fejlesztési koncepció, illetve az ez-
zel kapcsolatos önkormányzati határozat na-
gyon hosszú távra szóló programot fogalmaz 
meg. Rangsorolni kellett volna, mi az, ami az 
érvényben lévő jogszabályok alapján megva-
lósítható, melyek azok a területek, ahol továb-
bi egyeztetésekre, kompromisszumokra van 
szükség – hangoztatta Tompa Sándor, aki úgy 
fogalmazott: mindenesetre sajnálja, hogy az új 
városvezetés nem használta ki az akkor Tapolca 
számára a NORDA által felkínált kiemelt turisz-
tikai projektlehetőséget. Az új pályázatra egye-
lőre várni kell.

Varga György írásban elküldött válaszában az 
alábbiakat tartotta fontosnak elmondani:
Az engedélyeztetési eljárásról a Miskolci Turisz-
tikai Kft. előzetesen 2008-ban egyeztetett a 
környezetvédelmi hatósággal, amely lényegé-
ben nem emelt kifogást a szálloda építése el-
len. A két projekt indításáról ezután döntött a 
Miskolc Holding Zrt.
A Miskolci Turisztikai Kft. 2008 végén nyílt pá-
lyázatot írt ki a projektek tervezésére, mely-
nek nyertesei 2009 áprilisában kerültek kivá-
lasztásra.
2009 őszén kaptam megbízást a projektmene-
dzseri feladatok ellátására és ezután kerültek a 
pályázatok elkészítésre és benyújtásra a NORDA 

részére. Vagyis a projektek elindításának dönté-
sében, pályázat kiírásában nem vettem részt!
A 123/1997. (VII. 18.) sz. korm. rendelet 16. § 
(3) bekezdése szerint: „A védőterületen épí-
tési és telekalakítási tilalom rendelhető el.” 
Az ingatlan-nyilvántartásba a belső és külső 
védterületet, védősávot érintő korlátozások (pl. 
építési tilalom) nincsenek bejegyezve! 
A terület beépíthetőségét igazolja, hogy a fen-
ti rendelet az elmúlt 10 évben is érvényben volt, 
mind 2001-ben a vízmű belső védterületén épí-
tett Barlangfürdő új gyógyászati részlegének 
(Építtető: MIVÍZ Rt.), mind pedig a vízmű külső 
védterületén épített panzió 2006-os építésekor!
A tervezett projektek indítása ellen szakha-
tósági kifogás nem merült fel, ráadásul a 
védterületekre korábban is adtak ki építési en-
gedélyeket és épültek meg Miskolctapolca ide-
genforgalma szempontjából fontos épületek!
A projektek álláspontom szerint megvalósít-
hatóak lettek volna, amihez nem kellett volna 
más, mint közös szándék és akarat annak érde-
kében, hogy Miskolctapolca végre Miskolc város 
gyémántjaként ragyoghasson. Ebből adódóan 
mindennemű kifizetés a projektek megvalósí-
tása érdekében történt, amihez a Miskolci Tu-
risztikai Kft.-nek a tulajdonos részéről – Miskolc 
Holding Zrt. – jóváhagyása volt.

Fedor Vilmos így foglalta össze véleményét: 
Tapolca turisztikai fejlesztését mint kiemelten 
kezelendő feladatot a város által alapított gaz-
dasági társaság, a Holding Zrt. irányította. A ha-
tékonyabb működés érdekében jöttek létre azok 
a szervezeti egységek, amelyek a beruházások 
közvetlen előkészítését végezték, többek között a 
szükséges szakhatósági egyeztetéseket. Nyilván 
ennek egyik eleme a környezetvédelem irányító 
hatóságával való egyeztetés volt.
Amikor arról beszélünk, lehet-e védett terüle-
teken városi fejlesztéseket végezni, akkor ér-

demes a nemzetközi és a hazai gyakorlatot is 
segítségül hívni. Ugyanis a ma használatos, kor-
szerű technológiák már lehetővé teszik, hogy 
egy tervezett épület – ami fontos egy közösség-
nek – a környezet károsítása nélkül épülhessen 
fel. A szakhatóság szerepe éppen abban van, 
hogy megfogalmazza azokat a szakmai előírá-
sokat, melyeket az építtetőnek be kell tartania. 
Ha ez nem így lenne, akkor nem kaphatott vol-
na engedélyt a Barlangfürdő már megvalósított 
bővítése, vagy a másodlagos vízvédelmi terüle-
ten épült magánpanzió sem.
Végezetül szeretném megjegyezni, hogy Mis-
kolc Megyei Jogú Város 2008 júliusától hatályos 
Szabályozási Terve és Építési Szabályzata a Bar-
langfürdő területét „fürdő különleges közhasz-
nálatú építési zónaként” jelöli, mindennemű 
vízvédelmi korlátozás nélkül. Amikor ez meg-
született, a környezetvédelmi szakhatóság – 
mint véleményező – a területre semmilyen 
használati korlátozást nem jelzett.

Fridély László válasza: A kérdés, hogy a mis-
kolctapolcai Barlangfürdő további fejlesztésé-
hez szükség van a fürdőhöz közvetlenül kapcso-
lódó szálláshelyre, már az egykori Anna Szálló 
sajnálatos lebontása után felmerült! 
A Miskolci Turisztikai Kft. 2008. januári elindu-
lása után újból napirendre került a fürdőszálló 
építése. A terveinkkel 2008 tavaszán megkeres-
tem az Észak-magyarországi Környezetvédel-
mi és Természetvédelmi Felügyelőséget, amely 
2008. június 3-án kelt levelében lényegében 
nem emelt kifogást, mindössze, mint a helyi 

védelem alatt álló terület esetében megszo-
kott, Miskolc város jegyzőjének a hozzájárulá-
sát szabta feltételül! Június 13-án a várostól is 
részletes tájékoztatót kaptam a fennálló és kö-
vetendő előírásokról és teendőkről. A kérdés a 
Miskolc Holding Igazgatósága elé került, ahol 
szintén zöld utat kapott!
A Miskolci Turisztikai Kft. két pályázatot nyújtott 
be 2009 őszén. Pályázataink el nem hagyha-
tó részét képezte a tervek, a megvalósíthatósá-
gi tanulmányok elkészíttetése, illetve az épí-
tési engedélyek, szakhatósági hozzájárulások 
megszerzése. Ennek során a Környezetvédel-
mi Felügyelet az építési engedélyhez szükséges 
hozzájárulást 2010 márciusában valóban meg-
tagadta, azzal az indokkal, hogy (idézem) „a 
külső védőövezet területén csak a vízmű fenn-
tartója (vagyis a MIVÍZ Kft.) építkezhet!” Ezért 
az a döntés született, hogy a projektbe vonjuk 
be a MIVÍZ Kft.-t is.
A terveket és a projekt belső viszonyait módosít-
va vártuk a Környezetvédelmi Felügyelőség ked-
vező, a városrész érdekeit előtérbe helyező pozi-
tív döntését. Az illetékes építési hatóság végül is 
2010. december 13-án kelt levelében értesítette 
a Miskolci Turisztikai Kft.-t arról, hogy az építési 
engedélykérelmet elutasítja! Jóval azután, hogy 
2010 novemberében engem és vezetőtársaimat 
új vezetés váltotta a társaság élén.
Személyes felelősségemet abban látom, hogy 
nem sikerült megértetni: Miskolctapolca jövő-
je, fejlődése a Barlangfürdőhöz közvetlenül kap-
csolódó szálloda-fürdőszálló nélkül merő utópia!

***

Hogy a reagálások mennyire adnak választ az általunk feltett kérdések-
re, vagy mennyire hagynak a kívülállóban bizonytalanságokat, azt ki-ki 
döntse el maga. Varga György állítja: „mindennemű kifizetés a projektek 
megvalósítása érdekében történt, amihez a Miskolci Turisztikai Kft.-nek a 
tulajdonos részéről – Miskolc Holding Zrt. – jóváhagyása volt”.

Csakhogy ezek a projektek nem valósultak meg... Vajon hol a határ az 
ésszerű kockázatvállalás esetleges vesztesége, és a „jó ügyet szolgálunk, 
majd csak jóra fordul minden” nehezen magyarázható felelőtlensége kö-
zött? A Miskolc Holding engedélyével.

Várostörténeti vetélkedő
Ismét, immár negyedszer, város-
történeti vetélkedőt hirdet álta-
lános és középiskolás diákoknak 
Fodor Zoltán önkormányzati kép-
viselő és a Miskolci Kommunikáci-
ós Nonprofit Kft. (MIKOM).

Háromfős csapatok jelentkezé-
sét várjuk, egy iskola maximum 
öt csapatot indíthat. A vetélkedő 
első fordulója írásos, tíz héten át 
tart totó formájában. Az első fel-
adat január közepén jelenik meg 
a Miskolci Naplóban, a továb-
bi kilencet pedig a minap.hu-n 
tesszük közzé. A kinyomtatott 
és kitöltött feladatlapokat a csa-
pat nevének és az iskola címének 
megjelölésével a MIKOM titkár-
ságára, a Miskolc, Kis-Hunyad u. 
9. szám alá kell beküldeni. A le-
adási határidő a megjelenéstől 
számított két hét.  

A második forduló maga a 
döntő 2012 áprilisában, amely-
ről a döntőbe jutott 6-6 csapat 
külön értesítést kap. A döntőről 
a Miskolc Városi Televízió részle-

tesen beszámol. A nyertes általá-
nos iskolai és középiskolai csapat 
és egy-egy felkészítő pedagógus 
fődíjként háromnapos brüsz-
szeli utat nyer, teljes ellátással. A 
programban szerepel az Európai 
Parlament megtekintése idegen-
vezetéssel, valamint városnézés 
is. A további helyezettek értékes 
műszaki cikkeket nyerhetnek. 

A kérdéseket Dobrossy Ist-
ván történész állítja össze. A fel-
merülő kérdésekkel Fodor Zol-
tán ötletgazdát lehet keresni a 
30/6789-533-as telefonon.

Kötelező regisztráció
Januártól minden cégnek és 
egyéni vállalkozónak kötele-
ző lesz regisztrálnia magát a ke-
reskedelmi és iparkamaránál. 
A kamarai törvény módosítása 
nem vonatkozik viszont az ős-
termelőkre és agrárvállalkozá-

sokra. Az éves díj ötezer forint 
lesz. A már működő vállalkozá-
soknak januártól hatvan napjuk 
lesz arra, hogy regisztráljanak a 
kamaránál. A regisztrációs díjat 
pedig márciusig kell majd befi-
zetni.

Ajándékakció 
Könyveket, játékokat és egyéb 
ajándékot gyűjt rászoruló gye-
rekeknek a Városháza decem-
ber 21-éig a Szinva teraszon. Az 

Ajándékház hétköznap 12–17 
óra, hétvégén 10–15 óra között 
tart nyitva. Az adományokat az 
Iránytű Szociális Szolgálat és a 
Családvédelmi Szolgálat segítsé-
gével juttatják el a gyerekekhez.
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Költségvetési koncepcióról, közüzemi díjakról döntöttek
Több jelentős napirendi pon-
tot tárgyalt decemberi ülésén, 
csütörtökön a miskolci köz-
gyűlés, így a jövő évi költség-
vetési koncepcióról is. 

Kiss János (Fidesz) frakcióveze-
tő a vitában hangsúlyozta: töreked-
ni kell arra, hogy ne hitelfelvételből 
tartsanak életben egy várost. Ezt a 
korábbi évekre jellemző tendenciát 
meg kell fordítani. A működési be-
vételek fedezik a kiadásokat, rend-
be fogják tenni a büdzsét. A korábbi 
városvezetés olyan mértékű adóssá-
got hagyott hátra, aminek a ledolgo-
zása egy év alatt egyszerűen lehetet-
len volt, de meg fogják oldani. 

– Rendbe kell tenni a város gaz-
dálkodását, ne ellenünk szurkol-
janak, mert akkor a város ellen is 
szurkolnak – fogalmazott Kiss Já-
nos, az ellenzéki felvetésekre rea-
gálva. 

Mokrai Mihály (MSZP) képvise-
lő a költségvetési koncepció vitájá-
ban egyebek mellett arról szólt: nem 
indulnak új fejlesztések, csak az elő-
ző vezetés által indított beruházá-
sok áthúzódó finanszírozási for-
rásai jelenek meg. A tervezet nem 
képes valódi válaszokat adni Mis-
kolc problémáira, mint a képviselő 
fogalmazott, „nem szabad minden 
gazdasági tévedést az intézménye-
ken leverni”. A képviselő szerint a 
koncepciót akár kísérletként is fel 
lehet fogni, aminek a miskolciak fi-
zetik meg az árát. Nőnek a tartozá-

sok, egyre elérhetetlenebbé válnak 
a támogatások, összezsugorodik a 
helyi döntéshozatal. Romlik a fel-
adatellátás biztonsága, a szolgáltatá-
sok térképe szűkül.

Zsiga Marcell alpolgármester az 
eredményekre hívta fel a figyelmet. 
Utalt az elmúlt időszak munkahely-
teremtő beruházásaira, megállapo-
dásaira, például a Bosch esetében, 
vagy annál a német drótgyárnál, 
amelynek idetelepülését az MSZP 
bizonyos körei kifejezetten elle-
nezték. Egy skandináv befektető a 
Mechatronikai Park teljes szabad 
területét megvásárolta, több száz 
munkahely jöhet itt létre.

– Lesznek még munkahelyte-
remtő beruházásaink, bízzanak 
bennünk – hangoztatta az alpol-
gármester, aki utalt a kedvezőt-
len nemzetközi gazdasági hely-
zetre is. Arra, hogy fejlett európai 

országokban nyugdíjcsökkenté-
sek, száz ezres elbocsátások várha-
tók a válság miatt. Magyarorszá-
gon nincs szó erről.

Simon Gábor (MSZP) frakció-
vezető úgy vélte, a koncepció eb-
ben a formában nem használha-
tó, nélkülözi a konkrétumokat, a 
központi költségvetésen alapul. A 
kitűzött célokat alátámasztó beru-
házásokat nem látják előkészített-
nek, nem tudnak ilyen projektek-
ről, így a célok csak vágyálomnak 
tűnnek.

Soós Attila (Fidesz) képviselő az 
ellenzéki hozzászólásokból hiányol-
ta a konkrétumokat, mint mond-
ta, mindenről beszéltek, az országos 
politikától kezdve, csak arról nem, 
mit kellene tenni, hogyan tudná-
nak ők hozzájárulni építő javaslata-
ikkal a költségvetéshez. Soós Attila 
arról is szólt, mit örökölt a jelenle-

gi vezetés, mivel kell megbirkóznia: 
miért hanyagolták el korábban a vá-
ros ivóvízrendszerét, miért most 
kell rendbe hozni a közbiztonságot, 
újragondolni racionálisan az MSZP 
idejében gigantikusra duzzasztott 
intézményhálózatot.

Pakusza Zoltán (Jobbik) képvise-
lő annak a véleményének adott han-
got, nem életképes az európai össze-
hasonlítás, hiszen ott jóval magasabb 
az életszínvonal, még a megszorítá-
sokkal is, a miskolciak pedig a túlélé-
sért küzdenek. A képviselő szerint a 
város adósságcsapdában van, nem 
az adósságszolgálatot kellene priori-
tásnak tekinteni, ugyanis ez a forrás-
teremtő fejlesztések fő akadálya. 

(A költségvetési koncepcióról elő-
ző lapszámunkban írtunk, a cikk, 
illetve a részletes közgyűlési tudósí-
tás a minap.hu-n olvasható.)

Szepesi S. 

Díjváltozások
Miskolc város képviselő-testülete döntött 
a közüzemi díjak 2012-es változásairól.

» Az ivóvíz-, szennyvíz-elvezetési és -kezelési 
szolgáltatás esetében 5,2 százalékos mértékű 
díjnövekedésről döntöttek. A december 16-tól 
hatályos díj tehát a lakossági fogyasztók számá-
ra: az ivóvíz esetében 269,80, a szennyvízszol-
gáltatás esetében 207,60 forint/köbméter.
» A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjánál 
4 százalékos díjemelést fogadtak el.
» A közösségi közlekedésnél nettó 8,3 százalé-
kos tarifaemelésről döntött a grémium és 440 
millió forintos önkormányzati támogatásról.

» Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bér-
leti díja 4 százalékkal emelkedik jövőre.
» Az új parkolási díjakat 5 százalékos díjeme-
lés, 2 százalékos áfa-emelkedés mellett fo-
gadták el.
» A sírhelyek és egyéb temetői szolgáltatások 
kapcsán 6,5 százalékos díjváltozásról határoz-
tak a képviselők.
» Elfogadta a közgyűlés az AVE Miskolc elő-
terjesztését is, amely az inflációnak megfele-
lő 4 százalékos díjemelésről szól. Ez azonban a 
komplex szolgáltatást takarja, tehát benne van 
a begyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás, a hulla-
déktelep fenntartása, a fenyőelszállítás és a 
lomtalanítás. Így maga a szemétszállítási díj 
nem ennyivel emelkedik. 

Vita a közszolgáltatási díjak változásáról
Összevontan tárgyalta a tes-
tület a közszolgáltatási dí-
jak változását érintő napi-
rendeket.

Pakusza Zoltán (Jobbik) képvise-
lő, több más ellenzéki politikussal 
egyetemben kifogásolta, hogy nem 
külön tárgyalják ezeket az előter-
jesztéseket. Mint mondta, ez is-
mét azt jelzi, hogy korlátozni sze-
retnék az ellenzék hozzászólási 
lehetőségeit. A képviselő szerint a 
tervezett emelések több esetben a 
multinacionális nagytőke érdeke-

it szolgálják, nincsenek arányban a 
miskolciak teherbíró képességével, 
a Jobbik-frakció, ahogy eddig, úgy 
most sem fogja ezeket támogatni.

Kovács László (KDNP) képvi-
selő hangsúlyozta, hogy a város-
vezető koalíció pártjai, képviselői 
soha nem előterjesztői az ilyen és 
hasonló szakmai anyagoknak. Az 
előterjesztők jelen esetben az érin-
tett tagvállalatok vezetői. 

– Megvizsgáljuk, mennyire felel-
nek meg ezek a gazdasági helyzet-
nek, szükségszerűségnek, és indo-
kolt esetben támogatjuk – emelte 
ki Kovács László, hangsúlyoz-
va, hogy a bizottsági meghallgatá-

soknál soha nem a legmagasabb 
emeléssel járó, hanem mindig a 
kompromisszumos megoldáso-
kat támogatták a kormánypártok 
képviselői. Mint mondta, a fele-
lős városvezetésnek szem előtt kell 
tartania a működőképesség fenn-
tartását, és adott esetben, ennek ér-
dekében a népszerűtlen intézkedé-
seket is fel kell vállalnia. 

Seresné Horváth Zsuzsanna (Fi-
desz) képviselő szerint komolyta-
lan és hiteltelen az MSZP-s kép-
viselők részéről az áremelések 
bírálata, az, hogy inflációt meg-
haladó, brutális áremelésekkel 
rio gatják a miskolciakat. A kép-

viselő adatokat sorolt fel annak 
alátámasztására, hogy a korábbi 
városvezetés idejében 20–40 szá-
zalékos áremelésekre is sor került, 
szemben a jelenlegi 4–8 százalé-
kossal, amelyek a működőképes-
ség érdekében elengedhetetlenek. 
Molnár Péter (KDNP) frakcióve-
zető azokra az ellenzéki kritikákra 
reagált, hogy egy napirendi pont-
ban tárgyalnak több előterjesztést. 
A frakcióvezető felsorolta, amikor 
a korábbi, MSZP-s városvezetés 
egyetlen napirendi pontban ter-
jesztette elő a holding cégeit érin-
tő díjváltozásokat, és akkor éppen 
ők, az akkori ellenzék kérte, hogy 
bontsák ezt szét, de a szocialista 
többség nem fogadta ezt el. 

Sz. S. 

Frakcióvezetők a jövő évi költségvetés alapelveiről
Kiss János 
(Fidesz)
A költségve-
tési koncep-
ció kapcsán 
számtalan-
szor elmond-
tuk már, de 
nem árt is-
mételni: az a 
költségvetési politika, ami az elmúlt 
időszakban a szocialistákat jellemez-
te, nem vihető tovább. Az eladósítás 
korszaka véget ért. A város működé-
si mérlegét 2011-re egyensúlyba hoz-
tuk, működési hitelt nem kellett fel-
venni. Ezt az egyensúlyt kell tartani 
2012-ben is, mert a hitelből fedezett 
költekezést a mai városvezetés józan 
és felelős politikája nem támogathat-
ja. Az új egyensúlyi költségvetés már 
lesz annyira erős, hogy a város új stra-
tégiai célokat is ki tud tűzni maga elé. 
Ezek közül kiemelkedik a közbizton-
ság javítása, ami Miskolcon is minden-
kit érintő, fontos közügy. Úgy készü-
lünk, hogy 2012 az áttörés éve lesz a 
közbiztonság vonatkozásában, az „él-
hetőbb város” programunk fontos ígé-
reteit valósítjuk meg.

Simon 
Gábor 
(MSZP)
Miskolc jövő 
évi költség-
vetése a 
megbukott 
országos költ-
ségvetésre 
épül, így már 
a kiindulási pontja is téves. Az előter-
jesztés támogatható célokat is megje-
löl, azonban már most látszik, hogy a 
célok eléréséhez a városvezetés alkal-
matlan. A város alapvető működéséhez 
brutális megszorításokat és zárolásokat 
alkalmaznak, amelyet minden miskol-
ci láthat, amennyiben az elmaradt fű-
nyírásokra, a koraesti sötétségre, a ká-
tyúzásra, vagy a köztisztaságra gondol. 
Ellenezzük, hogy a költségvetés egyen-
súlyát jelentős adóemelésekkel akarják 
javítani, amely több ezer miskolci vállal-
kozásra rak elviselhetetlen terhet. A vá-
rosvezetés által javasolt óriási díjeme-
lések családok életét teszik tönkre. A 
jövő évben a város fejlesztése is meg-
áll, a szocialista városvezetés által elin-
dított fejlesztéseken kívül újak alig fog-
nak indulni.

Molnár 
Péter 
(KDNP)
A város költ-
ségvetésének 
megtervezé-
se felelősség-
teljes munka. 
Vannak prio-
ritások: a ne-
héz, terhes szocialista örökség ellenére a 
város működőképességét meg kell őriz-
ni és működési hiány nélküli költségve-
tést kell tervezni. 2002 és 2010 között el-
adósították, kötelezettségekkel erősen 
megterhelték a várost, s ezért most van-
nak kényszerek. Például: jövőre több 
mint kétmilliárd forint a hiteltörleszté-
si kötelezettsége a városnak. Egy új típu-
sú koncepció készült, feladatalapú költ-
ségvetést tervez a város. Ez nagy váltás a 
korábbiakhoz képest. 2012-ben gazdál-
kodásunk úgy lesz egyensúlyban, hogy 
a közbiztonság erősítésére a megfelelő 
tárgyi és személyi feltételeket előteremt-
jük – ez továbbra is kiemelt cél. A város 
gazdálkodásának stabilizálása új alapo-
kat teremthet. A cél tehát a stabilizálás, 
helyrehozás, felelősségteljes gazdaság-
politikával a város érdekében.

Szegedi 
Márton 
(Jobbik)
A Fidesz – 
KDNP 2012-es 
költségveté-
si koncepció-
ja az egy évvel 
ezelőtti pon-
tos másola-
ta. Szavak szintjén ugyanazok jelennek 
meg benne ma is: munkahelyteremtés, 
közbiztonság javítása, az oktatás színvo-
nalának megőrzése. A megvalósítást is-
merjük: megszűnő munkahelyek, to-
vább romló közbiztonság, az oktatásból 
pedig 900 millió forint elvonás. Az is ag-
gasztó, hogy a városvezetés még csak jö-
vőre akarja feltárni Miskolc bevételi lehe-
tőségeit. Értetlenül állunk az előtt, hogy 
ez miért nem történt meg eddig, s elfo-
gadhatatlannak tartjuk, hogy a bevétel-
növelés alatt a kormánykoalíció tovább-
ra sem forrásteremtő beruházásokat ért, 
hanem kizárólag adó- és díjemelést. A Fi-
desz megszorításokra épülő gazdaság-
politikája bevételnövekedés helyett a 
miskolci vállalkozások ellehetetlenülését, 
s újabb miskolci egzisztenciák összeom-
lását fogja maga után vonni.

Közérdekű a közgyűlésen
A közérdekű bejelentések kö-
zött  Váradi Gábor, a cigány ki-
sebbségi önkormányzat vezetője 
elmondta, példaértékű összefo-
gással valósultak meg a program-
jaik: a nyári tábor, a takarítási ak-
ció, a jelenlegi is futó karácsonyi 
akció. Utóbbiról elmondta, de-
cember 21-én, délután 1 órakor 
az Újgyőri főtéren, 22-én 1 órától 
a Mindszent téren osztanak ebé-
det, de rengeteg ruha is összejött.

Jakab Péter a kiliáni lakótelep 
kapcsán jelezte, jelentősen nőtt a 
kisgyermekes családok száma, 
viszont csupán két uniós ját-
szótér van. A városüzemelteté-
si osztálytól levelet kapott, hogy 
a villamospálya építése során 
játszótér is épülne a Peja park-
ban, de nem tudni róla semmit. 
Seresné Horváth Zsuzsanna 

erre elmondta, valóban nincse-
nek még konkrétumok a ját-
szótérről, de több fórumon fel-
vetődött, és többen féltik a Peja 
Győző tér érintetlenségét.

Pakusza Zoltán a 6-os busszal 
utazók érdekében kérte, hogy az 
Újgyőri főtéren ezen busz meg-
állójának is legyen esőbeállója.  

Tompa Sándor érdeklődött, 
hogy elkészítette-e a felkért cég 
Tapolca fejlesztési tanulmányát, 
kifizették-e már, és mikor lehet 
megnézni.  Kriza Ákos emlékez-
tetett rá, hogy a korábbi város-
vezetés úgy akart fejleszteni, úgy 
fizetett tapolcai fejlesztési mun-
kákért, hogy engedélyük sem 
volt rá. Elmondta, elkészült a fej-
lesztési koncepció, ezt nyilvános-
ságra fogják hozni, és tervpályá-
zatokat fognak ez alapján kiírni. 

» Döntöttek az egyes, adózást érintő helyi rendelkezések módosításáról is. Az építményadó 
esetén négyzetméterenként átlagosan száz forintos emelésről döntöttek. Az idegenforgalmi adó fel-
ső határa törvényileg emelkedett, míg az iparűzési adónál a módosítás szűkítette az adómentes kört.

» Jóváhagyták Miskolc önkormányzata és a Miskolci Városgazda Kft. közötti köz-
szolgálati szerződés 2012. évre érvényes normatíváit.

» Módosították a Miskolc Holding alapító okiratát, cégvezetőnek nevezték ki Pálffy Kingát.

» Pályázatot írnak ki a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetői posztjára.

» Elfogadták a javaslatot a Kossuth tömb fejlesztéséhez szükséges ingatlan vásárlá-
sára és tulajdonközösség megszüntetésére, melyről a múlt heti lapszámunkban beszámoltunk.

» Sürgősségi napirendek között tárgyaltak és fogadtak el javaslatot az Iránytű Ava-
si Szociális Szolgálat Leszih úti konyhájának bezárásáról.

döntöttek még ›››››››››››››››››››››››

Lesz városi kedvezménykártya!
A sürgősségi előterjesztések kö-
zött került a képviselők elé a köz-
gyűlésen a Városi Kártya beveze-
tésére vonatkozó előterjesztés.

A korábban elfogadott határo-
zat szerint novemberben kel-
lett volna a képviselőknek a 
Miskolc Kártya helyett beveze-
tendő, kedvezményeket bizto-
sító Városi Kártya rendszerét 
tárgyalnia. A decemberi ülésen 
a grémium elé kerülő anyag a 
tárgyalás kétfordulóssá tételé-
re tett javaslatot, a részletes ki-
dolgozásnak 2012. február vé-
gére módosítva a határidejét. A 
rendszert a most elfogadott ja-
vaslat szerint márciusban ve-
zetnék be. Az elképzelés szerint 
a kártya pontgyűjtő és egyben 
kedvezményekre jogosító lesz, 
a nyereség felhasználására pedig 
javaslatot tehet a kártyabirtokos.

A szocialista képviselők sérel-
mezték, hogy nem készült el a 
korábban kiszabott határidőre 
a rendszer, és kérdezték, mi lesz 
március 30-áig a korábban nyúj-
tott kedvezményekkel. 

A vitában az is elhangzott, 
hogy 15 ezer kártya van haszná-
latban, amiből 40 milliós bevéte-
le van az azt működtető cégnek, 

míg a holding cégei 60 millió fo-
rintot buknak rajta. A rendszert 
a holding-cégek tartották fenn, 
erre bizonyíték, hogy a szerző-
désbontás után a tulajdonos nem 
üzemelteti tovább a Miskolc Kár-
tyát. Elhangzott, hogy azt is fi-
gyelembe kell venni, a miskolci 
közüzemi cégek nincsenek köny-
nyű helyzetben, idén a teherbíró 
képességük határára értek. Mint 
ahogy az is, hogy a kedvezményt 
az előre váltott bérletek esetében 
az MVK Zrt. biztosítja január és 
február hónapra is.

Kriza Ákos összefoglalójában 
elmondta, a város korábban azért 
hozta létre a kártyarendszert, 
hogy erősítse a lokálpatriotiz-
must, de nem azért, hogy magán-
zsebeket tömjön ki. A rendszert 
ugyanis átjátszották egy MSZP-
hez közeli tulajdonú cégnek, 
amelynek tulajdonosa akkor a 
holding vezetésében foglalt he-
lyet. Most pedig az illető 30 millió 
forintért felajánlotta a városnak 
a rendszert, miközben szinte in-
gyen jutott hozzá. A polgármes-
ter kijelentette, újabb közpénzt 
nem fizetnek a cégnek, a jövő-
ben pedig az új kártyarendszert a 
Miskolc Holding saját maga üze-
melteti majd.                                H. I.
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A térség természettudományos oktatásáért
A biológia, a fizika és a kémia alapfokú és 
emelt szintű oktatásához szükséges tartal-
mi és infrastrukturális fejlesztés valósul 
meg „A természettudományos oktatás mód-
szertanának és eszközrendszerének meg-
újítása a miskolci Herman Ottó Gimnázi-
umban” (TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0014) 
című projekt  keretében.

A 2011 júniusában indult nagyszabású, 238 087 
948 forint összköltségű fejlesztés során a kor okta-
tási kultúrájának és igényeinek megfelelően felsze-
relt, 2 x 20 fő befogadására alkalmas laboratóriu-
mot alakítanak ki a Herman Ottó Gimnáziumban.

Az Európai Unió támogatását élvező program 
szerződését 2011. március 29-én írták alá. Az épí-
tési munkálatok a közbeszerzést követően kez-
dődtek meg. A projekt eredményeként a diákok 
a legkorszerűbb körülmények között vehetnek 
majd részt a gyakorlati órákon, ahol modern la-
boreszközökkel önállóan végezhetnek kísérlete-
ket, így elsajátítva a szaktárgyakat. A projekt ter-
vezett befejezése 2013. május.

A Miskolcon megvalósuló projektben 21 part-
ner intézmény, miskolci és környékbeli általános 
és középiskolák vesznek részt. A laboratórium így 
nemcsak a város, hanem a térség természettudo-
mányos oktatásának színvonalát emeli.

Akció! Akció!
A karácsonyi bevásárláshoz nagyszabású 

akcióval várjuk valamennyi coop  
üzleteinkben december 15–31-ig!

Rama kocka margarin 250 g  199 Ft
Egységár: 796 Ft/kg

Pick virsli tartós bélben 1 kg  949 Ft
coop szûrt almaital 12%, 1 l  129 Ft
coop ásványvíz, szénsavas 1,5 l PET  49 Ft

Egységár: 33 Ft/l

coop kakaópor 75 g  169 Ft
Egységár: 2253 Ft/kg

coop alufólia 10 m  139 Ft
Egységár: 13,90 Ft/m

coop, Maxi és Szupermarket üzleteinkben:
coop káposztakonzerv fehérboros 810/770 g  299 Ft

Egységár: 388 Ft/kg

Wiener Extra vák. kávé 1 kg  1449 Ft
Maxi és Szupermarket üzleteinkben:

Délhús bajai lapocka füstölt 1 kg, Pick  1399 Ft
Délhús roppanós virsli 1 kg  1599 Ft
Party tortabevonó ét 100 g  179 Ft

Egységár: 1790 Ft/kg

„kerekezzen a coop klubbal!”

Vásároljon december 15–31. között legalább 3 alkalommal, 
legalább 10 000 Ft értékben, használja minden alkalommal 

törzsvásárlói kártyáját és nyerjen egy kerékpárt!

Lezárult a Tiszáninneni Református Egyházke-
rület egészséges életmódra nevelő prevenciós 
programja. 

A tavaly decemberben indult projekt keretében olyan 
programokat és foglalkozásokat szer vez tek, amelyek 
az oktatási intézményekkel kapcsolatban álló sze-
mélyek egészségkultúrájának fejlesztését, testi-lel-
ki egészségvédelmének elősegítését, a család mint vé-
delmi rendszer megerősítését, valamint a hátrányos 
helyzetű csoportok alapvető és szükséges egészségvé-
delmének kialakítását célozták meg. A megvalósításra 
9 306 375 forintot nyert az egyházkerület európai uni-
ós forrásból, az Európai Szociális Alap társfinanszíro-
zásával. 
A program során kiemelt szerepet kapott az egészsé-
ges táplálkozás, a dohányzás, az alkohol- és drogfo-

gyasztás megelőzése, a lelki egészség védelme, az ön-
gondoskodás képességének fejlesztése, a családi életre 
való felkészítés, a biztonságos szexuális életre való ne-
velés, valamint egészségfejlesztési tervek kidolgozása 
– tájékoztatott ifj. Csomós József projektmenedzser. 
Hozzátette: a program különleges értéke az volt, hogy 
a Tiszáninneni Református Egyházkerület a pályá-
zat keretében nemcsak egyházi intézményeket célzott 
meg, hanem szolgáltatásaival igyekezett elérni a régió-
ban működő civil szervezeteket, önkormányzati intéz-
ményeket és iskolákat is. Csomós József hangsúlyozta: 
a közös munka során olyan kapcsolatrendszer jött lét-
re, amely később fontos szerepet játszhat az intézmé-
nyi egészségtervek aktualizálásában, illetve további 
prevenciós programok szervezésében.

Kojsza Péter
fotó: Rácsok András

Projekt címe: „A Tiszáninneni Református Egyházkerület egészséges  
életmódra nevelő és prevenciós programjai”
Azonosító szám: TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0479
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
Tel.: +36 1/273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu
www.esza.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.  
gyakorlattal és jogosítvánnyal rendelkező 

ÁLLATEGÉSZSÉGŐR kollégát keres. 
Önéletrajzát a varosgazda@varosgazda.hu  

e-mail címre,  
vagy a 3531 Miskolc, pf. 57.  

postacímre várjuk.

A szomszédasszonyom szerint nincs élő ember, aki képes lenne egyben  
lefutni 40 kilométert. Én azért megkérdeztem erről egy maratoni futót. 

Ön mit gondol, tudna pénzt 
keresni a tőzsdén?

Meghallgatna erről valakit, 
aki pénzt keres a tőzsdén?

Ingyenes előadás a tőzsdei kereskedésről és az automatizált kereskedési rendszerekről.

2011. december 21-én 17 órától  
az ITC-székházban.

Előzetes regisztráció szükséges!

Jánosi Ferenc 70/381-2389, janosiferen@t-email.hu, www.miskolcitozsde.hu/



Év végi wellness, akár Matyóföld szívében
Az év végén mindenki-
nek szüksége van egy kis 
pihenésre.  A legjobb eh-
hez olyan helyet választani, 
ahol a wellness mellett egyéb 
programokra is lehetősé-
günk kínálkozik, és messzire 
sem kell utazni hozzá, így ol-
vasóinknak idei utolsó uta-
zási mellékletünkben Mező-
kövesdet ajánljuk.

Év végén sokan választanak pi-
henésre egy wellness kirándulást, 
hogy kikapcsolódjanak az egész 
évi munka, rohanás után. Ezt pe-
dig sokan össze is kapcsolják a 
szilveszterrel, és olyan helyszínt 
választanak, ahol egyéb progra-
mokra is lehetőségük adódik. Ha 
megyénkben keresünk az év végi 
kikapcsolódáshoz célpontot, akkor 
bátran ajánlhatjuk Mezőkövesdet, 
ahol a wellness-hotelek mellett té-
len is nyitva tartó gyógyfürdőt és 
számtalan, megtekintésre érdemes 
látványosságot is találunk.

Matyó település
A majd’ 17 ezer fős Mezőkövesd a 
legismertebb matyó település. Ré-
gészeti emlékek azt mutatják, hogy 

már a népvándorlás korában lakott 
település volt és feltételezhető, hogy 
a honfoglaló magyarság is megte-
lepedett ezen a helyen. Egy 1323-as 
oklevél úgy említi, mint a diósgyő-
ri királynéi uradalom tartozékát, 
s kisebb hányattatás mellett a kö-
zépkorban végig a diósgyőri vár-
birtok legnyugatibb települése volt. 
A XIX. század végén jó vásárló-
erővel rendelkező parasztgazdasá-
gok voltak a községben, az 1860-as 
évektől vasúti fővonal érintette, így 
könnyebben bekapcsolódhatott a 
gazdasági rendszerbe. Az 1941-es 
népszámlálásnál Mezőkövesden 

20 988 személyt írtak össze, ez volt 
a legnagyobb népessége a telepü-
lésnek. Mostanra a mezőgazdaság 
és az ipar mellett jelentősen fejlő-
dött a vendéglátás is a városban, hi-
szen kedvelt célpontja lett a kirán-
dulóknak és nyaralóknak.

Ezt érdemes megnézni
Mezőkövesden nincs hiány meg-
felelő minőségű wellness-szállo-
dából, ezek főként a strand kör-
nyékére koncentrálódnak. A város 
büszkélkedhet ugyanis az egyik 
legnagyobb stranddal a megyében, 
ez a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő. 
Itt a strandolás mellett gyógykeze-
léseket és wellness-jellegű szolgál-
tatásokat is igénybe lehet venni, té-
len-nyáron.

Matyóföld szívében elsődleges 
látnivalóként nem is kínálhatunk 
mást, mint a Matyó Múzeumot, 
ahol Matyó népélet (tárgyakban 

élő hagyomány) címmel tekinthe-
tő meg állandó kiállítás. Ha pedig 
népművészet, akkor meg kell néz-
ni a Hadas városrészt. Apró tel-
keivel, a szabálytalanul kanyargó 
utcákkal, illetve a felújított épüle-
tekkel 150-200 év távlatából hite-
lesen őrzik a matyóság építészetét, 
az egykori életformát. Kihagy-
hatatlan a városrészben található 
Kisjankó Bori Emlékház, mely a 
leghíresebb rajzolóasszony (íróasz-
szony, mintarajzoló, mintatervező) 
Gáspár Mártonné Molnár Borbá-
la, ismertebb nevén Kisjankó Bori 
életének, művészetének bemutató-
helye. Emellett a Hadas városrész 
„hemzseg” a különleges épületek-
től, ilyen a Mézeskalács Ház, Bú-
torfestő Alkotóház és Hímzőház, 
Fazekasház, Szövő és Festő Alko-
tóház és Bemutatóház, Tulipános 
Hímző Műhely, Gari Takács Mar-
git Emlékház és Zeneház, a Játék-
ház, Üvegcsiszoló Alkotóműhely, 
és a Tűzzománcos Ház. 

A mezőgazdaság emlékeit őrzi a 
Mezőgazdasági Gépmúzeum, ahol 
a magyar mezőgazdaságban hasz-
nált technikai eszközöket mutatják 
be. De megtekinthető Iskolatörté-
neti Gyűjtemény is az úgynevezett 
Kemencés házban. Az épületek 
közül ajánlani tudjuk a Szent Lász-
ló-templomot, mely a XIV. száza-
di gótikus alapokra épült, a XVIII. 
században bővített templom előtt 
Szent László és Szent Imre herceg 
szobra található. Belsejét pedig kü-
lönleges, a matyók világát megjele-
nítő seccók díszítik – a helyi szüle-
tésű, neves művész, Takács István 
munkái.                               

Horváth I.
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Merre, mivel?
Autóval az útvonaltervező egyszerűbb meg-
oldásként az autópályát javasolja Mezőkövesd 
megközelítésére Miskolcról. Viszont, ha vala-
ki nem szeretne az autópályáért fizetni, akkor 
a 3-as utat használhatja a Mályi, Nyékládhá-
za, Emőd, Vatta, Bükkábrány útvonalon. A tá-
volság 54 kilométer, és 35-40 perc alatt meg 
lehet tenni, tehát nem nagy útról van szó. Az 
útba eső településeken egyéb látnivalókat 
is megnézhetünk – ahogy ezt már a Bo gács 
felé utazóknak is ajánlottuk. Emődön meg-
tekintésre érdemes lehet a barokk stílusban 
épült Rhédey-kastély, a neobarokk stílusban 
épült református templom, és a római katoli-
kus templom, melynek oltárfreskója és festett 
üvegablakai egyedülállóak. Vattán ajánlani 
tudjuk az egykori Odescalchi-kastélyt, mely a 
XVIII. század első felében épült. A településen 

született Szemere Bertalanra kőből faragott 
portrészoborral emlékeznek. A Szeplőtelen Fo-
gantatás tiszteletére szentelt, késő barokk stí-
lusú, a XVIII. század végén épült templom be-
rendezése is korabeli: az oltár és a szószék is a 
barokk szép példája.

Ha az autó helyett más közlekedési eszközt vá-
lasztanánk, akkor sincs probléma. Vonat haj-
nali fél 4-től este 11-ig folyamatosan közle-
kedik, gyakorlatilag félóránként, a menetidő 
ebben az esetben is 34–38 perc csupán. A visz-
szaúttal ugyanez a helyzet, azzal a különbség-
gel, hogy hajnali 4 után indul az első, és este 
háromnegyed 12-kor az utolsó. A vonatnál 
gyakrabban már csak a Volánbusz jár, fél- vagy 
negyedóránként indul egy a Búza térről, amit 
használhatunk, az első hajnali 4.20-kor, az 
utolsó este 9-kor. A menetideje viszont hosz-
szabb, mint a vonaté, átlagosan egy óra körül 
van. A visszaútról ugyanez mondható el.

Adventi és szilveszteri célpontok
December kedvelt időszaka a pi-
henni, kikapcsolódni vágyóknak, 
az utazási trendek szerint az ad-
venti kirándulás, a wellness és a 
szilveszteri program a legked-
veltebb.

Az adventi egy-két napos ki-
rándulás már évek óta népsze-
rű a magyarok körében, így volt 
ez idén is, tudtuk meg Tóth Im-
rétől, a Világlátó Utazási Iro-
da vezetőjétől. A legkedveltebb 
célpont Bécs, ahol az adven-
ti vásár mellett a schönbrunni 
kastély is vonzza a látogatókat, 
ide egynapos látogatásokat is 
szerveznek. Emellett Krakkó, 
Zakopane, Prága kedvelt cél-
pont még az adventi időszak-
ban. Tóth Imre szerint a látvá-
nyosságok mellett a vásárlás is 
vonzó az ilyen utakban.

Karácsonykor nem jellemző 
az utazás, ez az az ünnep, amit 
mindenki otthon tölt el a leg-
szívesebben. Egyre többen le-
pik meg viszont szeretteiket 
egy egzotikus nyaralással ka-
rácsonyra. Ahogy a szakember 
mondja, találkoztak már olyan-
nal, hogy egy januári kubai, do-
minikai, vagy éppen thaiföldi 
nyaralást vettek náluk a „fenyő-
fa alá”.

Várhatóan a napokban in-
dul meg nagyobb számban a 
szilveszteri utak lekötése, eb-
ben szerepet játszik az is, hogy 
sokan kivárnak a hó miatt. Az 
ilyen kiruccanásokat ugyan-
is szívesen kötik össze a síe-
léssel. Mint Tóth Imre mond-
ja, a legkedveltebb program 

az, ahol lehet síelni, egy ki-
csit wellnesszezni, és éjszakai 
programra is van lehetőség. 
A külföldi célpontok általá-
ban Ausztria és Franciaország, 
ám eddig még ott sem esett 
hó. Most azonban érkezik egy 
áramlat, ami meghozhatja az 
áhított hóesést, ami után várha-
tó a több érdeklődő. 

Nagyobb számban azonban 
inkább belföldön töltik a szil-
vesztert a magyarok, és kife-
jezetten keresettek a wellness-
szállodák. A wellnesszezést 
egyébként is inkább télen vá-
lasztjuk, hiszen nyáron van le-
hetőség szabadban is fürdeni. 
Ilyenkor azonban felüdülést je-
lent a wellness-szolgáltatások 
sora, a vendégnek pedig ki sem 
kell tennie a lábát a szállodából, 
hogy mindent megkapjon, akár 
összekösse a kikapcsolódást a 
gasztronómiával is.

H. I.

„Ön is a fényágyban gyógyul, doktornő?”
Ha Ön is keresi még a tökéle-
tes karácsonyi ajándékot, akkor 
feltétlenül olvassa el cikkünket! 
Aki kreatív és egyben hasz-
nos ajándékot keres, minden-
képpen keresse fel a miskolci 
sensolite Gyógycentrumot, 
ahol szenzációs bérleteink kö-
zül választhat! A fényágyban 
töltött kezelések a legkülönbö-
zőbb kórképek gyógyulásában 
nyújt hatnak segítséget – er-
ről dr. szalánczi Katalin belgyó-
gyász-kardiológus szakorvos, a 
Gyógycentrum orvosa saját ta-
pasztalatait meséli most el. 

A doktornőhöz intézett kér-
désem tehát lényegre törő, a 
válasz pedig várhatóan sokat-
mondó lesz…

– Ön is a fényágyban 
gyógyul, doktornő?

– A kérdés akkor lett vol-
na igazán átfogó, ha nem csak 
rám, hanem családomra, sze-
retteimre, közvetlen környeze-
temre is rákérdez, mivel nálunk 
egyre több a pozitív tapasztalat! 
Melyikkel kezdjem?” – adja át a 
válaszadás jogát a doktornő.

– Feltételezem, hogy hoz-
zátartozói is az Ön ajánlá-
sára próbálták ki a teljes 
testfelületen alkalmazott 

polarizáltfény-terápiát, úgy-
hogy haladjunk kronológiai 
sorrendben! Saját magán mi 
mindent tapasztalt?

– A fényággyal – amely-
nek éppen az egész szerve-
zetre gyakorolt hatása miatt 
szisztémás hatása van – a he-
lyi Gyógycentrum nyitása ré-
vén kerültem kapcsolatba. Ma-
gáról a polarizált fény hatásairól 
voltak már pozitív tapasztala-
taink, hiszen baráti körünkben 
használták, így számunkra is 
elérhetővé vált Fenyő Már-
ta korábbi találmánya. Ha ízü-
leti, mandula- vagy homlok-
üreg-gyulladás ütötte fel a fejét 
a családban, szinte mindig lám-
páztunk, de sérülések, bőrprob-
lémák gyógyulásában is segít-
séget jelentett a polarizált fény. 
A sensolite-ban az a zseniá-
lis, hogy mint jómagam is, so-
kan keresnek fel bennünket 
egy adott problémával, majd 
a terápia során jönnek a továb-
bi felismerések, hogy „jé, már ez 
sem fáj, azt sem érzem”! Amikor 
a Gyógycentrumban rendelek, 
igyekszem arra is időt szakíta-
ni, hogy befeküdjek a fényágy-
ba, hiszen nem mindegy, hogy 
meglévő gerincsérvemet kell-e 

műteni vagy sem? A sensolite 
hatására gyakori fájdalmaim je-
lentősen csökkentek, egy éve 
már fizikoterápiára sem kellett 
járnom és gyógyszert is csak 
időszakosan szedtem. e téren 
tehát határozottan stabilizált a 
terápia. ezen kívül észrevettem 
azt is, hogy a munkakörömből 
adódó sok állás és gyaloglás mi-
att a térdem részleges szalag-
szakadása is sokkal jobban bírja 
a strapát, valamint a derékfáj-
dalmamat is gyakorlatilag oda-
figyeléssel és egy kis krémmel – 
de gyógyszerek szedése nélkül 
– kordában tudom tartani. Gon-
dolom, ebből az Ön számára is 
kiderült, hogy a polarizált fény 
bizony nem válogat, szerveze-
tünk minden részéhez eljutnak 
a jótékony hatások!

– Említette, hogy közvet-
len környezetében is többen 
alkalmazták a terápiát…

– Így van! A nagynéném, 
a férjem és a fiam is sokat kö-
szönhet a sensolite-nak! A 
nagynénémnek térd- és csí-
pőízületi fájdalmai voltak, ki-
nézőben is volt a protézismű-
tét, amelyen végül másfél évet 
tudtunk tolni, hiszen arról szá-
molt be, hogy a kezelések ha-

tására fájdalmai csökkentek, 
jobban tudott aludni és pi-
henni. sőt, nála is jelentkezett 
„pozitív mellékhatás”, hiszen 
néhány kezelés után azt vet-
te észre, hogy egy viszonylag 
nagy kiterjedésű szemölcse 
a sensolite-nak köszönhető-
en jelentősen visszahúzódott, 
mérete jelentősen kisebb lett. 
A férjemet légúti gyulladások 
miatt „delegáltam” a fényágy-
ba, hatottak is a kezelések, de 
ami még ennél is érdekesebb, 
hogy az 5 évvel ezelőtti láb-
fejtörése óta időnként fájdal-
masan dagadó lába is jelentő-
sen javult. A fiamnál általános 
immunerősítés volt a célunk, 
valamint az egyetemi vizs-
gaidőszak ideje alatt a szelle-
mi teljesítőképesség és kon-
centrációs készség javítása. A 
fényágyban töltött kezelések 
után nyugodtabban tudott 
aludni, nem volt annyira fe-
szült és stresszes. egész csalá-
dom megtapasztalhatta azt is, 
hogy megfázás esetén ha két, 
egymást követő napon befek-
szünk a fényágyba, az orrfo-
lyást és tüsszögést mintha el-
vágták volna. Az igazsághoz 
azért hozzátartozik, hogy nem 

mindenki hisz azonnal és felté-
tel nélkül a sensolite-ban. Kissé 
szkeptikus kolléganőimet is si-
került rávenni egy-egy idősza-
kos terápia felvételére! A ko-
rábbi években őszi és tavaszi 
időszakban jelentkező, erős 
orrfolyással, tüsszögéssel és 
bedagadt szemekkel járó szé-
nanátha – amely alkalmanként 
a munkavégzést is akadályoz-
ta – mára a minimálisan zava-
ró szintre szelídült. 

– A sok pozitív tapasztalat – 
bízunk benne – sok olvasónkat 
fog arra indítani, hogy a szere-
tet ünnepén az egészségmeg-
őrzés vagy éppen a gyógyulás 
lehetőségét ajándékozza csa-
ládjának, barátainak, szerette-
inek! Keresse fel Miskolcon a 
Jókai u. 4. szám alatt található 
Gyógycentrumunkat és éljen 
Ön is az egyik legszebb aján-
dék lehetőségével!  

Mindenkit szeretettel várunk megújult éttermünkbe!

MEGYEBÍRÓ ÉTTEREM,  
VÁROSHÁZ TÉR 1. (Megyeháza)

Nyitva mindennap (H–V) 09.00–22.00. Önkiszolgáló étkezés hétköznap (H–P) 11.00–15.00
NAPI MENÜ: 650 Ft

KÖSZÖNTSE VELÜNK AZ ÚJ ESZTENDŐT!!!
SZILVESZTERI RETRO BULI ÉLŐ ZENÉVEL Belépő: 5000 Ft

Tel.: 46/517-619

Mátyás KIrály GyóGyszállodA***

SzIlveSzterezzen 
HajdúSzoboSzlón

2011.12.30–2012.01.01.
51 900 Ft/fő/2 éj kétágyas szobában 

félpanziós ellátással, szilveszteri programokkal 
Gyerekárak szülőkkel egy szobában: 

3–6 éves korig: 11 800 Ft/fő/2 éj, 6–10 éves korig: 19 900 Ft/fő/2 éj 
10–12 éves korig: 24 900 Ft/fő/2 éj 

december 30-án hangulatos fürdőszeánsz és koktélparty, 
szilveszter éjszaka ünnepi vacsora és műsor, 

hajnalig tartó buli várja a vendégeket!
Gyerekanimációs programok, újévi kedvezmények

Részletekért érdeklődjön szállodánkban! 

4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17.
Tel.: 52/360-200 l Fax: 52/361-974

www.matyashotel.hu l matyashotel@t-online.hu
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.)  A munka alaposan kimeríti, alig várja, hogy meggyulladjanak az 
ünnepi fények, és végre belehuppanjon a kényelmes fotelba. Ez nem jelenti azt, hogy a fenyőfa 
alatt nem jut majd eszébe néhány munkahelyi probléma, de ezek már inkább a jövő év megoldás-

ra váró feladataival kapcsolatosak. Belecsöppenhet az életébe egy hirtelen fellobbanó szerelem.

BiKa (04. 21–05. 21.) Az év végén Ámor kényeztetni fogja. Vagy a régi párjával, vagy egy 
új társ mellett, de újra felfedezheti a szerelem ízét. Ugyanakkor a hét első napja érzelmi problémá-
val kezdődhet. Próbálja meg könnyebben venni az életet, és ami annyira bosszantotta mostaná-

ban, azzal ne törődjön! Lehet, hogy nem tud felejteni, de megbocsátani már lehet. 

iKreK (05. 22–06. 21.) A búcsúzó év utolsó heteiben pótolhatja mindazt, amit az előző 
hónapokban elmulasztott. A családi, baráti találkozók fő szervezője lesz, és még egy kisebb utazást 
is bezsúfol majd a programjai sorába. Még akkor is, ha eredetileg úgy tervezte, hogy otthon tölti az 

ünnepeket. A környezetváltozás és a vidám társaság végre feltölti energiával.

ráK (06. 22–07. 22.) Minden figyelmét az otthonára fordítja, különösen, ha mostanában 
költözött. Munkahelyén annyira egy célra koncentrál, hogy közben elkerüli a figyelmét valamilyen 
fontos részlet. Szerencséjére a barátai, kollégái az utolsó pillanatban kisegítik. A magánéletben 

sem ártana egy tanácsadó, mert ott is fennáll a veszélye, hogy rosszul dönt.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Sok bosszúságtól kíméli meg magát, ha fokozottan be-
tartja a közlekedési szabályokat, nem akarja kijátszani az adóhivatalt, és elkerüli kötekedő ismerő-
seit. Ne szívja mellre egyik kollégája piszkálódását. Az ünnepek alatt a család kárpótolja a türelmé-

ért. Tervei előkészítésekor legyen alapos, így azt is sikerre viheti, amivel korábban kudarcot vallott. 

szűz (08. 24–09. 23.) Sok energiával rendelkezik, és a változások most hozzák meg a 
gyümölcsüket. Fantasztikus ötletei támadnak, amelyek szinte aranyat érnek, ha sikerül megvalósí-
tania azokat. A napokban előkerülhetnek régen elfeledett vagy talán elveszettnek hitt tárgyak és 

emberek is. A szerelemben is szerencséje lesz, Ámor célba veszi és el is találja.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Egy váratlan bevétel felpiszkálja a vásárlási kedvét, és ami-
lyen gyorsan jött a pénz, olyan gyorsan el is megy. Ennek ellenére nem telnek a karácsony előtti na-
pok nagy stresszben. Mindenre jut ideje, még olyan emberekkel is találkozhat, akikre korábban 

nem tudott időt szakítani. A szerelemben is az egymásra hangolódás lesz a jellemző.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Kissé zűrös lesz a hete, rengeteg a dolga, és olyan embere-
ket is el kell viselnie, akik nem őszinték. Ha velük megszakítja a kapcsolatot, a saját életét könnyíti 
meg. Mostanában többször fog bulizni, olyan összejövetelre is sor kerül, amelyre egész évben ké-

szülődött a barátaival, de mégsem jött össze. Most pompásan fogják érezni magukat.

nyilas (11. 23–12. 21.) A decemberben születettek közül sokakkal megtörténhet, 
hogy megfeledkeznek a születésnapjáról, vagy olyan ajándékot kap, amiből kiderül, nem nagyon 
ismerik a vágyait. A sértődés nem jó válasz! Tisztázza, mit hiányol, vagy kezdjen új életet! A héten 

sokat kell dolgoznia, ráadásul be kell segítenie egy barátjának, aki rossz passzban van. 

BaK (12. 22–01. 20.) A munka sokkal lassabban megy, mint eddig, ugyanis gondolatai 
folyton a magánéletére terelődnek. Ha nyíltan kimondja a véleményét, érzéseit, hamarabb célt ér 
a párjánál, mint ha csak célozgat dolgokra, vagy duzzog, mert valami nem az elképzelése szerint 

alakul. Ha szingli, a nagy Ő még várat magára, de hamarosan közel kerülhet valakihez.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Az év utolsó két hetében érdekes fordulatok várhatók a kar-
rierjében. Csak akkor zárhatja sikeresen az évet, ha nem bízza az életét a véletlenre. A szokásosnál 
több szakmai vitába keveredik, de ha ügyesen meg tudja védeni álláspontját, akkor megnyerheti a 

csatát. Boldog és elégedett lehet, a családjával és a barátaival is több időt tölthet. 

HalaK (02. 20–03. 20.) Igencsak kimerült az év során. Talán már a párkapcsolata is 
megszürkült. A társaság, a közös élmények és a vidám programok könnyen újra összecsiszolhatják 
a párjával, ha pedig egyedülálló, alkalma nyílik az ismerkedésre. Egy furcsa helyzet lehetőséget ad 

arra, hogy olyasvalakivel béküljön ki, akivel már régóta haragban volt.

Ismeri Ön a DVTK korábbi játékosait?

Tisztelt Olvasó! Megjelent Varga Lajos: A futball-labda diósgyőri útja című 
könyve, melyben a klub történetéről, a régi játékosokról ír. De vajon ismeri 
Ön a DVTK korábbi játékosait? Hamarosan kiderül! Négyrészes keresztrejt-
vény-játékunkban a korábbi labdarúgók nevét rejtettük el! A megfejtése-
ket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb 2012. január 19-e éjfélig jut-
tassák el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes meg-
fejtők között A futball-labda diósgyőri útja című könyveket, és a Szer-
viz Iroda (Miskolc, Mártírok útja 1.) jóvoltából strandtáskát sorsolunk ki.
Előző játékunk helyes megfejtései voltak: 1. Dél-Korea, 2. Hoseo Egyetem, 
3. Paradise Dogo Hotel, 4. Hyundai Autógyár. Strandtáskát nyert: Majoros 
Sándorné, Miskolc, Középszer. Könyvnyereményben részesül: Szolomájer 
Imre, Miskolc, Irinyi János u.

A város szíve és kirakata
Itt a legtöbb a fejlesztés, de a lakosság összetétele nem ideális

Miskolc történelmi köz-
pontja sokat változott az 
idők folyamán, de ma is ez a 
város „szíve, lelke”, kirakata, 
meghatározó intézmények-
kel, fejlesztésekkel. 

Minderről Szabó Sándorral, a bel-
városi körzet KDNP-s önkor-
mányzati képviselőjével beszélget-
tünk, aki speciális helyzetben van, 
hiszen lelki gondozója is az itte-
ni, református közösségnek. Nem 
csupán képviselőként, lelkipásztor-
ként is jól ismeri tehát az emberek 
gondját, baját, napi életét. 

Mint mondta, a városrészt sa-
játos kettősség jellemzi, hiszen itt 
található a tradicionális városmag 
jelentős építészeti emlékekkel, itt 

vannak a központjai az önkor-
mányzati, oktatási, kulturális, tu-
risztikai és egyéb intézményháló-
zatoknak. Ez volt, és a jövőben is ez 
lesz az egyik fő területe a város ki-
emelt nagyberuházásainak, az üz-
letek, iskolák, vendéglátóhelyek, 
templomok miatt az egyik legfor-
galmasabb része Miskolcnak. 

Változott a lakóközösség
– A lakóközösség összetétele azon-
ban mindig rányomja a bélyegét a 
környezetre, és a miskolci belvá-
rosban sajnos, eltűnőben van az a 
régi, polgári réteg, amelynek a ma-
gatartása, életszemlélete, kulturális 
igénye a háború előtt az egész vá-
rosrészt alakította – mondta el Sza-
bó Sándor.

A lakosság összetétele vegyes-
sé vált, ennek következtében saj-
nos, vannak területek, amelyek 

egyáltalán nem méltók egy megyei 
jogú város központjához. A képvi-
selő megemlítette, hogy a Kis-Hu-
nyad utcai bérházakban itt is jelen 
van a „fészekrakó-probléma”, s na-
gyon sokszor kell szembesülniük 
a deviáns fiatalok magatartásának 
a következményeivel. A köztere-
ken, játszótereken visszatérő prob-
lémát okoz éjszakába nyúló randa-
lírozásuk, jelentős anyagi és egyéb 
energiákat emészt fel a szemetelé-
sek, rongálások, falfirkálások kö-
vetkezményeinek eltüntetése. Sza-
bó Sándor elmondta, rendszeresen 
szorgalmazza a körzetben a meg-
erősített rendőri, közterület-fel-
ügyeleti jelenlétet – főleg bizonyos 
időszakokban –, s nagy szükség 
lenne a belvárosi rendőrőrs vissza-
állítására is. További problémát je-
lent egyes – nem városi tulajdon-
ban lévő – területek elhanyagolt 
állapota, például a Hősök terénél, a 
Nagy Imre utcán, vagy a Centrum 
áruház mögötti területen. Ezek fő-
ként parkolóhelyekként működ-
nek, kezelésükre sajnos nincs köz-
vetlen ráhatása sem a városnak, 
sem a helyi képviselőnek.

Kisebb munkáktól  
a nagyberuházásokig
Mint Szabó Sándor fogalmazott, 
a lehetőségek függvényében a leg-
sürgetőbb beruházásokat próbál-
ja megvalósítani a körzetben. Ide 
tartozik a Jókai utcai aluljáró lép-
csőrekonstrukciója, akadálymen-
tesítése, a Dózsa György úti óvoda 
nyílászáróinak részleges cseréje, 
járdák pótlása, felújítása, például 

a Batthyányi utcán, a Deák térnél 
vagy a Palóczy utcában. A Palóczy 
utca és a Szemere kert környé-
kén 36, európai színvonalú, intel-
ligens LED lámpát helyeztek ki a 
város és az ÉMÁSZ közös beru-
házásában, a Jókai utca páratlan 
oldalán visszavágták a japán aká-
cok lombkoronáját, ezek ugyanis 
virágzáskor csúszóssá, balesetve-
szélyessé tették a járdát. Tervezés 
alatt van a Fazekas és a Jókai utca 
páros oldalának rendbetétele, ez 
mintegy 40-50 milliós beruházás 
lesz majd, városi támogatásból és 
képviselői alapból.

Két nagy, városi beruházás is 
zajlik – illetve tervezés alatt áll – a 
körzetben: a Patak utcai mélyga-
rázsnak már elkezdődött az alapo-
zása, Miskolc új főterének tervei-

ről pedig társadalmi egyeztetéseket 
tartanak. Az új tér kialakítása Sza-
bó Sándor szerint minden szem-
pontból nagy jelentőségű lesz: hoz-
zájárul az igazi, pezsgő belvárosi 
élethez, s ahhoz is, hogy fellendül-
jön a Széchenyi utca kereskedelmi 
forgalma, ahol igen sok még a hi-
ányosság, érezhető az elszegénye-
dés. Számos helyen problémás a 
kapualjak, belső udvarok állapota 
is, a képviselő szerint nagy szükség 
lenne rá, hogy visszaállítsák a ko-
rábbi házfelügyelői státuszt. 

Látványos beruházás volt a kör-
zetben a Weidlich-palota rekonst-
rukciója, kívül-belül megújult a 
belvárosi református templom, az 
ortodox templom pedig új díszki-
világítást kapott. Mint megtudtuk, 
az IVS második ütemében szerepel 

a minorita és az evangélikus temp-
lom felújítása is.

Jelentős, „örökölt” gondot jelen-
tenek viszont a közlekedési problé-
mák: például a déli tehermentesítő, 
illetve környékének forgalmi sza-
bályozása, amellyel kapcsolatban 
igen sok lakossági fórumot tartot-
tak már. 

– Jó és rossz dolgok egyaránt 
történnek – a bibliai ige vezérel 
cselekedeteimben: Jeremiás pró-
féta könyvében található, hogy 
„munkálkodjatok a városnak jó-
létén, mert annak jólététől függ a 
ti jólétetek is” – zárta nyilatkoza-
tát Szabó Sándor, tiszta, szent ka-
rácsonyi ünnepeket és reménytel-
jes, boldog új évet kívánva körzete 
és Miskolc valamennyi lakójának. 

Szepesi S. Elkezdődtek a Patak utcai mélygarázs munkálatai.

Folyamatban van a Jókai utcai aluljáró lépcsőrekonstrukciója.

A Célváros – avagy Miskolc anno, a mi szemünkkel
A közelmúltban jelent meg az Észak-Keleti Át-
járó Kulturális és Tudományos Egyesület kö-
tete, amely az A Célváros címet viseli. A könyv 
több éves munka eredménye, amelynek né-
hány munkamenetét láthatták is az érdeklődők. 
Kiállítások, fórumok, szakmai műhelyek, me-
lyek mind az acélváros összeomlását követő tö-
rést hivatottak helyreállítani a társadalom tag-
jaiban.

Kétrészes kvízjátékunkban egy-egy fotót 
adunk közre, azt kell kitalálni, hol készült. A 
helyesen válaszolók között az A Célváros ki-
adványt sorsoljuk ki!

Kérdésünk: Hol készült most megjelen-
tett képünk?

Nem segítségként, inkább a hangulat 
kedvéért, álljon itt néhány visszaemlékező 
mondat is a kötetből!

„Rangot jelentett a … strandra járni. Hát 
oda jártunk.”

„…-ra mentünk, strandfürdő, egy nagy 
kerek medence. Annyian voltak mindig va-
sárnap, egy gyufát nem lehetett leejteni. 
Csodálatos fürdő volt. Vagy a csónakázótó, 
sokat csónakáztunk. Hát ez volt az életünk.”

 „Voltunk haverok sokan, jártunk a stran-
dokra, …-ra. … jobb volt, a strand után be-
mentünk az ….étterembe, és ott lehetett 
táncolni. Mindenünk volt a tánc! Cigányze-
ne volt akkor.”

A helyes megfejtést a megfejtes@mikom.
hu, illetve a 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. 
címre küldhetik el december 21-én déli 12 
óráig!
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December 17. | szombat » Röplabda: NB I női, Albrecht-Miskolci VSC MISI – Tatabá-
nyai Volán SE, Miskolc, Csokonai utcai csarnok, 17.00. » Szabadidősport: „Tortúra” és EDF DÉ-
MÁSZ Ötpróba London 2012, Miskolctapolcai Győri Úti Általános Iskola, 6.00.

December 18. | vasárnap » Kosárlabda: Női NB I A, DKSK-MISI – Ferencvárosi TC, 
Miskolc, Generali Aréna, 18.00. » Futsal: Női NB I, Miskolci Szabadidőközpont-Vénusz – Szegedi AK 
Boszorkányok, Miskolc, Generali Aréna, 11.00.

December 23. | péntek » Jégkorong: MOL Liga, Miskolci Jegesmedvék JSE – Ferenc-
városi TC, Miskolc, Miskolci Jégcsarnok, 18.30.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

» Négy között a kupában. Ötgólos győzelmet aratott a Miskolci Szabadidőközpont-Vé-
nusz női futsalcsapata a Magyar Kupa harmadik fordulójában, így már a legjobb négy között van. 
A lányok a Berettyóújfalu otthonában nyertek 7–2-re.

» Visszavágtak. 7–2-re győztek a Miskolci Jegesmedvék is. Greg Lindqvist csapata a 
visszavágás szándékával fogadta az Újpest együttesét vasárnap este a Jégcsarnokban. Ez sikerült 
is, hiszen magabiztos játékkal fektették két vállra az UTE-t.

» Megvan az ötödik! Szoros mérkőzésen ötödik sikerét könyvelhette el a DKSK-MISI, miu-
tán a hazai, első fordulóbeli vereségért visszavágva 67–65-re győzött Baján a női kosárlabda első 
osztályában. A Diósgyőr ezzel stabilizálta helyét, hetedik a középmezőnyben.

» Taroltak a magyarok. Vasárnap zárt a Kemény Dénes Városi Sportuszodában a három-
napos Central European Countries Juniors Meeting elnevezésű közép-európai válogatott úszóver-
seny. A pénteki jó kezdés és a nagyszerű szombati nap után vasárnap is kitettek magukért a ma-
gyarok. A hét nemzet junior válogatottjaiból kiemelkedtek a mieink az egész versenyen.

röviden ›››››››››››››››››››››››

Az Agrova-Bio Kft.  
keres  

éRTéKeSíTéSi  
MuNKATáRSAKAT. 

Önéletrajzát  
a hr@agrarallasok.hu-ra  

várjuk.  
Információ: 92/315-141

HIrdetés

HIrdetés

A 100 éves MVSC-t ünnepelték

Múlt pénteken, de már lapzár-
tánk után tartották a 100 éves 
MVSC ünnepi gáláját a Genera-
li Arénában.

A száz esztendő legfontosabb 
történéseit Németh Attila ügy-
vezető elevenítette fel. Illyés Mik-
lós, az egyesület elnöke ünnepi 
beszédében azt emelte ki, hogy 
az MVSC az egyedüli klub Mis-
kolcon, amely kilenc szakosz-
tállyal működik. Példa nélküli-
nek nevezte, hogy a röplabdázók 
berkei ben az elmúlt négy évben 
teljes cserélődés ment végbe, és 
jelenleg kizárólag helyi játéko-
sokból áll az NB I-es együttes. A 
nemzetközi porondon leginkább 
a judósok tettek ki magukért, 
akik egészen biztosan képvisel-
tetik majd magukat a londoni 
olimpián is. Ugyanakkor azt sem 
rejtette véka alá, hogy a szomorú 
valóság szerint a klub nehéz har-
cot folytat az életben maradásért.

Az ünnepségen emlékplaket-
teket is átadtak. Elsőként Győr-
ffy Endrét szólították, aki edző-
je volt az 1958-ban országos 
bajnokságot nyert női nagy-
pályás kézilabdacsapatnak. Őt 
Hajdú Gyula, az 1982-es fel-
nőtt kenus világbajnok követte, 
majd Oprável István kajak-ke-
nu edzőt jutalmazták meg, aki 
hatvan éve szolgálja a klubot. 
Mészáros László erőemelő is a 
jutalmazottak között volt, majd 
az MVSC elnöksége elismerés-
ben részesítette Kriza Ákost. 
Juhász István, a Magyar Kézi-
labda Szövetség szakmai igaz-
gatója a Magyar Kézilabdáért 
kitüntető címet adta át Győrffy 
Endrének.

Vasárnap pedig sporttal ün-
nepelték a klub centenáriu-
mát, a teremtornán a Diósgyőri 
VTK, a Felsőzsolca, a Kazinc-
barcikai SC, és természetesen a 
Miskolci VSC csapata játszott.

Épülő pályák, alakuló kapcsolatok
Ugyan a bajnokságban szü-
net van, a DVTK vezetősége 
nem tétlenkedik a holtsze-
zonban sem.

Már csak az utolsó simítások vár-
tak az új műfüves pályára a héten, 
de a meglévő kettő felújítása és az 
új füves is lassan elkészül a diós-
győri stadion mögötti területen, az 
utánpótlás így már januárban bir-
tokba veheti a gyepet.

– Ha minden jól megy, és el-
készülünk, december 20-áig sze-
retnénk a részelszámolást beadni 
– mondta Dudás Hunor ügyveze-
tő igazgató. – Ez azt jelenti, hogy 
a műfüves pálya kész lesz 100 szá-
zalékban, a karbantartása is, a ke-
rítést, öltözőkonténert befejezzük.

A két pálya felújítása egész a 
gyeptartó rétegig elkészült, a gyep-
szőnyeget pedig márciusban tud-
ják lefektetni az időjárás függvé-
nyében – avatott be a klubvezető.

Szentes Lázár szakmai igazgató 
szerint a helyi és borsodi tehetsé-

gek megtartásának is jót tesz, hogy 
több pálya lesz Diósgyőrben.

– Fel tudjuk venni a versenyt az 
eddig elszívó erővel bíró akadémi-
ákkal, a májusra elkészülő két fü-
ves pályánk azt eredményezi a ré-
gióban is, hogy nem feltétlenül 
mennek el távoli helyekre a fiata-
lok, nem kell utazniuk, mert min-
den feltétel adott lesz. De nem elég 

a nyolc pálya, ott a telt ház előtt ját-
szó első csapat, és ez a kettő együtt 
vonzóvá teszi a klubot – emelte ki a 
szakember.

Ha pedig már tehetségekről van 
szó: a héten együttműködési meg-
állapodást kötött a DVTK a Mis-
kolci Egyetemmel, melynek kere-
tében egymás sporttevékenységét 
segítik majd.

Az atlétikapályát szeretnék a ké-
sőbbiekben a campusra telepíteni, 
valamint a 2012/2013-as bajnoki 
idényben megpróbálják a DVTK 
NB III-as csapatának hazai mérkő-
zéseit szintén az egyetemi pályán 
lejátszani.

Patkó Gyula és Dudás Hunor 
kiemelte, a Miskolci Egyetem és 
a DVTK szeretné segíteni azon 
sportolókat is, akik továbbtanul-
nak, így az edzés és versenyzés ha-
tékonyságának érdekében egyéni 
órarendet alakítanának ki a DVTK 
NB I és NB III-as kereteiben lévő 
és a Miskolci Egyetemre járó lab-
darúgóknak.

A megállapodás célja mind-
ezen túl az is, hogy növeljék a 
DVTK szurkolótáborát, a hallga-
tók és oktatók közül még az ed-
digieknél is többen menjenek ki 
a mérkőzésekre, és közösen se-
gítsék az egyetemi szurkolói klub 
működését.

Idén is sor kerül a hagyományos 
karácsonyfavásárra a diósgyőri 
stadion előtt. A szurkolók a diós-
győri utánpótlást is támogatják, ha 
itt vásárolnak.

Könnyed ujjgyakorlat előtt
A női röplabdázás első vonalában a tizenkettedik forduló mérkőzéseit rende-
zik a hét végén. Az Albrecht-Miskolci VSC MiSi együttese nem áll túlságosan 
nehéz feladat előtt, ugyanis a 11. helyen veszteglő Tatabányát látja vendégül 
a Csokonai utcai csarnokban.

A tizenkét csapatot felvonultató 
mezőnyben a miskolciak jelenleg 
a negyedik helyet foglalják el. Ti-
zenegy mérkőzést nyertek, hármat 
veszítettek (csak az előttük állók-
tól kaptak ki), a játszmaarányuk 
35–18, és 32 pontot gyűjtöttek. Ez-

zel szemben a Tatabánya a tizen-
egyedik helyen vesztegel, és túl-
ságosan nagy esélye nincs arra, 
hogy előrébb araszoljon. A dunán-
túliak ugyanis egyetlen találkozó 
után hagyhatták el győztesen a pá-
lyát, 13 esetben viszont veszítettek. 

Mindössze 7 játszmára futotta ere-
jükből, miközben 41-et elbuktak. 
A megszerzett három pont is arra 
enged következtetni, hogy a csa-
patot semmi sem mentheti meg a 
kieséstől.

– Kétségtelen, hogy igen nagy 
az eltérés a két csapat mutatói kö-
zött – jegyezte meg Toma Sándor, 
az MVSC edzője. – Egyértelműen 
felénk billen a mérleg nyelve, hazai 
környezetben toronymagas favo-
ritoknak számítunk. Ilyen esetben 
mindig a csapat lehet saját maga 
legnagyobb ellenfele. Mert ha túl-

ságosan könnyedén vesszük az el-
lenfelet, akkor az megbosszulhatja 
magát. Ettől azonban nem tartok, 
mert játékosaink sportemberek, és 
tisztában vannak azzal, hogy a to-
vábbi megbízható meneteléshez 
teljesíteni kell.

Az összecsapás arra minden-
képpen jó lesz, hogy Toma Sándor 
azokat a játékosokat is a mély vízbe 
dobja, akik a korábbi találkozókon 
kevesebb lehetőséghez jutottak. 

A mérkőzés szombaton délután 
öt órakor kezdődik.

D. L.

Új városi sportkoncepciót alkottak
Csütörtökön tárgyalta a 
közgyűlés Miskolc sport-
koncepcióját is, melyet vala-
mennyi frakció támogatott.

Zsiga Marcell, sportért is felelős 
alpolgármester elmondta, a jogi 
és gazdasági változások, melyek 
a sportot is érintik, indokolják a 
koncepció átgondolását. Kiemel-
te, a tervezetnek szoros összefüg-
gésben kell lennie a turisztikával, 
hiszen a világversenyek és konti-
nensviadalok rendezése számos lá-
togatót hoz a városnak.

A városatya aláhúzta, az anyag 
csapatmunka eredménye: a hiva-
tal munkatársai mellett elismert 
helyi szakemberek működtek köz-
re a kidolgozásában. Hisznek ben-
ne, hogy az új sportkoncepció elő-
segíti a sportegyesületek minőségi 
fejlődését.

Bartha György (MSZP) üdvö-
zölte a tervezetet, hangsúlyozva, 
látszik, hogy szakemberek foglal-

koztak az anyaggal. A képviselő 
ugyanakkor felhívta a figyelmet 
arra is, hogy a közös gondolko-
zást még több területre ki lehetne 
terjeszteni. Negatívumként emlí-
tette a 2002–2010 között az akko-
ri Fidesz-frakció támogatását is él-
vező utánpótlásprogram hiányát, 
valamint azt, hogy a koncepció-
ban szereplő OB I-es vízilabdacsa-
pat másodosztályú, míg a kézilab-
da-együttes idén megszűnt.

A KDNP frakcióvezetője, Mol-
nár Péter a sport közoktatási rend-
szerben való szerepének fontossá-
gát hangsúlyozta: a mindennapos 
testnevelés későbbi bevezetését is 
támogatná, emellett szerinte job-
ban ki lehetne használni a jövő-
ben a Miskolc természeti adottsá-
gai adta lehetőségeket.

Jakab Péter (Jobbik) felszólalásá-
ban elmondta, pártja elkötelezett a 
sportélet fejlesztése mellett, és örö-
mét fejezte ki, hogy a városvezetés 
is így gondolkozik. Figyelmezte-
tett: nem fordulhat elő még egy-
szer, hogy egy sportlétesítmény ne 
tudja fizetni a közüzemi számlá-

kat, valamint aggodalmát fejezte ki 
az atlétika miatt. A rekortánt a sta-
dionból addig nem szabad elbon-
tani, amíg nincs a városnak meg-
felelő atlétikapályája, emelte ki. 
A sportkoncepció szerint a Mis-
kolc Városi Szabadidőközpontot 
átalakítanák gazdasági társasággá 
– nonprofit kft.-vé –, a Jobbik ezt 
nem támogatja, mert véleményük 
szerint ez nem tenné hatékonnyá 
az intézmény működését.

A vita során szóba került a 
DVTK centenáriumi kiesése és a 

csapat jelenlegi helyzete is. Ben-
czés Miklós (Fidesz) emlékeztetett, 
az előző városvezetés is megpró-
bált mindent megtenni a százéves 
évforduló méltó ünneplésére és a 
bentmaradás kiharcolására, de a 
nem megfelelő szakmai döntések 
miatt a másodosztályba került a 
szezon végén a csapat. Ugyanak-
kor üdvözölte, hogy tavaly ráta-
láltak egy olyan tulajdonosra, aki 
konszolidálta a klubot.

Zsiga Marcell reagálásában el-
mondta, az atlétikapályára figyel-
nek, nem hagyják, hogy bármi tör-
ténjen vele, amíg nincs meg az új 
helye. Megemlítette, tárgyalnak 
jégkorong-akadémia létrehozásá-
ról, emellett több pályázatra is szá-
mítanak, tornaterem-felújításra, to-
vábbá szabadidőpálya kialakítására 
már adtak is be anyagot.

A sportkoncepció megalkotását 
a pártok – felhívva a figyelmet a hi-
ányosságokra – összességében tá-
mogatták, végül öt szocialista tar-
tózkodás mellett fogadták el.

A grémium a Miskolc Városi 
Szabadidőközpont magasabb ve-
zetői beosztásának átmeneti ellátá-
sával Egri Istvánt bízta meg.

Soós P.

Befektetési aranytömb-értékesítés. Tel.: 20/398-6890
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Apróhirdetés
Csótány, hangya, molylepke, poloska, 
menjen a pokolba, egér, patkány utána. 
Rovar-, rágcsálóirtást vállalok a HACCP 
programon belül. Teljes objektumirtás-
nál garanciával. Telefon: 20/225-2241; 
30/473-0268; 70/506-7889.

Szolárium szalon bérleti joga Miskol-
con géppel, manikűrasztallal, üzem-
készen átadó. Más tevékenységre (iro-
da, fodrász, rendelő) alkalmas! Tel.: 
06-70/948-2675.

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

Valutapénztárosi munkakörbe gya-
korlott, és nyelvvizsgával rendelkező, 
megbízható személyt keresünk. Érd: 46/ 
411-304.

Eladó, minőségi kemény kalodás tűzi-
fa, 11 800 Ft  / üzemi  m3 (1 m x 1 m x 
1 m) áron, szorosan sorba rakva, egymás 
mellé. Ugyanitt tápmentes hízó kapható, 
karácsonyi akciós áron.  Érdeklődni: 70/ 
510-4605.

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
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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

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

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

December 15–20. | 15.00 Min-
den, mit szerettem; feliratos len-
gyel filmdráma | 16 | (Béke-terem).

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

December 22–28. | 17.00 Út a 
csillagok alatt – El Camino, a vi-
lág oltárától a világ végéig; ma-
gyar dokumentumfilm | 12 | (Bé-
ke-terem) | 17.30, 20.00 Csizmás, a 
kandúr; amerikai animációs víg-
játék | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 
Almanya, a török paradicsom; 
fekete-fehér, feliratos, német víg-
játék | 12 | (Béke-terem). 

December 24. | 15.00 Csizmás, a 
kandúr; amerikai animációs víg-
játék | 12 | (Béke-terem) | 15.00 
Holdhercegnő; magyar–angol–
francia családi kalandfilm | 12 | 
(Béke-terem).

art mozi ›››››››››››

programajánló ››››››››› a miskolc televízió műsora ››››››››››››
December 19. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Épi-tech, építkezők mű-

sora (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánló-
ja 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívu-
mából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Szent Lőrinc éjszakája, olasz film (Hálózat TV) 
23.00–06.00 Képújság.

December 20. | keDD 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, életmódma-
gazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánló-
ja 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Gyöngykagyló, a Miskolc TV gyer-
mek- és ifjúságvédelmi műsora (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 21.00 A krokodilvadász, ausztrál film (Hálózat TV) 
23.00–06.00 Képújság.

December 21. | szerDa 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Pénzügyi 1 x 1 (Háló-
zat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilá-
tó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem, előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Quo vadis?, olasz–francia–spanyol film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

December 22. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Glória: versek-
kel köszöntjük az ünnepet (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Mis-
kolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 
Gyöngykagyló, a Miskolc TV gyermek- és ifjúságvédelmi műsora (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Há-
lózat TV) 21.00 Álomtörő, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

December 23. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Ünnepi készülődés 
Rák Katival (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV program-
ajánlója 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 Csendes vadász, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság

December 24. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Helyzetkép – Ener-
giahatékonyság az otthonunkban (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Kilátó, közéleti magazin 18.30 Magazinmű-
sor: Utcaszínház Miskolcon 19.30 Sportpercek (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Házibuli Attilával és ven-
dégeivel (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 22.30 Kincses sziget – könnyűzenei műsor 23.00–07.00 
Képújság.

December 25. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Kilátó, közéleti magazin 18.30 Krónika, heti hírösszefoglaló 19.30 Magazin-
műsor: koncertek Miskolcon 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A gyertyák csonkig égnek, magyar film (Hálózat 
TV) 23.00–07.00 Képújság.

» „Fény villan az égen” címmel zenés irodalmi műsort mutat be az Éltető Lélek Alapít-
vány Irodalmi Köre advent 4. vasárnapján, december 18-án a délelőtt 11 órai szentmise keretében 
a hejőcsabai plébániatemplomban.

» Jótékonysági hangversenyt rendeznek most vasárnap a minorita templom-
ban este 7 órai kezdettel a szentléleki pálos kolostor- és templomromok megmentése javára. 

» A minorita templomban december 19-étől, hétfőtől péntekig mindennap gyóntatá-
si ügyeletet tartanak délután 3 órától.

» December 24-én, szombaton, karácsony vigíliáján minden katolikus templomban 
bemutatják az éjféli misét. Karácsony első és második napján vasárnapi miserend lesz érvényben 
a templomokban.

Harang-Hírek ››››››››››››››››››››››››››››››

HIrdetés

Jegyek és információ: Mûvészetek Háza jegypénztár  
(Miskolc, Rákóczi u. 2.,  

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

KaRácsonyi aJándéKötleteinK: 
a MagyaR állaMi népi együttes  

ünnepi MûsoRa: MagyaR Rapszódia
2012. január 20., péntek, 19.00 óra 

A népzenei kultúra legszebb dallamai hol tánckíséretként, hol 
bravúros szólókként, hol fergeteges zenekari játékként jelennek meg.

Jegyár: 1900 Ft

December 17. | szombat
13.00 | Karácsonyi ünnep. Jókai lakótelep, játszótér.
14.00 | Karácsonyi ünnep. Vologda lakótelep, Föld-

hivatal mellett.
15.00 | Karácsonyi ünnep. Tizeshonvéd lakóte-

lep, játszótér.
17.00 | Jubileumi karácsonyi koncert. Remé-

nyi Ede Kamarazenekar. Közreműködik: Banda 
Ádám. Eperjesi Erika, Hircsu Angelika. Művésze-
tek Háza (MűHa).

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

18.00 | Antigoné. Rockmusical, Romano Teatro Ci-
gány Nemzetiségi Színház. Árpád út. 2.

18.00 | Évzáró koncert. Perecesi Bányász Fúvósze-
nekar. ITC-székház.

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

19.30 | Az énekes tehetségkutató döntőseinek 
műsora. Művészetek Háza, kávézó.

20.00 | Idoru koncert. Ifjúsági és Szabadidő Ház.
21.00 | Ligeti Band, majd Heritage koncert. 

Független Zenei Kulturális Központ.

December 18. | vasárnap
10.30 | Jer, pajtás, Betlehembe. Népi betlehemes 

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

csonyi rész. Református Egyházkerületi Székház.
18.00 | Adventi koncert a Credo Verséneklő 

Együttes előadásában. Deszkatemplom.
19.00 | Szinetár–Bereczki koncert. MűHa.

December 19. | hétfő
16.30 | Családi nap. Komlóstető, salakpálya.

19.00 | Kutyaszorítóban. Jótékonysági gálaműsor 
a Miskolci Állatsegítő Alapítvány javára. MűHa.

December 20. | keDD
16.45 | Közönségtalálkozó Jankovics Marcellel. 

Művészetek Háza.
17.00 | Háborúk földjén. Könyvbemutató. Szabó 

Lőrinc Könyvtár.
17.30 | Performanszok 1990–2010. Béki István 

kiállításának megnyitója. Művészetek Háza.
18.00 | Több-kevesebb napsütés. Zenés beszél-

getés a Holdviola együttessel. Moderátor: Jármai 
György Tamás. József Attila Könyvtár.

December 21. | szerDa
19.00 | A Miskolci Szimfonikus Zenekar és a 

Ghymes koncertje. Művészetek Háza.
19.00 | Jótékonysági koncert a GYEK javára. Fe-

renczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola.

December 22. | csütörtök
10.30 | Jer, pajtás, Betlehembe. Miskolci Csoda-

malom Bábszínház.

December 23. | péntek
21.00 | Mockba. Független Zenei Kulturális Központ.

December 25. | vasárnap
18.00 | Vásáry André jótékonysági koncertje. 

Belvárosi református templom.
» további programok a minap.hu-n

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
S. O. S. Love (MB digitális 3d) | BA | 12.30 
(szo–v), 13.30, 15.30 (hétfő), 14.30, 16.30 
(kivéve hétfő), 18.30, 20.30 – 22.30 (p–szo)
S. O. S. Love (MB) | BA | 11.30 (szo–v), 
13.30, 15.30, 17.30, 19.30 – 21.30 (p–szo)
Alvin és a mókusok 3. (MB premier) | KN 
| 10.15, 12.15 (szo–v), 14.15, 16.15, 18.15
Mission: Impossible – Fantom pro-
tokoll (MB premier) | BA | 10.00, 12.30 
(szo–v), 15.00, 17.45, 20.00 – 22.30 (p–szo)

Szilveszter éjjel (MB) | BA | 11.00 (szo–v), 
15.45, 18.00, 20.15 – 22.30 (p–szo)
Csizmás, a kandúr (MB digitális 3d) | 12 
| 10.00, 12.00 (szo–v), 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00
Csizmás, a kandúr (MB) | 12 | 11.00 
(szo–v), 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 – 21.00 
(p–szo)
Rumnapló (F) | 16 | 13.15
Karácsony Artúr (MB digitális 3d) | KN | 
11.15 (szo–v), 13.00 (hétfő), 13.15, 15.15 
(kivéve hétfő)

Testcsere (MB) | 16 | 20.15 – 22.30 (p–szo)
Alkonyat – Hajnalhasadás (MB) | 12 | 
17.30, 19.45
Halhatatlanok (MB digitális 3d) | 16 | 
22.00 (p–szo)
Álcák csapdája (F) | 16 | 22.00 (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 15–21. ››››››››››››››››››››››››››

Advent
December 18. | vasárnap
17.00 | Adventi gyertyagyújtás. Ünnepi kö-

szöntőt mond Kriza Ákos, Miskolc város polgár-
mestere. A betlehemi csillagról és lángról hirdet 
igét Szemerszki Mihály iskolalelkész. Közremű-
ködik a Fráter György Római Katolikus Gimnázi-
um kórusa és a Szent Benedek Szakképző Iskola 
tanulói. Schubert: Ave Maria áriáját Eperjesi Erika 
operaénekes adja elő. A betlehemi lángot a Mis-
kolci Gráciák hozzák el, amellyel Kriza Ákos meg-
gyújtja a negyedik 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 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.

15.00–22.00 | További programok. Sza-
loncukor-kóstoló és -vásár, Manómanufaktú-
ra játszóház, a Diósgyőri Kézműves Alkotóház 
mestereinek vására, forralt bor, grog, puncs, tea-
különlegességek, magyar pálinkák, sparhelt te-
tején sült krumplilángos, sült tök és gesztenye.

aDvent az avason
Avasi Gimnázium előtti tér és az 

Avasi 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 19. | hétfő
17.00 | Adventi jótékonysági koncert. Az 

Avasi Gimnázium Leány- és Vegyeskarának 
előadása (színházterem)

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

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

Újévi  hangverseny
Ének: Bordás Barbara, Dolhai attila
Vezényel: Kovács László
Tánc: jambrik Lilla, angyal andrás
Konferál: Kovács sándor
MisKoLci neMzeti színház

2012. január 6., 19 óra
2012. január 7. ,19 óra

2012. január 8., 10.30 óra
jegyek kaphatók a Művészetek háza jegypénztárában 
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Szinvavölgyi-tételek
Új produkciót mutatott be múlt 
szombaton a Szinvavölgyi Tánc-

műhely. A három részből álló este 
során mintegy 160 táncos mu-
tatkozott be – nagy sikerrel. Az 

első részben, az „Ifjúsági gyöngy-
koszorúban” az utánpótlás-tán-
cosok 8–18 éves korig léptek fel, 
és a néptáncot mint szórakozá-

si formát mutatták be. A második 
rész a Családok tánca címet kap-
ta, itt ugyanis testvérek, családta-

gok táncoltak együtt. A harmadik 
részben a közelmúltban Nagy-

kállóban, a XXV. Országos Nép-
táncversenyre készült verseny-

programjukat mutatták be a hazai 
közönségnek. (fotó: J. Á.)

bestseller ›››››››››››››

DVTK – Új legenda születik (DVD)
Egy film a hitről, a győzelemről, a sikerről. 
Feldolgozza a DVTK teljes bajnoki évét a 
kieséstől a 14 mérkőzésen át tartó rekord 
győzelmi szérián keresztül a bajnoki címig. 
Leisztinger Tamás azt is elárulta a vele ké-
szült exkluzív interjúban, hogy mik a tervei, 
hogyan képzeli el a klubot másfél év múlva. 
A film végkicsengése nagyon aktuális, hi-
szen a vezetők a sikerek kellős közepén is 
tudták, hogy lehetnek nehezebb napok, ku-
darcok, amin felülemelkedni csak összefo-

gással lehet! A film 53 perces, extrákkal  több mint 80 perc a játékidő.

Monaldi &Sorti: Salai kételyei
Róma, az 1500-as évek eleje. Ebben a vesze-
delmes világban egy feltűnően szép arcú és 
eleven eszű toszkán siheder napról napra le-
veleket körmöl: beszámolóinak tárgya nem 
más, mint nevelőatyja, Leonardo, a piktor. 

Leonardo nevelt fiáról, Salairól már ko-
rábban is szóltak hírek, de írásai eddig még 
nem bukkantak elő. Az ismert olasz író-
házaspár, akiknek eddig minden műve 
szenzáció volt, nem kevesebbre vállalko-
zott, mint hogy megismertessen minket a 
Salai tollából származó, titokzatos megbízóhoz szóló levélköteggel 
– amely meghökkentő tanulságokkal szolgálhat a mai olvasóknak.

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

Csizmás, a kandúr
Jóval azelőtt, hogy találkozott volna 
Shrekkel, a legendás Csizmás Kan-
dúr hősies utazásra vállalkozik: össze-
fog az észkombájn Tojás Tóbiással és a 
dörzsölt Puha Praclival, hogy ellopják 
a híres aranytojást tojó ludat. Ez aztán 
a kilenc életre szóló kaland!

színes, magyarul beszélő, amerikai animációs vígjáték, 90 perc, 2011, 
korhatár nélkül
Művészetek háza, uránia-terem: december 22–28., 17.30, 20.00; 
Béke-terem: december 24., 15.00

filmajánló ›››››››››››

Akkor és most… Miskolc 1939-ben készült térképén a Leven-
te utcától északra a „nagy vásártér”, s annak közepén a lóversenypálya 
volt. A város építészettörténeti dokumentációjában 1952-ben tűnik fel 
a Szentpéteri kapui kórház terve, amelyet az Államépítészeti Tervező 
Intézetben készítettek. Vélhetően ez valósult meg, amikor a főutcára 
néző, szocreál stílusú központi épületet 1958. december 18-án átad-
ták. 1959-ben a kórház újabb három épülettömbbel bővült. Mivel az 
Erzsébet (majd Semmelweis) kórház megyei volt, kezdetben a Szent-
péteri kapui „új kórházváros” is oda tartozott. 1968-ban már Miskol-
ci Egyesített Kórházakról esik szó, később pedig városi és megyei kór-
házról. A központi épülettömb megőrizte eredeti megjelenését, az 
egykori park viszont bejárattal elválasztott gépkocsiparkolóvá alakult.
(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 ›››››

324 éve, 1687. december 
12-én a keresztény hadak vég-
legesen felmentik Eger várát a 
török megszállás aló. Miskolc 
több mint egy évszázadig tar-
tó sarcolása, a törökök „beüté-
se” ekkortól megszűnik.
           132 éve, 1879. december 
14-én megalakult a Borsod, 
Gömör és Kishont vármegye 
területére kiterjedő Kereske-
delmi és Iparkamara. A Buda-
pest és Kassa központ közé így 
beilleszkedett Miskolc. Első el-
nöke a gőzmalom igazgatója, 
Radványi István lett.

305 éve, 1710. december 
15-én összeírták a tapolcai 
apátság mindszenti javait. Az 
apátsági rezidencia kétszin-
tes volt, s palánk védte. (He-
lyén a Környezetvédelmi Fe-
lügyelőség épülete áll.) A kert 
a Tűzköves domb szőlőjéig 
ért. A templom 1706-tól állt, 
a szentély fölött tornyocská-
val és két haranggal. Az apát-
ságnak Mindszenten serfőző-
je és Miskolcon malma volt. 
Öt szőlőjének termése az ava-
si pincében érlelődött. 

Hétforduló ›››››››››

Névadó – zsigmondy Vilmos 
A Zsolcai kapuban a Baross 
Gábor utca folytatása. A 
József Attila utcából nyí-
ló észak-déli irányú út, 
amely a Vágóhíd utcába 
torkollik. Az elnevezés új 
utcanyitáshoz kapcsoló-
dik az 1950-es évek elején. 

A névadó Pozsonyban 
született, s a középiskola elvég-
zése után, 1838–1842 között bányá-
szati és erdészeti tanul mányokat 
folytatott Selmecbányán. 1844-ben 
Bécsben a központi bányaigazga-
tóságon kapott állást. A szabadság-
harc alatt a Krassó-Szörény várme-
gyei Resicán irányította a magyar 
kormány fegyvergyártását, ami-

ért az osztrákok várfogság-
ra ítélték.

1861-től foglalkozott 
vízügyi kérdésekkel, fú-
rásokkal. A margitszi-
geti, városligeti eredmé-
nyes fúrások Európában 

is ismertté tették. Utób-
bi 970 méteres mélységé-

vel a legmélyebb fúrások közé 
tartozott. (1821–1888 között élt, 
szakterületéről könyveket pub-
likált, akadémikus, országgyűlé-
si képviselő volt. Dorogon, Har-
kányban, a Városligetben vannak 
szobrai. Selmecbánya okán a Mis-
kolci Egyetem aulájában is látható 
mellszobra.)                                      D. I.

Karácsonyi hangulatban
Geletóczky Vivien lett a 
pályázat fődíjasa, így a ter-
ve alapján készült fényfü-
zér Miskolc karácsonyi fé-
nyeit gazdagítja majd.

A Miskolci Városszépítő Egye-
sület negyedszer írt ki a fiatalok 
számára pályázatot, hogy készít-
senek fényrajzot, ezzel hozzájá-
rulva a város adventi hangulatá-
hoz. A korábbi évek négy-négy 
nyertesének munkái ebben az 
évben is kikerültek, az ideiek 
közül Kiss Lea 3. osztályos tanu-
ló angyalkáját láthatjuk, a többi-
eké, így a fődíjas Viviené is, jö-
vőre fénylik majd fel.

Geletóczky Vivien iskolájában, 
a Kandó Kálmán Szakközépis-
kolában látta a felhívást. Rajzolt, 
hajtogatott, végül pedig nyert.

– Szeretek rajzolni, szeretem 
a karácsonyt is. Ezért az egyik 
barátnőmmel közösen pályáz-
tunk. Azt mondták, elég, ha a ka-
rácsonyra gondolunk, ami ne-
kem egyet jelent a csillagokkal, az 
ajándékokkal – mondja a 15 éves 
lány, akinek fényrajztervében két 

csillag szerepel, köztük pedig egy 
ajándékcsomag.

– Nagyon örültem, hogy 
nyertem a pályázaton, várom 
már, hogy látható legyen a mű-
vem a sétálóutcán – teszi hozzá.

A műszaki érdeklődésű lány 
elsősként még nem gondol arra, 
mivel szeretne foglalkozni, ha 
felnő, de azt biztosan tudja, a 
számítógépek közelében már 
most jól érzi magát.

– Még négy év áll előttem az 
érettségiig. De szeretek számí-
tógépekkel foglalkozni, akár 
programokat is készítenék a 
későbbiekben – hangsúlyozza 
Geletóczky Vivien.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

KöztünK élneK ››››››››››››

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 ››››››››››››

Az öröm vasárnapján. Ég a harmadik gyertya is Miskolc ad-
venti koszorúján. Gaudéte vasárnapján Zsiga Marcell alpolgármester 
arról beszélt, azt az örömöt, ami mindig velünk van, szinte természe-
tesnek vesszük: vannak szeretteink, egészségesek vagyunk, béke van az 
országban – pedig fontos lenne, hogy minden áldott nap odafigyeljünk 
rájuk. A műsort a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium diákjai adták, 
Gerla Pál, a gimnázium vallástanára pedig felidézte az adventi koszorú 
történetét. Ezen a vasárnapon élő betlehemet is idéztek a térre. (fotó: J. Á.)


