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Céljuk: jobbak
legyenek
A középmezőnyből várja az új 
évet a DKSK-MISI élvonalbeli 
női kosárlabdacsapata.  
sport | 9. oldal

Ünnep – 
mértékkel!
Kis odafigyeléssel testsúlynöve-
kedés nélkül át tudjuk adni ma-
gunkat az étkezés élvezetének.  
életmód | 7. oldal

Elmozdulás a holtpontról
Kriza Ákos, Miskolc pol-

gármestere alig két hónap-
pal ezelőtt értékelte a 2010. 
októberi választások óta el-

telt időt. Karácsony előtt, 
a számvetés heteiben arra 
kértük, vonjunk mérleget 

2011-ről: mit sikerült elvé-
gezni, és mit nem? Miskolc 

elmozdult a holtpontról – 
jelentette ki.

» interjú az 5. oldalon

Templom épült Szirmán
Nemrégiben szentelték fel Mis-
kolc-Szirmán a helyi görög kato-
likus egyházközség Szent And-
rásról elnevezett templomát. Régi 
álom valósult meg ezzel, Stefán 
Zoltán parókus elmondása sze-
rint már az 1990-es évek közepén 
megfogalmazódott a helyi hívő 
közösségben egy önálló templom 
létrehozásának a gondolata. 
» részletek a 4. oldalon
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Áldott, békés, boldog karácsonyt 
és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk 

valamennyi Kedves Olvasónknak!
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Rendelők egy helyen, modern infrastruktúrával
Teljesen megújult, kibővült, a 
kor követelményeinek meg-
felelő színvonalú, kialakítású 
és felszereltségű egészségház-
zá fejlesztették a Tömörkény 
utcai háziorvosi csoportos 
rendelőt. A Szentgyörgy ut-
cán, az Avason pedig teljesen 
új létesítményt építettek.

Az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával fejlesz-
tett Tömörkény utcai létesítmény 
már korábban elkészült, birtokba is 
vették. Kedden a projekt zárásaként 
jelképesen felavatták. 

– Az önkormányzatnak vannak 
alapfeladatai, az egészségügyi alap-
ellátás is ilyen. A lehető legoptimá-
lisabban kell megszervezni – jelen-
tette ki Kriza Ákos polgármester.

 Az elmúlt évek törekvése: egész-
ségkomplexumok létrehozása, és 
Miskolcon most újabb két helyen 

valósul meg a csoportpraxis. Az 
ÉMOP keretében 111 millió fo-
rintos támogatással fejlesztették 

modern egészségkomplexummá 
a Tömörkény utcai rendelőt.

» folytatás a 3. oldalon

Közös tervek
A jövő évben, egy közösségi terve-
zés keretében – folytatva a város la-
kosaival elkezdett párbeszédet – a 
városvezetés szeretné megkérdezni 
a miskolciakat, hogy számukra mi-
lyen tárgyak, életérzések, funkciók 
hiányoznak a Széchenyi utcáról ah-
hoz, hogy valóban otthon érezhes-
sék magukat. A tervek között szere-
pel az is, hogy jövőre meghirdetik a 
Virágos főutca projektet – aktív ke-
reskedői, bérlői közreműködéssel 
szeretnék megszépíteni a főutcát. 
A főutcán levő helyiségek túlnyo-
mó része hasznosított, és a felújítás-
ra váró, üres helyiségekről is folynak 
a tárgyalások.

» részletek a 3. oldalon

Majd’ 250 millió miskolci sportra
A társasági adós forrásoknak kö-
szönhetően 234 millió forint 
már a Miskolc Városi Sportiskola 
számláján van, melyből az után-
pótlást és az infrastrukturális hát-
teret fejlesztik.

250 millió forintra nyújtott be 
kérelmet a szakszövetségekhez 
a Miskolc Városi Sportiskola 
Nonprofit Kft., ebből pedig 241 
milliót megkapott a társaság, s 

234 már meg is érkezett a szám-
lájára – jelentette be csütörtökön 
Kriza Ákos polgármester. A ké-
zilabda 35,9; a jégkorong 143,5; 
a kosárlabda 39,9; míg a vízilab-
da-szakosztály 30 millió forintot 
kapott a mintegy 32 cég társasá-
gi adójából. A forrásokat után-
pótlás-fejlesztésre, valamint az 
infrastrukturális háttér megte-
remtésére fordítja a sportiskola.

» folytatás a 2. oldalon

Idegenforgalom – minőségi szolgáltatásokkal
Miskolcnak fontos kitörési pontja 
lehet a turizmus, a város vezetésé-
nek kiemelt célkitűzése az idegen-
forgalmi attrakciók, a szolgáltatások 
színvonalának fejlesztése. Czinkné 
Sztán Anikót, a Miskolci Turisztikai 
Kft. ügyvezető igazgatóját az elmúlt 
egy év eredményeiről és a jövő ter-
veiről kérdeztük.

Amikor múlt év decemberében át-
vette a társaság irányítását, a gaz-
dálkodás üzemi eredménye 121 
milliós mínuszt mutatott. Át kellett 
tekinteni a cég gazdasági helyzetét, 
megnézni, mit tehetnek annak ér-
dekében, hogy javítsanak az ered-
ményeken. 
– A takarékossági intézkedéseknek 
köszönhetően év végére előre lát-
hatóan jelentős javulás mutatkozik 

majd az üzemi eredményünkben. 
Úgy, hogy közben harminc fővel 
emeltük a dolgozói létszámot, és 
50, illetve 30 százalékkal csökken-

tettük a jegyárainkat miskolci és vi-
déki látogatóink számára – hang-
súlyozta Czinkné Sztán Anikó.

» folytatás a 3. oldalon

Rendhagyó közlekedés, 
belvárosi szilveszter

Másképp járnak az autóbuszok 
és a villamosok szenteste délután 
4 óra után, karácsony két napján, 
a két ünnep között és szilveszter, 
újév napján is. Az ünnepek alatt 
és a két ünnep között ingyenes a 

parkolás a Régió Park Kft. szol-
gáltatási területéhez tartozó par-
kolókban. És lesz belvárosi újév-
köszöntő – először a fiataloknak, 
aztán más korosztályoknak is. 

» részletek a 4. oldalon

Tisztelt 
Olvasóink!

ez évi utolsó lapszámunkat 
tartják kezükben. A miskol-
ci napló legközelebb az ünne-
pek után, január 7-én, szokás 
szerint szombaton jelenik meg.

A selyemréti projekt elindítása az egyik legnagyobb siker

Új forgalmi 
rend a Petőfin
Befejeződött a déli tehermentesítő 
út (DTM) forgalomba helyezési el-
járása, emiatt megváltozott a Petőfi 
utcában a forgalmi rend, ami foko-
zott figyelmet kíván az erre közle-
kedőktől! Az új forgalmi rendnek 
megfelelően áthelyeztek buszmeg-
állókat is.

» részletek a 2. oldalon
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Miskolci Napló
a város lapja

napról napra ››››››››››››

Majd’ 250 millió sportra
A társasági adós forrásoknak kö-
szönhetően 234 millió forint 
már a Miskolc Városi Sportiskola 
számláján van, melyből az után-
pótlást és az infrastrukturális hát-
teret fejlesztik.

» folytatás az 1. oldalról
– Nagy lehetőség ez a miskol-
ci sportnak, reméljük, ezáltal az 
iménti díjazottak hosszú sora 
még tovább bővül – utalt a csü-
törtök délelőtti, a Művészetek 
Házában átadott elismerések-
re Kriza Ákos (erről a 3. oldalon 
számolunk be).

Szabó Brigitta, a Miskolc Vá-
rosi Sportiskola Nonprofit Kft. 
ügyvezetője hozzátette, a mara-
dék hétmillió forintot napokon 
belül megkapják. Hangsúlyoz-
ta, a felnőtt csapatoknál az a cél, 
hogy minél több, miskolci neve-
lésű fiatal alkossa keretüket.

Az infrastrukturális háttér 
mellett a felszerelések beszerzé-
se, a személyszállítás, logisztika 
és létesítmények fejlesztése van 
napirenden. Az első elszámolást 
egyébként január 7-éig kell be-
adnia a szervezetnek a Nemze-
ti Sport Intézethez. Szabó Brigit-
ta elmondta, jövőre felújítanák a 

diósgyőri uszodát, illetve befed-
nék a 2-es jégpályát.

A polgármester egy másik té-
máról is szólt: a város vízilabda-
sportjában történt átszervezése-
ket említette.

– Több csapat működött ed-
dig a borsodi megyeszékhelyen, 
ez pedig gátja volt a jó eredmény 
elérésének. A Diósgyőri Vár-
fürdő SC elindult az OB 2-ben, 
szeretnénk úgy megerősíteni az 
együttest, hogy eljusson rövid 
időn belül az OB I B-be – emelte 
ki a városvezető.

Nemrégiben vízilabdás to-
borzót tartott a sportiskola, 
melynek köszönhetően ötven 
gyerek igazolt a sportiskolához, 
így már kilencvennégy pólósa és 
öt edzője van az MVSI-nek – eb-
ből ötvenen még csak az úszás-
sal foglalkoznak. Szabó Brigitta 
elmondta, jövőre az Észak-ma-
gyarországi régió utánpótlás-
bajnokságában indulhat vala-
mennyi korosztályos csapatuk. 
Ebben a sorozatban Borsod-
Abaúj-Zemplén mellett többek 
között Szabolcs-Szatmár-Bereg 
és Hajdú-Bihar megye együtte-
sei is részt vesznek.

Soós P.

A Simon-ügy a parlamentben
Zsiga Marcell (Fidesz) miskolci or-
szággyűlési képviselő, alpolgár-
mester a parlament csütörtöki 
ülésén, napirend előtti felszó-
lalásában beszélt Simon Gábor 
(MSZP) jogcím nélküli telekhasz-
nálatáról.

A képviselő azt mondta, hogy a 
szocialista Simon Gábor hosszú 
évek óta „minden jogcím nél-
kül használ” Miskolc-Diósgyőr-
ben egy, a házával szomszédos, 
közel háromszáz négyzetméte-
res, a város tulajdonában lévő 

földterületet. Hangsúlyozta, a 
szocialista politikus is elismerte, 
hogy az elgazosodott területen 
évek óta nyírta a füvet. Hozzá-
tette, hogy Simon Gábor a tel-
ket egy vasráccsal a sajátjához 
csatolta. Zsiga Marcell lemon-
dásra szólította fel az MSZP-s 
képviselőt, azt is megjegyezte, 
hogy a polgári törvénykönyv 
alapján pár év alatt el lehet bir-
tokolni egy területet, „ha kitar-
tóan és háborítatlanul nyírjuk 
rajta a füvet”.

MTI

Karácsonyra hangolva
Karácsonyi műsorral készültek a Gyermekvédelmi 
Központ Aranyhíd és Lakóotthonban élő gyerekek 
szerdán, hiszen Kriza Ákos, Miskolc polgármestere el-
látogatott hozzájuk, s nem érkezett üres kézzel. A vá-
ros polgármesteri hivatala ajándékokkal kedveske-
dett az Iránytű Szociális Szolgálat 1. Számú Idősek 
Klubja 40 tagjának is.

A lakóotthonban 12 gyermek él jelenleg, akiknek 
nincs lehetőségük arra, hogy családi körben élje-
nek, s ünnepeljék a karácsonyt.

– Vannak, akik nem kapták meg a védő családi 
hálót. Ezekről a gyerekekről Miskolc városának kell 
gondoskodnia. Szeretnénk, ha az ő karácsonyuk is 
meghitt lenne, ezért hoztunk ajándékot. Mindenki-
nek azt, amire a legjobban vágyott – mondta Kri-
za Ákos. A polgármester elmondta, 21 évvel ezelőtt 
ő abban a házban élt, amely most lakóotthonként 
funkcionál, ezért sok élmény köti az épülethez.

A gyerekek kitettek magukért, szép ruhába bújtak, 
s versekkel, dalokkal szórakoztatták a vendégeket.

Az idősek klubjában a csomagokat Kriza Ákos 
polgármester és Kiss Gábor, a polgármesteri hivatal 
humán főosztályának vezetője adta át.

– Örömmel jöttem ide, mert önökre nézve 
eszembe jut, hogy nagyszüleim jelenléte mennyire 
bearanyozta a karácsonyestéket – kezdte köszöntő 
beszédét Kriza Ákos polgármester. A jelennel kap-
csolatban hangsúlyozta, a város vezetése felelőssé-
gének érzi, hogy az időskorúakról gondoskodjon.

A rendezvényen a Széchenyi István Általános Is-
kola művésztanára, Bátori László és hat növendéke 
adott ünnepi műsort.

HIrdeTéS

Áldott, kegyelemteljes  
karácsonyi ünnepnapokat  

és sikerekben gazdag,  
boldog új évet kívánok!

Csöbör Katalin
országgyűlési képviselő

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

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

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

» A Miskolc Holding Zrt. közös lakossá-
gi ügyfélszolgálata – MIHŐ, MIK, MIVÍZ (Szemere B. 
u. 5. szám alatti) – december 24–26. között, illetve 
december 31-én és január 1-jén zárva lesz. Decem-
ber 22-én, csütörtökön 8–15.30, december 23-án, 
pénteken 8–12 óra között lesznek nyitva. A két ün-
nep között a szokásos rend szerint tartanak nyitva.

» A megyei Kormányhivatal Mérés-
ügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságánál decem-
ber 27–30. között csak előzetesen egyeztetett 
időpontban fogadják az ügyfeleket. A mérésügyi 
osztályon a mérőeszközök hitelesítése december 
30-án, pénteken elmarad. A legközelebbi időpont 
január 6., péntek, a szokott munkarend szerint.

» A Barlangfürdő december 24-én 9-től 
14-óráig tart nyitva, december 25-én zárva lesz. 
December 26–30. között 9-től 18 óráig várják a 
vendégeket. December 31-én 9–14 óra között, ja-
nuár 1-jén 14–18 óra között látogatható.

» A Selyemréti Strandfürdő 24-én 
6–12 óra között fogad vendégeket, december 
25-én zárva lesz. December 26-tól 30-áig 6 és 18 
óra között, december 31-én 6-tól 12 óráig, január 
1-jén 14-től 18 óráig tartanak nyitva.

» A Miskolci Állatkert és Kultúrpark 
december 24-én 9–14 óra között, december 25–26-
án a szokásos 9–16 óra között, míg december 31-én 
9–14 óra, január 1-jén 11–16 óra között lesz nyitva.

A 2011. decemberi támogatá-
sok, segélyek kiutalásának jog-
szabályban rögzített határide-
je 2012. január 5. A kiutaláshoz 
kapcsolódó állami pénzügyi 
forrást 2012 januárjában kapja 
meg az önkormányzat, ezért ko-
rábban nem, viszont minden-
képp az előírt határidőn belül 
folyósítják az összegeket.

Kinyitott a jégpálya. Az év-
szakhoz képest meleg késő őszi 
és decemberi időjárás után csü-
törtökön végre megnyithatta 
kapuit a nagyközönség előtt a 
Miskolci Jégcsarnok kettes szá-
mú jégpályája, így a korcso-
lyázni vágyók még az ünnepek 
előtt, a téli szünet elején birtok-
ba vehették a jeget.

Kós Károly-díjas. Az ez évi 
Kós Károly-díjazottak között 
szerepelt Rudolf Mihály, a Ha-
das Építész Kft. ügyvezetője, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Építészkamara elnöke. A 
neves építész a felsőzsolcai ár-
vizet követő újjáépítés során ki-
fejtett munkájáért kapta a nívós 
elismerést. 

Új forgalmi rend!
Befejeződött a déli tehermentesítő út  
forgalomba helyezési eljárása, emi-
att megváltozott a Petőfi utcában a 
forgalmi rend, ami fokozott figyelmet 
kíván az erre közlekedőktől!

A Petőfi utca északi oldala egyirá-
nyú lett a belvárosból kifelé irány-
ba a Nagyváthy utcáig. A Petőfi utca 
déli oldala pedig a Nagyváthy utcá-
tól a belváros irányában egyirányú.

A Petőfi utcán a Dayka utcai híd 
és a Nagyváthy utcai kereszteződés 
közötti szakaszon az eddig megszo-
kott haladási iránnyal ellentétesen 
közlekednek mostantól a járművek. 
A Dayka utcai hídtól a Rácz György 
utca kereszteződéséig kétirányú for-
galmú lett az út.  A déli tehermen-
tesítő felé közlekedők az átadott új 
útszakaszon haladhatnak a Szinva 
patak északi oldalán. 

A Petőfi utcán található Teleki 
utca és Nagyváthy J. utca buszmeg-
állóhelyeket (21-es, 33-as) áthe-
lyezték az új útszakaszra a jelenle-
gi helyükkel párhuzamosan.

röviden ››››››››››››

ünnepi infók ›››››››››

» Sebestyén László (Fidesz) | Miskolc 4. számú választókerületének ország-
gyűlési képviselője, Miskolc város Fidesz-elnöke képviselői fogadóórát tart minden hó-
nap első csütörtökén délután 4-től 6 óráig a Vasas Művelődési Központban lévő Fidesz-
irodában. Bejelentkezés a 20/484-5090-es telefonon vagy e-mailben: sebestyenlaszlo.
fogadoora@gmail.com.

» Horváth József | a B.-A.-Z. Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-
je minden szerdán délelőtt 10 órától délután 2 óráig várja a lakosság hívását a 30/621-
6025-ös telefonon.

képviselői fogadóórák ››››››››››››

December 18. | vasárnap

Karácsonyi sokadalom. Karácso-
nyi civil sokadalom névvel rendeztek 
családi napot Diósgyőrben, az Ady 
Endre Kulturális és Szabadidő Köz-
pont előtti téren és az Adyban, ahol 
városi civil szervezetek által szervezett 
színes programok, zene és vásár várta 
az érdeklődőket.

December 19. | hétfő

Repeta. Karácsony előtt második al-
kalommal osztott ételt a Magyar Vö-
röskereszt megyei szervezete a Men-
tor Gimnázium és Szakképző Iskola 
önkéntes diákjaival a Bükk Áruház 
előtti parkolóban. A pásztortarhonyát 
és savanyúságot tartalmazó menüből 
mintegy 130 adagot osztottak szét a 
gimnázium tíz tanulója segítségével.

Rossz helyen parkolt. Egy, az inter-
netet bejárt fénykép miatt tett felje-
lentést Földesi Norbert, MSZP-s ön-
kormányzati képviselő. A politikus 
sajtótájékoztatón elhangzott állítása 
szerint, a felvételen jól látható, hogy 
egy, az önkormányzati flottához tar-
tozó személygépkocsi a mozgáskor-
látozottak számára fenntartott helyen 
parkol, két helyet is elfoglalva, ez pe-
dig szabálysértésnek minősül. Zsiga 
Marcell alpolgármester közlemény-
ben reagált az elhangzottakra. Mint 
írja: „December 14-én, szerdán este a 
szolgálati autóval szabálytalanul par-
koltam Miskolcon. Megbeszélésre si-
ettem és a szakadó esőben sajnos a 
felfestést és a táblát nem vettem ész-
re. Ezen a késői órán szinte az egész 
parkoló szabad volt, így szerencsére 
egyetlen mozgássérült parkolását sem 
akadályoztam. A hibámat és a sza-
bálysértést elismerem, a mozgáskor-
látozott emberektől elnézést kérek.”

Sportsikerért ajándék. Karácsonyi 
ajándékkal, valamint kulturális mű-
sorral és táncbemutatóval köszöntöt-
ték azokat a fogyatékkal élő gyereke-
ket és felnőtteket, akik sportsikereket 
értek el ebben az évben. 

December 20. | keDD

Gyertyaláng. Karácsonyi gyertya-
láng 2011 címmel programsorozatot 
indított a Miskolci Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat, melynek ünnepi ren-
dezvényét kedden tartották a mind-
szenti plébánia millennium termé-
ben. Itt adták át a gyerekeknek kiírt 
rajzpályázat nyerteseinek járó díjakat 
is. A program ebédosztással folytató-
dott a hét folyamán.

Ételt osztottak. Újfent ételt adtak a 
rászorulóknak a Rotary Club Miskolc 
tagjai. A hagyománynak megfelelően 
ismét az Újgyőri főtéren, a Vasas Mű-
velődési Ház előtt adtak meleg ételt 
ebédidőben, összesen 250 adagot.

A Jobbik a díjemelésekről. A köz-
szolgáltatási díjak emelése kapcsán 
tartott sajtótájékoztatót a Jobbik mis-
kolci frakciója. Jakab Péter és Pakusza 
Zoltán képviselő hangsúlyozta: frak-
ciójuk egyetlen díjemelést sem sza-
vazott meg, még inflációarányos 
mértékben sem, véleményük szerint 
ugyanis a díjaknak igazodniuk kell a 
lakosság jövedelmi helyzetéhez, ami 
láthatóan nem követi az inflációt.

Jövőre folytatják. Közel négy-
száz gyerek vett részt a Miskolci Vá-
rosi Könyvtár és Információs Köz-
pont nyolc hónapon át tartó, olvasást 
népszerűsítő kampányában, melynek 
zárórendezvényét kedden tartották a 
Művészetek Házában. Az eseményen 
az Alma Együttes mellett Varró Dáni-
el költő is közreműködött, aki bemu-
tatta legújabb könyvét. 

December 21. | szerDa

Iskolabusznyi adomány. Karácso-
nyi játszóház keretén belül adták át 
a RádióM hallgatói által a rászoru-
ló gyermek számára gyűjtött adomá-
nyokat az Iránytű Szociális Szolgálat 
Gyermekjóléti Központjában, Mis-
kolcon. A rádió és a játszóház közös 
akciójának keretein belül több száz já-
ték és ruha gyűlt össze.

Rajzos ünnep. Karácsonyi műsort 
tartottak a görömbölyi római kato-
likus templomban. A rendezvényen 
hirdették ki a Görömbölyi Fény Egye-
sület kezdeményezésére immár má-
sodszor kiírt Az én karácsonyom 
című rajzpályázat nyerteseit. Az ün-
nepség kezdetén Nehéz Károly, a te-
rület önkormányzati képviselője 
köszöntőjében elmondta, öröm szá-
mára, hogy az egyesület már másod-

szor hozza be a templomba a város-
rész fiataljait. A szervezők az összes 
pályázó munkáját jutalmazták.

Pakkot kaptak. A Loránttfy Zsu-
zsanna Református Kismamaház 
Családok Átmeneti Otthonának 30 
kiskorú lakóját ajándékozta meg a 
Magyar Református Szeretetszolgálat 
a Tiszáninneni Református Egyház-
kerülettel közösen. Emellett 80 állami 
gondozotthoz juttattak el csomagot.

December 22. | csütörtök

Adomány a kórháznak. Kétmil-
lió forintot adományozott a Technical 
Service Hungaria Kft. a megyei kór-
ház traumatológiai osztályának, amely 
a teljes összeget a számítógéppark kor-
szerűsítésére fordítja, így a terminálok 
közel 200 munkatársa részesedik az 
adományból. Az osztály és a több mint 
150 éves múltra visszatekintő miskolci 
nagyvállalat között ez volt az első ilyen 
irányú együttműködés.

Kettős átadás. A Baptista Egyház és 
az IKSZ (Ifjú Kereszténydemokraták 
Szövetsége) ajándékait adták át a Sze-
retet Alapítvány Csilla Bárónő Szere-
tetotthonban és a Gyermekvárosban. 
Az átadáson részt vett Nánási-Kocsis 
Norbert (Fidesz) képviselő is, akinek 
a körzetében az adományok jelentős 
részét gyűjtötték az ifjú keresztényde-
mokraták. Mint lapunknak elmond-
ta, közéleti emberként azt is kötelessé-
gének érzi, hogy figyelemmel kísérje 
a rászorulók sorsát, igényeit, és lehe-
tőségeihez mérten megpróbáljon se-
gíteni. Most nagyon jó partnereket ta-
lált ehhez a Baptista Egyházban és az 
Ifjú Kereszténydemokraták Szövetsé-
gében, a szeretetotthonban fogyaté-
kosokat, a Gyermekvárosban pedig 
kiskorú gyermekeket ajándékoznak 
meg. Tóthné Molnár Katalin, a Csil-
la Bárónő Szeretetotthon vezetője ér-
deklődésünkre elmondta: összesen 43 
fogyatékos személyt gondoznak, akik 
számára mindig próbálják megédesí-
teni, örömtelivé tenni az ünnepeket. 
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Rendelők egy helyen, modern infrastruktúrával
Teljesen megújult, kibővült, a 
kor követelményeinek meg-
felelő színvonalú, kialakítású 
és felszereltségű egészségház-
zá fejlesztették a Tömörkény 
utcai háziorvosi csoportos 
rendelőt. A Szentgyörgy ut-
cán, az Avason pedig teljesen 
új létesítményt építettek.

» folytatás az 1. oldalról
A Tömörkény utcai rendelőben 
nyolc felnőtt- és négy gyermek 
háziorvos várja ezentúl a meg-
újult rendelőben a pácienseket. 
Itt kapott helyet a védőnői szol-
gálat, és három szakorvosi rende-
lőt is kialakítottak, de a szakorvosi 
ellátást még szervezik, várhatóan 
februárban indul. Az épületben 
az egészségügyi alapellátásban or-
szágos szinten újdonságnak szá-
mító beteghívó rendszert alakí-
tottak ki. 

– Az egészségkomplexumban 
hosszú ellátási időben lesznek el-
érhetőek a szolgáltatások, az össze-

kötött információs rendszernek kö-
szönhetően nem okoz problémát a 
helyettesítés – hangsúlyozta Kriza 
Ákos polgármester.

Kovács László három minőségé-
ben (önkormányzati képviselő, az 
egészségügyi és szociális bizottság 
elnöke és háziorvos) vett részt az 
avatáson. Az alkalmat megragadva 
megköszönte mindenkinek a mun-
káját, aki részt vett a projektben, se-
gítette a megvalósítását.

A Szentgyörgy utcán, a régi épü-
lettel majdnem szemben, a pos-

ta melletti park területén építették 
fel az ellátócentrumot. Több, elő-
re nem látható probléma is jelent-
kezett menet közben, amiért mó-
dosítani kellett a szerződéseket és a 
kivitelezés határidejét is meghosz-
szabbították az év végéig. Az épü-
letet Pfliegler Péter alpolgármester 
szerdán avatta fel. 

– A jelenlegi, nehéz gazdasá-
gi helyzetben külön öröm, hogy 
a város lakosságának újabb beru-
házás átadásáról számolhatunk be 
– mondta az alpolgármester. Ki-

emelte, hogy Miskolc vezetésének 
eltökélt célja a lakosság egészsé-
gének, életminőségének a megőr-
zése, javítása. Ennek egyik eszkö-
ze és egyben eredménye is a most 
elkészült épület, a költségek döntő 
többségét, 276 millió forintot uni-
ós támogatásból teremtették elő. 
A beruházásnak köszönhetően 
egy teljesen új, lakosságközeli el-
látást biztosító létesítménnyel bő-
vül a város.

Varga Gergő, a térség önkor-
mányzati képviselője méltatta a 
beruházás jelentőségét, hangsú-
lyozva, ennek köszönhetően javul 
az avasiak egészségügyi ellátásá-
nak színvonala. Pfliegler Péter Var-
ga Gergő társaságában vágta át a 
nemzeti színű szalagot. Ezzel azon-
ban csak az épületet avatták fel jel-
képesen, még hátra van a belső be-
rendezés. Várhatóan februárban 
kezdik meg a rendelést. Hat fel-
nőtt-háziorvos és három gyermek-
háziorvos rendel majd az épület-
ben, mindegyikük saját rendelőt 
kap, és két multifunkcionális ren-
delőben biztosítják majd a szakor-
vosi ellátást.

Cs. L. | fotó: Juhász Á.

Közös tervek az otthonos belvárosért
A jövő évben, egy közösségi 
tervezés keretében – folytat-
va a város lakosaival elkez-
dett párbeszédet – szeretnék 
megkérdezni a miskolciakat, 
hogy számukra milyen tár-
gyak, életérzések, funkciók 
hiányoznak a Széchenyi ut-
cáról ahhoz, hogy valóban 
otthon érezhessék magukat.

– Valamikor itt magas szintű, egye-
di arculatot mutató, kereskedel-
mi kultúrát tükröző, elegáns üz-
letek voltak, vérbeli kereskedők 
kínálták áruikat. Célunk, hogy is-
mét megtaláljuk azokat a kereske-

dőket, akik vállalva arcukat, egyé-
niségüket, képesek a miskolciak 
számára alternatív árukínálatot 
nyújtani – nyilatkozta Pfliegler Pé-
ter alpolgármester, aki szerint idén, 
év elején még kimondottan rossz 
hangulat uralkodott a főutcai ke-
reskedők körében. Úgy érezték, az 
előző időszakban nem kezelte őket 
partnerként a városvezetés, nem 
volt megfelelő az ezzel kapcsolatos 
kommunikáció sem.

– Ez mára lényegesen megvál-
tozott! – emelte ki Pfliegler Péter. 
Mint mondta, érzékelve a gondo-
kat, a város és a MIK – bevonva 
a B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamarát is – új koncepciót 
dolgozott ki a változtatásra, melyet 
folyamatosan valósít meg. Fő cél-
kitűzés az elégedett kereskedő és 

szolgáltató, az élettel teli főutca, a 
tiszta, rendezett környezet. 

– Hangsúlyozom, ez egy folya-
mat, állhatatos és párbeszéddel teli 
munkával lehet változásokat elér-
ni. Ebben a szakaszban vagyunk 
most – emelte ki Pfliegler Péter, 
aki szerint az új szemléletnek is kö-
szönhető, hogy nem következett 
be tömeges boltfelszámolás, a ke-
reskedők elvándorlása. A főutcán 
levő helyiségeink túlnyomó része 
hasznosított, és a felújításra váró, 
üres helyiségek hasznosítására is 
folynak a tárgyalások.

A Széchenyi utca 8. szám alatt a 
napokban kezdte meg a működé-
sét a Széchenyi Hitelprogram Iro-
da, amely a kis- és középvállal-
kozások számára nyújt hasznos 
tanácsadást az elérhető pályáza-

tokkal kapcsolatban. Jelentős be-
ruházás, felújítás a több mint húsz-
milliós költséggel létrehozott új 
könyvesbolt is, ami üde színfoltja a 
Széchenyi utcának.

– Tárgyalunk komoly, multina-
cionális szolgáltató céggel, amely 
nyolcvanmillió forintot meghala-
dó felújítást tervez egy jelenleg üres 
helyiségben. Jövő év szeptemberé-
ben várhatóan exkluzív, igényes 
szolgáltatóház létesülhet a főutcán. 
Egyeztetések folynak olyan egész-
ségügyi szolgáltatóval is, amely 
több mint 150 millió forint értékű 
technikát telepítene ide, és 20 fő al-
kalmazását ígéri a jövő évben – tet-
te hozzá az alpolgármester.

A tervek között szerepel az is, 
hogy jövőre meghirdetik a Virágos 
főutca projektet – aktív kereskedői, 
bérlői közreműködéssel szeretnék 
megszépíteni a főutcát.

Sz. S.

Idegenforgalom – minőségi szolgáltatásokkal 
Miskolcnak fontos kitörési pontja le-
het a turizmus, a város vezetésének 
kiemelt célkitűzése az idegenforgal-
mi attrakciók, a szolgáltatások szín-
vonalának fejlesztése. Czinkné Sztán 
Anikót, a Miskolci Turisztikai Kft. ügy-
vezető igazgatóját az elmúlt egy év 
eredményeiről, és a jövő terveiről 
kérdeztük.

» folytatás az 1. oldalról
– Mit emelne ki az idei év ered-
ményei közül?
– Át tudtuk venni, be tudtuk in-

dítani az aquaterápiás részleget: tel-
jesen felújítottuk a létesítményt, 
amely most már valóban kulturált 
körülmények között fogadja a ven-
dégeket. Új szobákat, kezelőhelyi-
ségeket alakítottunk ki, létrehoz-
tuk a páros masszázst, iszapfürdőt, 
hamarosan megnyitjuk új fogásza-
ti rendelőnket. Szaunaszeánszokat 
szervezünk, gyermekmegőrzővel, 
foglalkoztatóval, saját büfével is ál-
lunk a látogatók rendelkezésére. El-
kezdtünk nyitni a német, román, 
ukrán piacok felé, öt hónapja együtt 
dolgozunk egy német partnerrel, 
amely gyógyulni vágyó turisták ide-
utaztatását szervezi. A múlt héten 
mutatkoztunk be két jelentősebb, 
határ menti romániai városban is.

– Várhatók további fejlesztések a 
jövő év elején?
– A szaunaházban megépítjük 

Miskolc legnagyobb, 26 személyes 
finn szaunáját, s felújítjuk majd az 
éttermet is, amely jelenleg sem ar-
culatában, sem színvonalában nem 
illik a fürdőhöz. Tavasszal beadjuk 
a pályázatot a Barlangfürdő ener-
getikai korszerűsítésére is. Napkol-
lektorokkal, és a saját geotermikus 
energiánk hasznosításával, remé-
nyeink szerint jelentősen, akár 30 
százalékkal is csökkenthetők lesz-
nek energetikai költségeink. Jelen-
leg csapatban dolgozunk az új, vá-
rosi kártyarendszer kialakításán is.

– Régóta húzódó, sokakat érdek-
lő ügy a tapolcai strandfejlesztés.
– A jövő év egyik legfontosabb 

feladatának tekintjük a tapolcai fej-
lesztési tervpályázat meghirdetését, 
illetve a fejlesztési pályázat benyúj-
tását egy új termálfürdő létreho-
zására a jelenlegi strand területén. 
Sajátos, egyedi arculatú élmény-
fürdőt szeretnénk létrehozni a ta-
polcai és a magyar fürdőhagyomá-
nyok felelevenítésével. Reményeink 
szerint 2013-ban elkezdődhet az 
építkezés. Sikerült feléleszteni „ha-
lottaiból” a selyemréti strand pá-
lyázatát is. Ez öt éve kezdődött, de 

annyi hibát elkövettek, hogy azt hit-
tük, menthetetlen lesz. Újra kellett 
indítanunk a teljes közbeszerzést, 
jelenleg már folyik a munka, jövő 
nyáron reményeink szerint egy új 
stranddal várjuk majd a miskolcia-
kat. A főépületen is szeretnénk fel-
újításokat végezni, és tervezzük egy 
gyógyászati részleg kialakítását, sa-
ját vendéglátással, étteremmel. Az 
állatkertben is megújítottuk, szín-
vonalasabbá tettük a büféellátást, 
folyamatosak a felújítások és az ál-
latállományt is bővítjük.

– Lehet már tudni, hogy alakult 
idén a vendégforgalom Miskol-
con, illetve a Turisztikai Kft. lé-
tesítményeiben?

– Részletes adatok januártól áll-
nak majd rendelkezésre, de az ön-
kormányzati kimutatások szerint 
emelkedő tendencia látszik a ven-
dégéjszakák után fizetett adóbevé-
telekben. A barlangfürdőben idén 
először sikerült megfordítanunk a 
látogatók számának három éve tar-
tó csökkenését. 2010-ben 265 ezer 
volt a látogatók száma, idén, előre 
láthatóan 290 ezer körül lesz. Már 
október végére elértük a tavalyi év 
teljes látogatószámát.

– A tapasztalatok szerint ma 
komplex, összehangolt turiszti-
kai programokkal lehet igazán 
versenyképessé válni.
– Januártól mi is szeretnénk el-

indítani egy észak-magyarorszá-
gi fürdőklaszter megszervezését. 
Megítélésünk szerint ugyanis Mis-
kolc idegenforgalmi látogatottsá-
ga nagyban függ a régió látogatott-
ságától. Városunk kiváló központja, 
bázisa, illetve szálláshelye lehetne 
egy olyan turisztikai csillagtúrának, 
amely innen indulna ki Egerbe, 
Aggtelekre, Sárospatakra, a Hor-
tobágyra és más kedvelt helyekre. 
Szeretnénk elcsábítani a Budapest-
re látogató külföldieket az északi 
régió ba is, de ez csak úgy lehetséges, 
ha nem egy attrakciót, hanem szá-
mos, minőségi turisztikai szolgál-
tatást tudunk bemutatni a kínála-
tunkban.                                Szepesi S.

Svájci támogatás is érkezhet 
a helyreállításokhoz
Jövőre Perecesen és a Hejő-pata-
kon is nagyszabású, árvíz-hely-
reállítási munkák kezdődhetnek, 
ha sikerrel jár az önkormányzat 
mintegy 210 milliós pályázata, 
melyet a Svájci–Magyar Együtt-
működési Programhoz nyúj-
tott be.

Minderről Balogh Gábor, a 
polgármesteri hivatal vízügyi 
szakreferense tájékoztatott, el-
mondva, hogy eddig is több, 
sikeres pályázatot nyújtottak 
már be az árvízkárok rendezé-
sére, megelőzésére. Az Euró-
pai Unió és Svájc 2006. február 
27-én írt alá kétoldalú megálla-
podást, amelynek értelmében 
Svájc a 2004-ben csatlakozott 
tíz tagországnak öt éven ke-
resztül összesen 1 milliárd sváj-
ci frank hozzájárulást biztosít. 
Ebből Magyarország részesedé-
se mintegy bruttó 25,5 milliárd 
forint. Az Európai Bizottság és 
Svájc által kötött megállapodás 
meghatározza a támogatás biz-
tosításának keretfeltételeit, vala-
mint a lehetséges támogatási te-
rületeket. Ezek között szerepel a 
természeti katasztrófák megelő-
zése és kezelése, valamint az ár-
vízkezelés megerősítése is a ma-
gyarországi Felső-Tisza vidéken

Az Észak-magyarországi Fej-
lesztési Ügynökség, valamint a 
Belügyminisztérium vis maior-
pályázatain együttesen csaknem 
670 millió forintot sikerült már 

korábban elnyerni. A kárelhárí-
tási munkák még múlt év őszén 
elkezdődtek a Szinva-patakon 
– mederkotrás, mederszelvény-
helyreállítás –, illetve Bükk-
szentlászló, Lillafüred, Alsó- és 
Felsőhámor területén, ahol a be-
szakadt medertámfalakat állí-
tották helyre.

Idén tavasszal ismét több te-
rületen (Papír u. – Csóka u., il-
letve a Márton bíró u. – Pálma 
u. között) végeztek mederszabá-
lyozást, ezek már novemberben 
be is fejeződtek. Ősszel további 
helyreállítás kezdődött a Szin-
va-patakon, a Kiss Ernő, Pető-
fi, Nagyváthy, Vasgyári, Acél és 
Rigó, valamint a Vasgyári zsi-
lip, Csóka, VII., VIII. utcát érin-
tően. A Pereces-patakon – a 
Cséti térnél, a Bellervölgy utcá-
nál, a Köpüsvölgyi-pataknál, a 
Lyukó-pataknál, a Pecérvölgyi-, 
és a Tatár árkoknál is végez-
tek helyreállítást, mederkotrást, 
árokburkolást és tisztítást.

Balogh Gábor arról is szólt, 
hogy a Köztársaság utca mögöt-
ti, illetve a Vár utcai közlekedési 
híd közötti patakmeder rekonst-
rukciójára is pályázatot nyújtott 
be az önkormányzat, melyen 
100 millió forintot sikerült el-
nyerni. A munka a támogatási 
szerződés megkötése és a köz-
beszerzési eljárás lebonyolítása 
után kezdődhet, előreláthatólag 
2012 tavaszán.

Sz. S. 

Díjak környezetbarátoknak
Átadták a Környezetbarát Ház, 
környezetbarát család Miskolc 
2011 elnevezésű pályázat díja-
it csütörtökön délelőtt a Polgár-
mesteri Hivatalban. Az idén 10. 
alkalommal meghirdetett pályá-
zatra a tavalyinál is több pálya-
mű érkezett, így a három legjobb 
munkát értékelte a szakmai zsűri.

– Aki indult ezen a versenyen, 
az máris nyert, hiszen egész 
életvitelükkel bizonyítja, hogy 
nem lehetetlen környezetba-
rát módon élni – hangsúlyozta 
Pfliegler Péter alpolgármester. 
Kiemelte, nem csupán a tech-

nikai megoldások révén lettek a 
házak környezetbarátok, hanem 
a családok életvitelével együtt.

Az első helyezett a Makár csa-
lád lett, akiknek Örömhegy tetői 
háza kiérdemelte a Környezet-
barát ház, környezetbarát család 
címet. Az elismerés mellett 150 
ezer forint pénzjutalmat kaptak.

A második helyezett a Csi-
ky család lett, akik a Sziglige-
ti Ede utcán laknak. Őket 100 
ezer forinttal díjazták, a har-
madik helyezett, Muránszkyné 
Majoróczki Mária lett, ő a dobo-
gós eredmény mellett 50 ezer fo-
rinttal lett gazdagabb.             Kiss J.

Elismerték sporteredményeiket
127 sportoló és 30 edző eredmé-
nyeit ismerték el csütörtökön, 
Miskolc önkormányzatának ez évi 
sportdíjátadó ünnepségén a Mű-
vészetek Házában.

A rendezvényen a 2011-ben or-
szágos bajnokságon első helye-
zést elért sportolók, valamint az 
Európa- és világbajnokságokon 
elért 1–8. helyezettek és edzőik 
eredményeit jutalmazta a város 
vezetése.

Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere köszöntötte a vendége-
ket, azaz a főszereplőket.

– A sport a társadalom ki-
csinyített képe; összetartás-
ra, önfeláldozásra, csapatmun-
kára, kitartásra, tisztességre és 
fair play-re tanít. A Miskolc 
számára dicsőséget hozó spor-
tolóknak köszönjük meg ma 
munkájukat – mondta a város-
vezető.

A Reményi Ede kamarazene-
kar ünnepi műsorát követően a 
polgármester adta át a díjakat a 
több mint százötven megjelent 
sportembernek.

A díjazottak listája a minap.
hu-n olvasható.

S. P. | fotó: Mocsári L.
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Most születik!
„Ki jön az én házamba?” – A (nekem már régi) gyermekjáték sze-
rint így szól az édesanya vagy édesapa, kitárva a karját gyermeke felé. 
Karácsony közeledtével mi is kitárjuk kezünket, szívünket, és elgondol-
kodunk: ki is az, aki eljön a házunkba, a szívünkbe, ki az, aki be akar 
lépni az életünkbe. Kicsoda ez a Jézus Krisztus, akit karácsonykor az 
egész világ ünnepel?
Keresztény hitünk szerint Ő az Isten Fia, aki közösséget vállalt ve-
lünk emberségünkben, hogy mi, emberek, közösségben lehessünk 
Vele az isteni életben. Bűneink, gyarlóságaink ellenére sem „minősí-
tett le” minket, nem sorolt a „bóvli” kategóriába, mert az Ő szeretete 
nem teljesítmény- vagy körülményfüggő. Karácsony evangéliumának, 
örömhírének ez a lényege, hogy Isten eljött a Földre. Azért jött, hogy 
megmutassa, milyen is az igazi szeretet.

Ez a jó hír mindenkihez úgy jut el, azon a nyelven, olyan jelekkel, 
ahogyan leginkább fel tudja fogni. Isten üzenete, akarata ugyanis az 
ember számára az élete eseményeiből megérthető. Boldogok, akik azt 
teljesítik, nekik részük lehet az Istengyermek életében! Akik viszont 
nem ismerik meg, azok életük nagy lehetőségét szalasztják el. Nézzük 
csak a karácsony szereplőit!

Máriához méltó, hogy egy főangyal (Gábriel) ismertesse vele Isten 
üzenetét, és Ő azonnal teljesíti: „Legyen nekem a te igéd szerint!”(Lk 
1,38). József szintén az angyaltól hallotta meg – álmában –, mit is kér 
tőle Isten, s Ő fölkelt és azonnal úgy tett, ahogy az Úr parancsolta neki. 
A pásztorok szintén angyaloktól tudják meg, hogy megszületett a Meg-
váltó, és számukra a jel saját életkörülményeik között mutatkozik: „Ez 
lesz számotokra a jel: gyermeket találtok pólyába takarva, jászolba 
fektetve.”(Lk 2,12). Elindultak, s mindent úgy találtak, ahogy az an-
gyalok hirdették nekik.

A bölcsek a tudományuk által ismerték meg a hírt, az égi jel pedig a 
csillag. Ők elindultak, hogy utánajárjanak, mit jelent a jel. Láttak va-
lamit, s az addigi életük már kevés volt. Látni akarták azt a Valakit, 
akinek születését ez a csillag jelezte. Nem térítette őket el céljuktól már 
semmi, ami nem égi fény. Nem hitetlenkedtek, amikor szegényes élet-
körülmények között találták az újszülött királyt. „Lényeglátók” voltak! 
Leborulva imádták, vagyis elismerték Istennek a gyermeket. Ez az iga-
zi bölcsesség: fölismerni Istent és leborulni előtte!
Az írástudókhoz a Írások (a Szentírás) tanulmányozásán keresztül ju-
tott el az információ. Pontosan idézték a szentírási helyet, Mikeás pró-
féta jövendölését (Mik 5,3), de ők hitetlenek voltak, s így nem indultak 
el, hogy találkozzanak a Messiással. Pedig csak néhány kilométert kel-
lett volna megtenniük…
Heródes király az alattvalóitól, a bölcsektől és az írástudóktól tudta 
meg a hírt, de csak a hatalmát féltette. Nem érhetett el hozzá a szere-
tet. A Gyermek életére tört.

Mindezek után rá kell döbbennünk: Isten nekünk is szólni akar! Éle-
tünk eseményein, körülményein, vagy éppen embertársainkon keresz-
tül. Felfogom-e a jeleket, Isten üzenetét, s aztán teljesítem-e az akara-
tát, vagy csak magyarázkodom, hogy mit miért nem lehet megtenni, 
vagy kit miért nem lehet szeretni? 
Tudom, hogy Aki eljött az én házamba, szívembe, életembe, azt akar-
ja, hogy kövessem Őt. Első lépés: legyek emberré! Jó emberré! Aztán 
a második: tegyem én is szebbé, boldogabbá a körülöttem élők életét, 
ahogyan Ő is ezt tette velünk, nekünk.

Az elmúlt év a „Család éve” volt. Elgondolkodtató, hogy Isten Fia, 
amikor a világra született, nem ragaszkodott királyi palotához, kénye-
lemhez, de ahhoz igen, hogy családba szülessen. A család a legkisebb 
szeretetközösség. Ami azt jelenti, hogy szeretetben közösséget kell alkot-
nunk, miként a Szent Család.
Mária igenje, József tiszta, szelíd szolgálatkészsége csodálatos szá-
munkra. Így fogadták az Urat.
Az angyalok dicsőítő éneket énekeltek; az égbolt csillagot adott, a föld 
barlangot, a növények szalmát, az állatok meleget. Az egyszerű pász-
torok egy kis élelmet hoztak a szegénységükből, a gazdag tudósok kin-
cseket. Mindenki azt adta, ami tőle tellett, és amit várt tőle az Isten. 
Jézus születésekor összefogott a mindenség, hogy világra jöhessen az Is-
ten szeretete. Az ellene támadók pedig kudarcot vallottak.

A görög katolikus testvéreink karácsonyi időben így köszönnek: 
„Krisztus születik – Dicsőítsétek!” Így mondják, jelen időben. Most 
születik! Életre szóló feladat, hogy szavainkkal, tetteinkkel megdicsőít-
sük Őt, aki most születik a mi szívünkben. Fogjunk össze mi is, tegyük 
meg mindazt, ami tőlünk telik, hogy a mi életünkben is világra jöhes-
sen az Isten szeretete.

A Miskolci Napló minden kedves Olvasójának  
kívánom, hogy karácsony ünnepén és életének minden napján  

töltse el szívét béke és a szeretet.

Palánki Ferenc
püspök, miskolci érseki helynök

Csoda, hogy három év alatt templom épült
Szent Andrást kérik: szent életed és kiváló tetteid vezessenek bennünket…

Nemrégiben szentelték fel 
Miskolc-Szirmán a helyi gö-
rög katolikus egyházközség 
Szent Andrásról elnevezett 
templomát. Régi álom való-
sult meg ezzel, Stefán Zoltán 
parókus elmondása szerint 
már az 1990-es évek köze-
pén megfogalmazódott a 
helyi hívő közösségben egy 
önálló templom létrehozá-
sának a gondolata. 

A görög katolikusoknak ebben a 
városrészben nincsenek történelmi 
gyökereik. Alig néhány évtizedes a 
jelenlétük, számuk 4-500-ra tehe-
tő. Keresztes Szilárd hajdúdorogi 
megyéspüspök 2001. szeptem-
ber elsejével alapította meg az ön-
álló, Miskolc-Szirmai Görög Ka-
tolikus Egyházközséget, addig a 
görömbölyi parókia filiájaként 
működött a közösség.

Istentiszteleteiket a helyi római 
katolikus templomban tartották, 
vagy a Búza téri görög katolikus 
templomba jártak. A ’90-es évek 
közepétől azonban egyre erősebb 
lett az igény egy saját templom 
iránt, amely fontos része minden 
hívő közösség identitásának.

– Csordás János 1996-ban lét-
rehozta a Szirmai Görög Katoli-
kusokért Alapítványt, amely egy 
nagy álmot, egy saját templom lét-
rehozását hivatott segíteni. 2001-
ben telket kapott az egyházközség 
az önkormányzattól a berekkerti 
részen, megkezdődött a közösség 
intenzív szervezése és a templom 
tervezési szakasza – részletezte a 

parókus. Hosszú tervezési folya-
mat után, 2006. március 25-én, 
Gyümölcsoltó Boldogasszony ün-
nepén rakták le az új templom 
alapkövét, a tényleges kivitelezés 
2008 decemberében kezdődött el. 

– Egy templom felépítése hatal-
mas vállalkozás – különösen eb-
ben a gazdasági helyzetben –, na-
gyon sokat imádkoztunk Szent 
Andráshoz, akit Kocsis Fülöp püs-
pök úr javaslatára templomunk 
védőszentjévé választottunk – 
idézte fel a történteket Stefán Zol-
tán, aki 2007 őszétől lett a Mis-
kolc-Szirmai Görög Katolikus 
Egyházközség parókusa, konkré-
tan a templom építésének felada-
tával. – Imádkoztunk, hogy vigye 
kérésünket Isten elé: segítsen ben-
nünket, hogy tiszteletére templo-
mot építhessünk. Nyissa meg szí-

vünk nagylelkűségét, vezessen 
hozzánk jó szándékú adakozókat. 
Járjon közben érettünk Krisztus 
Istenünk előtt, hogy adjon békét 
és egyetértést fáradozó munká-
sainak. Imánk meghallgatásra ta-
lált, hiszen valódi csoda, hogy há-
rom év alatt sikerült felépítenünk 
templomunkat – minimális ál-
lami támogatással, gyakorlatilag 
adományokból, társadalmi mun-
kából, a helyi görög katolikus kö-
zösség áldozatos, odaadó munká-
jának köszönhetően.

Az új templom mintegy 240 
négyzetméter alapterületű, s 200 
ember befogadására alkalmas. A 
kupolánál 15 méter magas, bizán-
ci stílusban, ugyanakkor modern 
formákkal épült, Waschler György 
és Feczkó Artúr építész tervei alap-
ján. Az altemplom ugyanilyen 

alapterületű, ezt közösségi célok-
ra használják majd. Szent And-
rás templomát november 27-én 
szentelte fel Orosz Atanáz püspök-
exarcha, azóta használatba vették, 
de még nem készült el teljes egé-
szében. Hátra van a belső festés, 
végleges ikonosztázion, a fűtés, va-
lamint a végleges ülőhelyek kiala-
kítása is. 

– Összességében mintegy 65 
millióra tehető az az összeg, amit 
pénzben elköltöttünk, de felbe-
csülhetetlen értékű az a segítség, 
amelyet egyéb módon kaptunk. 
Nagy öröm közösségünk vala-
mennyi tagjának, aki részt vett az 
építésben, hogy láthatja beérni 
munkája gyümölcsét. Hogy együtt 
imádkozhatunk új templomunk-
ban, s közösen fohászkodhatunk 
védőszentünkhöz: „Szent életed 
és kiváló tetteid vezessenek ben-
nünket, hogy szent templomod-
ban életünk végéig veled együtt a 
mi Urunk Jézus Krisztusnak szol-
gáljunk” – zárta szavait az egyház-
község parókusa. 

Szepesi S.

Ingyenes parkolás, ünnepi közlekedés
Másképp járnak az autóbu-
szok és a villamosok szent-
este délután 4 óra után, ka-
rácsony két napján, a két 
ünnep között és szilveszter, 
újév napján is. 

December 24-én – az elmúlt évek-
hez hasonlóan – délután 4 óráig a 
villamos- és autóbuszjáratok mun-
kaszüneti nap szerint közlekednek. 
Ezt követően csak az 1-es villamo-
sok, az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 6-os, 
7-es, 14H-s, 15-ös, 16-os, 32-es, 
35-ös, 35É-s, 67-es, és 68-as autó-
buszok járnak egyedi menetrend 

szerint. A nem említett járatok az-
nap utoljára négy óra környékén 
indulnak, az áruházi buszok egye-
di menetrend szerint járnak majd.

A fentiek miatt szenteste 4 óra 
után az egyvonalas autóbuszbérle-
teket és villamosbérleteket is elfo-
gadják az MVK Zrt. összes közle-
kedő autóbusz- és villamosjáratán.

Ünnepek alatt és között
December 25. és 31. között a jára-
tok munkaszüneti menetrend sze-
rint közlekednek, kivéve az ingye-
nes „áruházi” és a 44-es buszokat, 
melyek egyedi menetrend szerint 
járnak majd.

Szilveszter napján és 2012. janu-
ár 1-jén is munkaszüneti napi me-

netrend lesz érvényben, azonban 
hajnalban a magasabb utazási igé-
nyek miatt az 1, 2, 3, 14H, 35É au-
tóbuszok vonalán többletjáratokat 
közlekedtet az MVK. 

Fontos, hogy az év első napján 
a napközben jelentkező alacsony 
utazási igények miatt nem közle-
kednek a 2-es villamosok, az 1A-s, 
12-es és 22-es autóbuszok, ezért ja-
nuár 1-jén az egyvonalas autóbusz-
bérleteket és villamosbérleteket is 
(kombinált bérletként) elfogadják 
az MVK Zrt. összes autóbusz- és 
villamosjáratán.

Bérletváltás, bérletpénztárak
Az ünnepek miatt meghosszab-
bította a decemberi bérletek érvé-

nyességét az MVK, így azok január 
8-án éjfélig jogosítanak utazásra. A 
január havi és 2012. évre érvényes 
bérletek január 1-jétől vásárolha-
tók meg. A jegy- és bérletpénztá-
rak közül a Tiszai pályaudvari, a 
Búza téri, az Újgyőri főtéri és a di-
ósgyőri karácsonykor is nyitva tart 
reggel 7 és délután kettő között.  
Bővebb információ a minap.hu-n.

Díjmentes a parkolás 
Az ünnepek alatt és a két ünnep 
között, tehát december 24-étől ja-
nuár 1-jéig a Régió Park Kft. szol-
gáltatási területéhez tartozó parko-
lókban a parkolás díjtalan. Tehát 
nem kell fizetni a négy zónához 
tartozó parkolókban, valamint az 
Európa téri mélygarázsban és a 
Régiposta utcai parkolóházban.

Tajthy Ákos

Szilveszter: városi buli
Miskolc városa egy központi bulival 
búcsúztatja a 2011-es évet, amelynek 
programjai ezúttal inkább a fiatal kö-
zönséget célozzák meg.

A Hősök tere egy generáció ked-
velt közösségi tere, ezért december 
31-én nevet változtat, s Diákszi-
get névre keresztelve várja a buliz-
ni vágyókat.

Kákóczki András, a Polgármeste-
ri Hivatal Kulturális Osztályának ve-
zetője érdeklődésünkre elmondta: 
nem diszkriminatív jelleggel helyez-
ték idén előtérbe ezt a korosztályt.

– Szilveszter estéjén a fiatalok 
nagyobb számmal mozdulnak ki 

otthonról, hogy baráti körben ün-
nepeljék meg az év utolsó estéjét, 
ezért nekik szeretnénk most egy 
nívósabb programmal kedvezni, 
méghozzá kedvelt helyükön, a Hő-
sök terén – hangsúlyozta az osz-
tályvezető.

A felnőttekről sem feledkezik 
meg természetesen a város, szá-
mukra másnap, január 1-jén a 
Szent István téren rendeznek újévi 
ünnepséget, ahol Kriza Ákos pol-
gármester köszönti majd a mis-
kolciakat, s koncertet ad a Miskol-
ci Dixieland Band.

Kiss J.
» szilveszteri program a 11. oldalon

Városfejlesztők szövetségben
Lengyel Katalint, a Miskolci Város-
fejlesztési Kft. ügyvezetőjét a vá-
rosfejlesztő társaságok szövet-
sége felügyelőbizottsági tagjává 
választották.

Múlt héten alakult meg a Város-
fejlesztő Társaságok Országos 
Szövetsége (VÁTOSZ), mely-
hez összesen 13 város ilyen te-
vékenységet folytató cége – köz-
tük a miskolci – csatlakozott. A 
VÁTOSZ azzal a céllal jött lét-
re december 14-én, hogy az 
önkormányzati tulajdonú, vá-
rosfejlesztéssel foglalkozó gaz-
dasági társaságok tevékenységét 
fejlessze, és érdekeit képviselje a 

jogalkotás és a jogalkalmazás te-
rületén Magyarországon, illető-
leg ilyen tevékenységű nemzet-
közi szervezetekben. 

– Az összefogás lényege, 
hogy tudásunkat, tapasztala-
tunkat megosztva, a csatlako-
zott városok képesek lesznek 
még hatékonyabban lehívni 
az uniós forrásokat a jövőben 
– mondta Lengyel Katalin. A 
VÁTOSZ munkájának ered-
ményeképpen, a tapasztala-
tok átadásával javulhat a cégek, 
városok érdekérvényesítő ké-
pessége, erőteljesebb lehet kö-
zösen a lobbierejük.

T. Á.
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Miskolc elmozdult a holtpontról 
Kriza Ákos, Miskolc polgármestere alig két 
hónappal ezelőtt értékelte a 2010. októbe-
ri választások óta eltelt időt. Karácsony előtt, 
a számvetés heteiben arra kértük, vonjunk 
mérleget 2011-ről: mit sikerült elvégezni, és 
mit nem?

– Amiben alighanem mindenki egyetért: nem 
volt könnyű év.
– Amióta csak az eszemet tudom, mindig nehéz 

idők jártak. Először a puha vagy kemény, de minden-
képpen a diktatúra miatt, aztán a rendszerváltás sors-
fordító idején, majd a gazdasági problémák, a meg-
szorítások nyomán. Nem könnyű most sem. Sem az 
unióban, sem az országban. Miskolcon sem. 2011 ne-
héz év volt, súlyos örökséggel terhelt. Őszintén szólva, 
nem bánom, hogy lassan vége.

A miskolci polgárok döntésével tavaly menesztett 
szocialista városvezetés 28 milliárd forint feletti hi-
telállományt hagyott ránk. Az összeg nyomasztó, de 
nagyobb baj, hogy ez a pénz nem hozta lendületbe a 
várost. Azt is mondhatnám, nyoma veszett. Több mil-
liárd forinttal kellett lefaragni a 2011-re tervezett hi-
ányt úgy, hogy működőképes maradhasson a város. 
Ilyen körülmények között eredmény az is, hogy jártak 
a buszok és a villamosok, biztosítani tudtuk a lakosság 
számára a közszolgáltatásokat.

Meg kellett állítani a herdálást, a város további el-
adósodását. Meg kellett húzni a nadrágszíjat és ezt 
magunkon, a hivatalon, az intézményeinken, a cége-
inken kezdtük. Megfizettük az árát, bizonyára népsze-
rűségben is. Sokszor kényszerültünk olyan döntéseket 
is hozni, amelyek nem találkoztak az emberek szim-
pátiájával. Ám nem volt más lehetőségünk. A kiala-
kult helyzetet nem mi idéztük elő, hanem a korábbi 
rossz döntések. Ezeket nyögjük most is. A korábban 
tett gazdasági felelősségvállalások következményei-
vel még mindig küzdünk, gúzsba kötik az új vezetést, 
és igen, nap mint nap szembesülnek vele a miskolci-
ak is. A gazdasági felelősséget nekünk kell cipelnünk, 
ránk hagyták a szocialisták, a politikai felelősség azon-
ban az övék. 

A pénzügyi egyensúly megteremtésén túl arra kon-
centráltunk 2011-ben, hogy hosszabb távra szóló ter-
veket készítsünk, rendezzük sorainkat a gazdaság, a 
kultúra, a sport területén. Így szűk egy esztendő alatt, 
2011 végére az új városvezetés irányításával Miskolc 
elmozdult a holtpontról, a város gazdálkodását sike-
resen konszolidáltuk.

– A decemberi közgyűlésen elfogadták a jövő 
évi költségvetés koncepcióját. A számok tanúsá-
ga szerint meglehetősen szűkös források állnak 
rendelkezésre, minden területen.
– A tengernyi szám között lehet találni olyanokat, 

amelyekből levonható a következtetés: jövőre erre 
vagy arra a területre kevesebb jut, mint az előző évben. 
De hozhatók ellenpéldák is. A végleges költségvetés 
összeállításáig rengeteg még a munka, ám az elfoga-
dott alapelvek, a sarokszámok biztosítják, hogy meg-
maradunk a takarékos, a pénzügyi stabilitást megőr-
ző gazdálkodási pályán. Ez gyökeres változás ahhoz a 
nyolc évhez képest, ami a folyamatosan növekvő el-
adósodásról, az adósságszolgálat örökül hagyásáról 

szólt. Az alapelveink világosak: a közszolgáltatásokat 
– legalább az eddigi színvonalon – biztosítanunk kell, 
ehhez elő kell teremtenünk a forrásokat. És előteremt-
jük a pénzt a már elkezdett, és az előkészített, feltétle-
nül elindítandó fejlesztésekhez is.

– Sok miskolci kérdezheti, kérdezi, mi lesz a 
munkahelyekkel?
– Igen, ez az igazi kérdés: van-e munkája a dolgoz-

ni akaró miskolciaknak? Ez létkérdés a város számára. 
Ezért tartom abszolút prioritásnak a gazdaságfejlesz-
tést, a munkahelyteremtést. Őszintén hiszem, a mun-
kahelyteremtés korszaka már elkezdődött nálunk. 
Csak néhány eredményt említek. A Bosch csoport 
Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében az egyik 
legnagyobb gyártócsarnokát adta át szeptemberben 
Miskolcon. Ez több mint 1100 új munkahelyet jelent 
2014-ig. Miskolcra települ Európa egyik vezető, finn 
gépgyártó társasága. Hét ország 65 városa közül vá-
lasztották Miskolcot, ez nagy eredmény. A foglalkoz-
tatottak létszáma itt elérheti az 1500 főt is. Drótgyárat 
épít nálunk egy német cég, ők mintegy 150–200 em-
bernek adnak majd munkát. Ez egy év alatt 2800 új 
munkahely. De ezek csak a kezdeti lépések. Nem ál-
lunk meg. Miskolc ugyanis felkerült a befektetői tér-
képre, ezt támasztják alá a távol-keleti országokból 
érkező megkeresések, érdeklődések is. Az ipari park 
gyakorlatilag megtelt. Jelenleg már a Mechatronikai 
Ipari Park bővítéséről tárgyalunk. 

Persze tudom, a napi megélhetési gondokhoz ké-
pest ezek hosszú folyamatok, sokszor évekig is eltart-
hat, amíg az eredményt közvetlenül érezhetik a mis-
kolci álláskeresők. Ezért stratégiai feladatként kezeljük 
a közmunkaprogramot is. 2011-ben is így tudott 860 
közmunkás dolgozni a Városgazda Kft.-nél. Sokaknak 
segítséget jelent majd a januárban útjára induló Start 
munkaprogram, és a közfoglalkoztatás egyéb, részben 
megújuló, bővülő formái. Az ezek által kínált lehetősé-
gekkel élni fogunk, így reményeink szerint minél töb-

ben munkához juthatnak azon miskolciak közül, akik 
valóban szeretnének dolgozni.

– Gyakran említi a folyamatos párbeszéd fontos-
ságát.
– A polgármesternek nem a saját, hanem mások 

gondolatainak, álmainak megvalósulását kell segítenie, 
hogy testet öltsenek, a mindennapok gyakorlatává vál-
hassanak. Számos példát látunk arra, hogy ha a város-
vezetés megalkot egy minden kritériumnak megfele-
lő koncepciót, attól még nem biztos a siker, mert lehet, 
hogy a városlakók nem fogadják el, nem érzik maguké-
nak. Ha lett volna közös gondolkodás korábban, nem 
most szembesülnénk azzal, hogy a villamospálya vagy 
egy adott útszakasz hogyan is néz ki. Párbeszédet ígér-
tem a miskolciaknak és ehhez tartom is magam. Így van 
ez az új főtér ügyében is. Egy főtér nem elsősorban épí-
tészeti alkotás, hanem közösségi tér. Maga a közösség 
tudhatja leginkább, mitől érezné élhetőnek, közösségte-
remtőnek a helyet. A háromnapos közös munka a civi-
lekkel gazdag muníciót adott a továbblépéshez a szak-
embereknek. Jól példázta azt is, hogyan alakul, fejlődik 
a közösség, hogyan termékenyítik meg egymás gondo-
latait a közös munka résztvevői. 

Ezen kívül is, minden jelentős beruházás előtt la-
kossági fórumot tartottunk, néha többet is. Ez eddig 
nem volt divat Miskolcon, és az sem, hogy a város ve-
zetői ezeken a fórumokon személyesen képviseljék 
az önkormányzat álláspontját, első kézből hallgassák 
meg Miskolc lakóit. Olyan önkormányzatban hiszek, 
amelyik nemcsak érti, hanem minden idegszálával 
érzi is a miskolciak üzenetét.

– Élhető főteret mondott, élhető várost ígért vá-
lasztási programjában. Mi valósult meg az el-
múlt évben abból, ami ebbe az irányba mutat?
– Például, amiről az előbb beszéltünk: egymás meg-

értése, meghallgatása. De az élhetőség fogalmába sok 
más is tartozik. Magyarországon az elsők között jutha-

tunk környezetkímélő energiához a mályi és a kistokaji 
térségben feltárt geotermikus forrásnak köszönhető-
en. Olcsóbb lesz a meleg víz és a távhőszolgáltatás. Első 
körben 10 és fél ezer panellakás és 200 kereskedelmi lé-
tesítmény rezsije csökken ezzel. Folytatódik a panel-
program, ami 30-40 százalékos megtakarítást jelenthet 
a lakóknak. Más szempont, de ugyanígy fontos: az Ava-
si lakótelepen új egészségügyi centrum, Diósgyőrben 
felújított rendelő javítja a helyi betegellátás minőségét.

Régi, hosszú-hosszú évek óta húzódó adósságokat 
is törlesztünk. Elkészült Miskolctapolca teljes területé-
re, a kőbányától egészen a Miskolci Egyetemig, az át-
fogó fejlesztési terv. Elhárítottuk a pénzügyi és egyéb 
akadályokat a Selyemréti Strandfürdő megújítása 
elől, megindulhatott az építkezés. Megépül az össze-
sen 1728 négyzetméteres medencecsoport, lesz újra 
dögönyöző, élmény- és gyermekmedence. A Nemze-
ti Fejlesztési Ügynökség támogatta javaslatunkat a vá-
rosi és elővárosi közlekedés összekapcsolására. Az el-
múlt években egyetlen méter kerékpárút sem épült, 
jövő áprilisig közel 12 km új kerékpárutat adunk át. 
Van még valami, amiben óriási lehetőségeket látok, 
ez pedig a Green City mozgalom. Miskolc első ma-
gyar nagyvárosként csatlakozott a Hollandiából indult 
szervezethez. A program kiterjesztése érdekében a vá-
rosvezetés tárgyalásokat kezdeményezett a miskol-
ci cégekkel, vállalkozásokkal és lakóközösségekkel. A 
legfőbb célja ennek a programnak is a népességmeg-
tartás, ami csak egy élhetőbb várossal lehetséges.

– Van még egy terület, amit prioritásként kezel: 
a biztonság.
– Igen, ez volt a harmadik eleme választási ígére-

teimnek. Most, ha nem is hisszük, a statisztikai ada-
tok már jelzik a közbiztonság javulását. Ez viszont egy 
olyan dolog, amit a saját bőrünkön éreznünk is kell. 
Éppen ezért hatékony együttműködést alakítottunk ki 
a rendőrség, az önkormányzat és a kisebbségi önkor-
mányzat között. Újabb 32 kamerával bővült a miskolci 
térfigyelő rendszer. Jelentősen megemeltük a közterü-
let-felügyelők létszámát, hogy hatékonyabban léphes-
senek fel a rendbontókkal szemben. Biztonságérze-
tünket az is javítja, ha érezzük, odafigyelnek ránk.

– Karácsony táján – akármennyi a munka, az el-
foglaltság, a feladat –, mindenki időt szakít a csa-
ládra. Ön milyen örökséget hozott magával – és 
mit szeretne továbbadni a gyermekeinek?
– Az ember életében a legfontosabb közösség a csa-

lád. Ők a biztos háttér, a nyugalom, a legfontosabb 
kapcsolat. Én ezt hoztam magammal. Életem első né-
hány, csodálatos évéből, amikor a nagyszüleimmel 
együtt laktunk, a gondoskodó nagymama és édesanya 
képét, a nagyapai precizitást és azt az apai tanítást, 
hogy az eredményért meg kell dolgozni. Hál’ Istennek, 
még élnek a nagyszüleim, ma is segítenek a minden-
napokban, segítenek az unokáik, két gyermekem ne-
velésében. Remélem, szeretetük, és a belém oltott elve-
ik tovább élnek majd a fiamban és a lányomban.

A város nagy közösségét is a kis családok hálója al-
kotja, az ő munkájuk, tenni akarásuk működteti. Azt 
szeretném, ha Miskolcon mindenki lehetőséget kap-
na a tanuláshoz, a munkához, a sportoláshoz, a szín-
házba járáshoz és mindenhez, amit csinálni szeretne. 
Akinek célja van, segíteni kell. Ha majd minden itt élő 
elégedett lesz, akkor lehetünk elégedettek mi, városve-
zetők is. Addig még hosszú út vár ránk – de szeretnék 
hozzájárulni ahhoz, hogy minél gyorsabban haladva, 
minél messzebb jussunk el ezen az úton. Azt kívánom, 
minden miskolci szeretetben és békességben töltse a 
karácsonyt – hogy reálisan látva nehézségeinket, de 
bízva önmagunk tehetségében, újult erővel kezdhes-
sük az új évet.
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VONZÓ BELVÁROS, VONZÓ TEREK
A kiemelt projekt megvalósításának célja a belváros kereskedelmi, turisztikai és kultu-
rális funkcióinak bővítése, vonzó közösségi terek kialakítása, valamint a közlekedési és 
a parkolási feltételek javítása. A projekt részeként megújult számos gazdasági célú épü-
let a Széchenyi, az Ady és a Hunyadi utcákban, továbbá megtörténik a Városháza épület-
együttesének rekonstrukciója. Mélygarázs és közpark épül a Patak utcában, és térfigye-
lő rendszer létesült a belvárosban és a történelmi Avason. Megvalósult a belvárost és a 
nyugati városrészt összekötő déli tehermentesítő útként funkcionáló 2 x 2 sávos Kiss Ernő 
utca teljes kiépítése a Damjanich utcától 1,3 km hosszban a Dayka Gábor utcáig.
A projekt címe: Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem 
Megvalósulási időtartam: 2009. 10. 28–2012. 10. 27.
Elszámolható költség: 5 574 938 271 Ft
Támogatás: 74,53%
Pályázati forrás: ÉMOP-3.1.2/C-2009-0001
Új munkahelyek száma: 28 fő

SELYEMRÉTI STRANDFÜRDŐ – ÉLMÉNY ÉPÜL
Öt egységből álló termálvizes, 1728 négyzetméter vízfelületű családi élményfürdő épül a Se-
lyemréti Strandfürdőben, amelynek révén ismét pezsgővé válik Miskolc hagyományos für-
dőkultúrája. A beruházás keretében hárompályás csúszdával felszerelt csúszdamedencét, él-
ményelemekkel kialakított gyermekmedencéket, valamint egy 25 méteres úszómedencét 
alakítanak ki. A fürdő saját termálkútjából feltörő termálvíz jótékony hatását a felnőtt korúak a 
dögönyöző és az ülőmedencékben élvezhetik. 
A projekt címe: Miskolc Selyemréti Strandfürdő medenceépítés
Megvalósulási időtartam: 2010. szeptember 2.–2012. augusztus 31.
Elszámolható költség: 991 000 000 Ft
Támogatás: 49,55%
Pályázati forrás: ÉMOP-2.1.1/Bf-2009-2009
Új munkahelyek száma: 24

DAYKA ÚT
A projekt keretében megépült a belváros nyugati határát képező Dayka Gábor utca 374 méte-
res szakasza, amely összeköti a Hunyadi utcát a városi rendőrkapitányság előtti úttal. Az utcá-
ban akadálymentesítés biztosítása mellett 17 méter pályaszélességben 2x1 forgalmi sáv, két-
oldali parkolósáv és járda készült. A fejlesztés eredményeként biztosítottá vált a belváros déli és 
északi városrészei közötti összeköttetés.
A projekt címe: Dayka Gábor utca korszerűsítése I. ütem 
Megvalósulási időtartam: 2009. 05. 25–2011. 09. 30.
Elszámolható költség: 206 784 500 Ft
Támogatás: 74,18%
Pályázati forrás: ÉMOP-3.1.2/B-2008-0010
 

A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSÉRT
A biológia, a fizika és a kémia alapfokú és emelt szintű oktatásához szükséges tartalmi és infrastrukturális fejlesztés 
valósul meg. A fejlesztés során a kor oktatási kultúrájának és igényeinek megfelelően felszerelt, 2 x 20 fő befoga-
dására alkalmas laboratóriumot alakítanak ki. A Herman Ottó Gimnáziumban megvalósuló projektben 21 partner 
intézmény, miskolci és környékbeli általános és középiskolák vesznek részt. A laboratórium így nemcsak a város, 
hanem a térség természettudományos oktatásának színvonalát is emeli.
A projekt címe:  A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrend-

szerének megújítása a miskolci Herman Ottó Gimnáziumban
Megvalósulási időtartam: 2011. 03. 29–2013. 05. 31.
Elszámolható költség: 283 087 948 Ft
Támogatás: 100%
Pályázati forrás: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0014

FŰTŐMŰ-PROJEKT
A projekt megvalósításával egy innovatív, komplex szolgáltatásokat nyújtó, önkormányzati alapítású in-
tézmény jön létre. A beruházás a szabadidő eltöltésének egyedülálló módját teremti meg Miskolcon.
A projekt címe:  Fűtőmű – Science Múzeum és Művészeti Központ  

létrehozása
Megvalósulási időtartam: 2010. 04. 01–2012. 12. 31.
Elszámolható költség: 1 902 052 699 Ft
Támogatás: 88,37%
Pályázati forrás:  TIOP-1.3.3-08/2-2009-0006
Új munkahelyek száma: 20

PATAKRENDEZÉS A BIZTONSÁGÉRT
A Szinva patak korábban elhanyagolt medrének rendezése mintegy 700 folyóméter hosszú 
szakaszon történik meg a Köztársaság utca és a Blaha Lujza utca menti területeken. A rende-
zés eredményeként biztonságosabb lesz a hirtelen lezúduló csapadék elvezetése és kezelése, 
így jelentősen csökken az ár-, a bel-, és a helyi vízkár-veszélyeztetettség az érintett utcákban. 
A csapadékcsatorna-építésbe bevont városrészben javul a lakók életminősége, rendezett, tisz-
ta városkép alakul ki.
A projekt címe:  A Szinva patak árvizes szakaszainak rendezése 

(II. ütem)
Megvalósulási időtartam: 2011. december 1– 2012. december 31.
Elszámolható költség: 100 000 000 Ft
Támogatás: 100%
Pályázati forrás: ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0023

A FENNTARTHATÓ KÖRNYEZET
A Kassai Állatkerttel együttműködésben megvalósult projekt legfontosabb felada-
ta a gyerekek tudatosságának és érzékenységének növelése a természet, a lakókör-
nyezetük fenntarthatósága, valamint az egész Földet érintő globális problémák 
iránt. Cél a természetbarát gondolkodásmód beépítése a mindennapokba, amely-
nek révén helyi szinten alakulhat ki a fenntartható együttélés a természettel.
A projekt címe:  Környezetvédelmi tudat emelése  

a határmenti területeken
Megvalósulási időtartam:  2010. október 1– 

2011. szeptember 30.
Elszámolható költség: 299 677,20 euró (ebből 14 977 euró  
a magyar kormányzati társfinanszírozás) Kb.: 89 000 000 Ft
Támogatás: 95%
Pályázati forrás: HU-SK 09/01/2.2.1/0173
 

BERUHÁZÁS A JÖVŐBE
Miskolc három bölcsődéjében – a Heim Pál Bölcsődében, a Kilián Bölcsődében és 
a Margaréta Bölcsődében – megvalósított rekonstrukció és szolgáltatásfejlesztés 
nyomán korszerű, energiatakarékos épületek alakultak ki, amelyek a korábbinál 
nagyobb gyermeklétszám mellett is költségtakarékosan üzemeltethetők. Lénye-
gesen javult a bölcsődék felszereltsége, és megújult a környezetük is: az udvarok, 
a játszóhelyek balesetmentessé váltak, ennek köszönhetően a tanulást segítő tér-
ként kapcsolhatók be az oktatás folyamatába. A szocializációt segítő helyiségek, 
mellékhelyiségek akadálymentes kialakítása az esélyegyenlőséget biztosítják.
A projekt címe:  Csemetéinkért! – kapacitásbővítő rekonst-

rukció és szolgáltatás fejlesztése a miskolci 
Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szol-
gálat 3 bölcsődéjében 

Megvalósulási időtartam: 2010. 07. 01–2011. 09. 30. 
Elszámolható költség: 96 799 960 Ft
Támogatás: 90%
Pályázati forrás: ÉMOP–4.2.1/B-2f-2010-0003
Új munkahelyek száma: 16

EGÉSZSÉGHÁZ – TÖMÖRKÉNY UTCA
A Tömörkény utcai Egészségház kiemelt feladata a lakosságközeli szolgáltatások biztosítása, a 
költséghatékony és minőségi egészségügyi ellátás megszervezése. A projekt eredménye a kor-
szerű, jól felszerelt rendelőkben az integrált ellátási rendszer megvalósítása, társadalmi esély-
különbség csökkenése, a lakóhelyhez közeli szolgáltató szerep növelése. Háziorvosi ellátás napi 
11 órában.
A projekt címe:  „Miskolc, Tömörkény utcai háziorvosi rendelő 

komplexum Egészségházzá fejlesztése”
Megvalósulási időtartam: 2009. 07. 01–2011. 12. 30
Elszámolható költség: 123 246 134 Ft
Támogatás: 90%
Pályázati forrás: ÉMOP- 4.1.1/A-2008-0088

 
EGÉSZSÉGHÁZ – SZENTGYÖRGY UTCA
Az Avasi lakótelepen élők igényei szerint kialakított Szentgyörgy utcai Egészségházban 6 fel-
nőtt háziorvos- és 3 házi gyermekorvosi körzet kap helyet. A megelőzést és a hatékony beteg-
ellátást szem előtt tartva kialakított rendelőkomplexumban a 21. század minőségi követelmé-
nyeinek megfelelően felszerelt háziorvosi rendelők fogadják a lakosságot.
A projekt címe:  „Miskolc, Szentgyörgy úti lakosság közeli  

egészségügyi ellátó centrum létesítése”
Megvalósulási időtartam: 2009. 07. 01 – 2011. 12. 30.
Elszámolható költség: 306 755 979  Ft
Támogatás: 90%
Pályázati forrás:  ÉMOP- 4.1.1/A-2008-0091

A HAGYOMÁNYBÓL ÉPÍTKEZÜNK
A több mint 2,4 milliárd forint összköltségű projekt lehetőséget ad Miskolc két kiemelt turisz-
tikai jelentőségű területének fejlesztésére. A diósgyőri vár és környékének, valamint a lillafü-
redi függőkert megújításának a célja a minőségi turisztikai igényeknek megfelelő, innovatív, 
egyedi, nemzetközi szinten is versenyképes idegenforgalmi attrakció kialakítása, a befekte-
tőket inspiráló környezet kiépítése. A leghangsúlyosabb projektelem a diósgyőri vár, amely-
nek rekonstrukciójában szerepel a műemlék helyreállítása, Közép-Európa legnagyobb lovag-
termének újjáépítése, továbbá a meglévő termek élettel, interaktív tartalommal megtöltése.
A projekt címe:  Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális  

és ökoturisztikai fejlesztése
Megvalósulás tervezett időtartama:  2012. első negyedév –  

2014. első negyedév
Elszámolható költség: 2 472 373 314 Ft
Támogatás: 80,87%
Pályázati forrás:  ÉMOP 2009-2.1.1/A
Új munkahelyek száma: 17

12 milliárd 146 millió forintból
Miskolciaknak épült, miskolciaknak épül

Boldog, békés karácsonyi ünnepeket  és sikerekben gazdag, 
 boldog új évet kíván a Miskolci Városfejlesztési Kft.
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HIrdetés

Téli zöldségek tárolása
Télen fokozottan kell gondoskodnunk a megfelelő vitaminbevitelről, de nem 
árt a körültekintés, ugyanis hiába vannak tele a zöldségesek spanyol, ma-
rokkói, tunéziai zöldséggel, gyümölccsel, ezekben jóval nagyobb a tárolás-
hoz, szállításhoz szükséges tartósítószerek mennyisége, mint a vitamintarta-
lom. Mindenképpen jobban járunk, ha saját téli zöldségeinkre hagyatkozunk 
– utánajártunk, mit és hogyan érdemes tárolni, fogyasztani a téli időszakban. 
A kérdések megválaszolásában Farkas Péter növényvédelmi szakmérnök, So-
mogyi Krisztina, a Miskolc-belvárosi biovásár piacfelügyelője és Müller Szilvia 
dietetikus volt segítségünkre.

Téli tárolásra alkalmasak a ká-
posztafélék, a hagymák, a gyö-
kérfélék – sárgarépa és petrezse-
lyem –, a zeller, a cékla, a fekete 
retek, a burgonya, a fejes-, a kel- 
és a vöröskáposzta, a karalábé, a 
karfiol.

Minden tiszta!
A raktárhelyiségeket, még mie-
lőtt a terményeket beraknánk, ki 
kell tisztítani, lemeszelni, fertőt-
leníteni, és az egérirtásról is gon-
doskodni kell, mert a rágcsálók 
rengeteg kellemetlenséget okoz-
hatnak. A zöldséget takarítsuk 
meg a földtől, szárítsuk meg jól, 
és válogassuk ki figyelmesen, 
hogy a beteg, sérült gyümölcs 
vagy zöldség véletlenül se kerül-
jön a többi közé. A hagymát –1 
és +1 oC között tartsuk, és a ká-
posztának sem szükséges 0–1 
oC-nál magasabb hőmérséklet. 
A túl meleg pince árt a burgo-
nyának, mert még ültetés előtt 
kicsírázik, ezért csak 2-4 oC-on 
tartsuk. Állandó, alacsony hő-
mérsékletet ismételt szellőzteté-
sekkel érhetünk el.

Fontos tényező a tárolásnál 
a levegő nedvességtartalma is. 
Száraz pincében öntözzük meg 
időnként a földet, vagy egy na-
gyobb edényben tartsunk vizet a 
helyiségben. Megfelelő nedves-
ségtartalom nélkül a tárolt zöld-
ség vagy gyümölcs megránco-
sodik, megfonnyad, minősége 
romlik. Azt is jó tudni, hogy nem 
célszerű egyazon helyiségben al-
mát és burgonyát tartani, mert 
az alma átveszi a krumpli szagát, 
s ez az ízét is rontja. A jó gazdá-
nál, ha csupán egy pincéje van, a 
savanyú káposztás hordó mellett 
kap helyet a homokban rétegezve 
a sárgarépa, petrezselyem, s a pol-
cokon a téli alma.

Aki nem tud eltenni, azokat az 
árusokat keresse a piacokon, akik 
„csúnyácska”, ősz táján szedett, 
és homokveremben eltett gyöke-
reket árulnak. Ezeknek is kisebb 
a vitamintartalmuk, mint nyár 
végén, de nagy valószínűséggel 
nincs bennük semmilyen tartó-
sítószer.

Vitaminbombák
Télire általában raktározunk al-
mát, mindennapi gyümölcsnek 
számít. Sokan módszeresen fo-
gyasztják étkezés, de különösen 
vacsora után. Ásványi anyagok 
széles skálája található benne – 
kálium, bór, cink, mangán, flu-
or – amelyek nélkülözhetetle-
nek a szervezet számára, fontos 
szerepet játszanak egészségünk 
megóvásában. Szakemberek vé-
leménye szerint az alma fogtisz-
tító hatása többet ér a felületes 
fogmosásnál.

A savanyított káposzta az egyik 
leggazdagabb C-vitamin forrás, 
ötször annyit tartalmaz, mint 
a citrom. A lilahagyma is igazi 
C-vitamin bomba, és jelentős a 
B-vitamin tartalma is. Megfázás 
esetén illóolajai jól tisztítják az or-
rot, csökkenti a vércukorszintet, 
remek vízhajtó, ott a helye a tava-
szi tisztítókúrákban.

A céklának kiemelkedő a 
kálium-, a folsav- és vastar-
talma, a nők számára ideális 
nyomelembomba. A fekete retek-
nek, jégcsapreteknek mindenféle 
gyógyhatása ismert, a köhögés-
csillapítástól az epehólyag mű-
ködésének serkentéséig, emellett 
nagyon magas C-vitamin- és ás-
ványianyag-tartalmuk is van.

Édes és hasznos
A sütőtök a téli esték nélkü-
lözhetetlen kelléke, nem csu-
pán ízletes, hanem rend-
kívül egészséges is. Magas 
B6-vitamintartalmának köszön-
hetően segít megelőzni a szív- 
és érrendszeri betegségek kiala-
kulását. Káliumtartalma miatt 
ugyancsak hasznos lehet, hiszen 
csökkenti a magas vérnyomás 
kockázatát.

A kelbimbó azon ritka zöld-
ségek közé tartozik, melyek nem 
érzékenyek a hidegre. Sőt, akár 
előnyösek is lehetnek számára a 
mínuszok, a hideg fokozhatja a 
bimbókban a cukortartalmat. A 
szervezetbe kerülve pusztítja a 
gyomorfekély kialakulásáért fe-
lelős baktériumot, fokozza a máj-
ban azoknak az enzimeknek a 
termelését, melyek a méreganya-
gok kiválasztásáért felelnek. Ily 
módon fogyasztásával csökkent-
hető a daganatos betegségek ki-
alakulásának kockázata.

A káposztafélék családjába tar-
tozó brokkoli nem csupán vita-
minokban és rostban gazdag, de 
rendkívül sok izotiocianátot tar-
talmaz. Kutatások szerint ezek 
a növényi vegyületek jó néhány 
rosszindulatú daganattal szem-
ben is védelmet nyújtanak. A 
zöldség a ráksejtek pusztulásá-
ért felelős fehérjék termelésé-
re serkenti a májat. A brokko-
li magas kalciumtartalmának 
köszönhetően segít elkerülni az 
oszteoporózist is, ráadásul – el-
lentétben a tejtermékekkel – nem 
tartalmaz zsírt, így könnyebben 
beépíthető a diétába is. Ahhoz, 
hogy ne vesszen el a zöldség C-vi-
tamin- és folsavtartalma, ajánlott 
gőz fölött párolni, nem pedig víz-
ben megfőzni.

Ünnepi étkezések: csak mértékkel!
A vendéglátások, tartalmas 
családi ebédek, vacsorák a 
karácsony velejárói. Sokan 
azonban – félve a plusz ki-
lóktól – nem merik igazán 
élvezni az ünnepi lakomá-
kat és a kihagyhatatlan desz-
szerteket. Pedig elég egy kis 
odafigyelés, hogy lelkiisme-
ret-furdalás és testsúlynöve-
kedés nélkül át tudjuk adni 
magunkat az étkezés élveze-
tének. 

Mire figyeljünk az étkezések so-
rán, ha maradandó következmé-
nyek nélkül meg szeretnénk úszni 
az ünnepi lakomákat? – kérdeztük 
Müller Szilvia dietetikus tanács-
adót. Mint mondta, természetesen 
legfontosabb a mértékletesség: csu-
pán azért, mert ünnep van, nem 
muszáj az ételekből nagyobb ada-
gokat fogyasztanunk. Sőt, ha több 
fogásból áll a menü, akkor ajánlott 
kevesebbet a tányérra szedni, mint 
azt máskor megszoktuk. Ha kisebb 
adagokat fogyasztunk, többfé-
le ételt ehetünk, anélkül, hogy na-
gyobb energiát vinnénk be a szer-
vezetünkbe. Az ételek készítésénél, 
az esetleges hagyományok megtar-
tása mellett, használjuk a korsze-
rű konyhatechnológiai eljáráso-
kat: például a grillezést, alufóliában 
sütést, párolást, aromás párolást. 
Legyünk körültekintőek a nyers-
anyagok kiválasztásánál: ha nem 

akarunk energiadús ételeket ké-
szíteni, válasszuk a zsírszegényebb 
húsokat, tejtermékeket, a gabona-
termékek közül pedig a teljes kiőr-
lésű lisztből készülteket részesítsük 
előnyben.

A desszertek mindig az étkezé-
sek befejező fogásaként szerepel-
jenek. A sütemények közül első-
sorban a gyümölcs- és tejalapúakat 
fogyasszuk, ezek kevesebb ener-
giát és zsírt tartalmaznak, mint a 

vajkrémesek, s esetükben a gyü-
mölcsök édesítő hatását is ki lehet 
használni, tehát kevesebb cukrot 
tartalmaznak. Csokoládé felhasz-
nálása esetén érdemes a minőségi 
– magas kakaótartalmú – csokolá-
dékat választani, az „olcsóbb”, ke-
vés kakaót tartalmazókkal szem-
ben.

Ne feledkezzünk meg a rendsze-
res testmozgásról sem, ami az ün-
nepek alatt lehet egy kiadós csalá-
di séta, vagy, ha lehetőség van rá, 
egy kis szánkózás, hógolyózás, ki-
rándulás.

Ha ünnepek után mégis úgy ta-
láljuk, hogy egy kicsit „túlettük” 
magunkat, és a mérleg sem azt 
mutatja, amit szeretnénk, ne kezd-
jünk hirtelen gyors fogyással ke-
csegtető diétába. Tartsunk inkább 
gyümölcsnapot, fogyasszunk al-
mát, körtét, narancsot, manda-
rint, kivit. A banánt ilyenkor ma-
gas energiatartalma miatt inkább 
mellőzzük.

Ünnepek után általában is aján-
latos pár napig kímélő menüt fo-
gyasztani zsírszegény ételekkel.

Együnk bőségesen könnyű leve-
seket, sovány húst, halat, köretként 
részesítsük előnyben a párolt zöld-
ségeket, desszertként pedig a gyü-
mölcsöt, gyümölcssalátát. A regge-
li és a vacsora se legyen megterhelő 
a gyomrunknak: nagyszerű esti 
táplálék lehet a joghurt, a sovány 
sajt, az extrudált kenyér, egy-egy 
adag zöldség vagy gyümölcs. Ezek 
mellett pedig fogyasszunk el na-
ponta legalább 2 liternyi ásványvi-
zet vagy gyógyteát!                     

Sz. S.

Karácsonyi praktikák
» Sokáig frissen marad a fenyőfánk, ha megvásárlását 
követően levágunk a végéből, és vízbe állítjuk a díszítésig.

» Ha az ünnepek alatt víztartályos karácsonyfatalpba tesszük a 
fenyőt, üdébb lesz, tovább tart, sőt, kevésbé lesz gyúlékony. A víztartályos 
talpat rendszeresen után kell tölteni, mivel a fa felszívja a nedvességet.

» Érdemes a fát megspriccelni egy kis vízzel, mielőtt feldí-
szítjük, így jobban érződik majd az illata szentestén. Ezt azonban 
ne végezzük rendszeresen, mivel a vízpermet felgyorsítja a termé-
szetes párolgást, így meggyorsítja a száradást is. 

» Az ünnepi kalácsot és az aprósüteményeket könnyen 
frissen tarthatjuk, ha fémdobozban tároljuk őket, és melléjük egy 
fél almát helyezünk. 

» Akkor is frissek maradnak a sütemények, ha úgy tesz-
szük őket a fémdobozba, hogy azt előtte pergamenpapírral vagy 
selyempapírral béleljük ki.

» Ha az apró finomságok mégis kiszáradnának, akkor 
sem reménytelen a helyzet. Tegyük őket kartondobozba, majd he-
lyezzük az egészet fémdobozba úgy, hogy a fém tető alá egy ned-
ves kendőt terítünk, és az egészet hűvös helyen tároljuk.

» Ha a bejglit felvágva szeretnénk tárolni, helyezzünk a 

frissen vágott felületre egy szelet friss kenyeret, és tekerjük be 
folpackkal.

» A megmaradt leveszöldség kiváló alapanyaga le-
het a karácsonyi franciasalátának: vágjuk apró kockákra, keverjünk 
hozzá szintén apróra vágott almát és savanyú uborkát, majd tejföl-
lel, majonézzel, és ízlés szerint cukorral ízesítsük.

» A főtt húst szintén hasznosíthatjuk: készíthetünk belő-
le húspástétomot – darálással és fűszerezéssel – vagy akár ki is 
ránthatjuk, a hús típusától függően. A megmaradt sült hússal pe-
dig – darálva és fűszerezve – kiváló töltött gombafejeket vagy töl-
tött paradicsomot készíthetünk, vagy húsos palacsintához is hasz-
nálhatjuk.

Miskolc, Győri kapu hiányzó csapadékvíz- 
elvezetésének kiépítése  
ÉMOP-3.2.1/C-09-2009-0036
A projekt keretében Miskolc Megyei Jogú 
Városának Önkormányzata a Miskolc, Győ-
ri kapu 19. választókerületében húsz utcát 
érintő csapadékvíz-elvezető csatorna került 
kiépítésre. A projekt célja a hiányzó csapa-
dékcsatornák megépítése volt, melyre 423 
414 324 Ft támogatást nyert a város. 

Miskolc Megyei Jogú Város 2007–2013 közötti idő-
szakra vonatkozó városfejlesztési stratégiai és ope-
ratív programjában megfogalmazta a „Miskolc, 
megújuló városkép, városarculat” stratégiai prog-
ramot. Ennek célja, hogy a város szerkezete úgy vál-
tozzon, hogy javuljon a gazdasági, tőkevonzó képes-
sége, turisztikai vonzereje, népességmegtartó ereje; 
valamint mind a működése, mind az üzemeltetése 
gazdaságosabb legyen úgy, hogy közben a fenntart-
ható fejlődés elve érvényre juthasson, a táji, termé-
szeti adottságok ne sérüljenek.

A projekt megvalósítása hozzájárult Miskolc vá-
ros stratégiai programjának célkitűzéseihez, ahhoz 
a célhoz, hogy Miskolc szebb, komfortosabb, gazda-
ságosabban üzemeltethető város legyen.

A közbeszerzési eljárás során kiválasztott FER 
3331 Kft. a munkálatokat 2010 novemberében 
kezdte meg, a műszaki átadás időpontja pedig 2011.
december 14-én volt.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
3525 Miskolc, Városháztér 8. 
Honlap: www.miskolc.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Az Unió Coop Zrt. 
minden kedves 
vásárlójának  
békés, boldog 
karácsonyi ünnepeket 
és eredményekben, 
sikerekben  
gazdag  
új esztendőt  
kíván!

Várjuk  
2012-ben is  
Coop  
áruházainkban!
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Kiskarácsony, nagykarácsony…
Ki ne tudná folytatni a címben megkezdett karácsonyi dalocskát?! De azt talán kevesebben 
tudják, hogy nem egy, hanem két ünnepről szól az ének. Régen kiskarácsonynak nevezték 
karácsony nyolcadát, az új esztendő első napját. Ezért szokták azt mondani a december 25-
től január 1-jéig tartó időszakra, hogy két karácsony között. De most már siessünk, nézzük 
meg, kisült-e nagykarácsonyra a kalács, kiskarácsonyra a malacka!

Te tudtad, hogy…

… karácsonykor a Kisjézus 
születését ünnepli a keresz-
tény világ?
… a bibliai történet szerint 
a szentföldi Betlehemben, 
pontosabban egy városszé-
li barlangistállóban született 
a megváltóként várt Kisjézus?
… Jézus születését mutatják 
be a – leggyakrabban a fá-
ból, papírból készült – betle-
hemek?
… a betlehemezés során is 
Jézus születésének történetét 
idézik fel a népi játék részt-
vevői?

Szaloncukor-kóstoló. A játék kedvéért feldíszített képzeletbeli karácsonyfánkon legalább hat-
féle szaloncukor van. Felismered-e az édességekhez felhasznált alapanyagokat? Írd meg, hányas szá-
mú képen látható a dió, a gesztenye, a kókusz, a mandula, a mogyoró és a pisztácia!

Ünnepi asztal
A karácsonyi vacsora elmaradha-
tatlan csemegéje a bejgli. Leggyak-
rabban mákkal vagy dióval töltjük. 
De vajon mi kell a tésztájához? A 
hozzávalók közé keveredett vala-
mi olyan alapanyag is, amelyet biz-
tos, hogy senki sem használ a bejg-
lihez – akkor sem, ha kelt tészta az 

alapja, akkor sem, ha omlósabb sü-
temény készül. Ha a feladat meg-
oldásához segítségre lenne szük-
séged, fordulj édesanyádhoz vagy 
nagymamádhoz!

cukor, élesztő, liszt,  
szegfűszeg, 

 só, margarin, tojás

Előző számunk rejtvényének nyerte-
se Kövesdi Alex  (Vatta, Petőfi u., 
13 éves), aki kiadónk, a MIKOM könyv-
ajándékát kapja. Nyereményed szer-
kesztőségünkben veheted át. E heti 
rejtvényünk megfejtésének beküldé-
si határideje: 2012. január 10. Írd meg 
az Ünnepi asztal és a szaloncukor-
kóstoló című rejtvényünk megfejté-
sét! A helyes megoldást küldd el  szer-
kesztőségünk címére: 3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9.  
A borítékra írd rá: Mi-csoda – gyerek-
sarok. E-mail címünk: gyereksarok@
mikom.hu. Küldd el a címedet és az 
életkorodat is!

Fecske Csaba

Újévi köszöntő
Itt van már az új esztendő,
Gazdag padlás, teli bendő.
Kövér malac, pulyka, lúd,
Hosszú kolbászt, kurta bút.

A kamrában száz zsák búza,
Láb a csizmát el ne nyúzza.
Teli legyen a fazék,
Jusson nekem maradék.

Tojjék szaporán a tyúkjuk,
Hogy a rántottát megunjuk.
Sajtjuk legyen nagy, kerek,
Hízzanak az egerek!

1 2 3 4 5 6

Horoszkóp (2011. december 26–2012. január 8.)
Kos (03. 21–04. 20.)  Legyen barátságosabb! Vetkőzze le előítéleteit, és próbáljon meg a 
többiekkel együtt felszabadultan ünnepelni! Az ünnepek után végre egy olyan időszak jön, amikor 
kedvére szórakozhat, jut ideje a kedvenc hobbijára. Így annyira feltöltődik, hogy hihetetlen energi-

ákat szabadít fel és zúdít a világra. 

BiKa (04. 21–05. 21.) Mivel minden lépését megfontolja, úgy tűnik, most sem fog letér-
ni a helyes útról. Ennek köszönhetően most szembe jön önnel egy figyelemre méltó személyiség, 
akinek rögtön feltűnik színes egyénisége. Legyen mindenben spontán, adja önmagát továbbra is, 

akkor biztosan nem érheti csalódás. Szakmai életében is új lehetőségeket találhat. 

iKreK (05. 22–06. 21.) Nem kifejezetten az anyagi javak embere, de pénzügyi téren to-
vábbra is szerencsés időszakra számíthat. Még az is előfordulhat, hogy Fortuna kegyeltjeként sze-
rencsejátékon érkezik a szerencséje. Ettől függetlenül ne szórja bőkezűen plusz bevételeit! Hangu-

lata hullámzó lehet. Ne hagyja magát provokálni, inkább élvezze a pillanat nyújtotta örömöket!

ráK (06. 22–07. 22.) Pénzügyekben legyen óvatosabb, alaposan vizsgálja meg a most 
kapott ajánlatokat. A lelke megedzésének ideje is eljött: ha sikerülne levetkőznie melankolikus 
hangulatát, akkor új lehetőségek elé nézhetne mind a magánéletében, mind a hivatásában. Ha 

nincs ideje komolyabb testmozgásra, akkor iktasson be otthoni tornát vagy sétát az életébe.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Végre egy igazán szerencsés időszak. Mindenben siker-
rel jár, legyen szó szerelemről vagy munkahelyről. Fáradhatatlanul és elszántan haladhat előre, út-
ját semmilyen akadály nem fogja kísérni. A hét végén aztán megérdemelten élvezheti az ön által 

teremtett hangulatot. Parancsoljon rá hedonista énjére, és a finom falatokból vegyen vissza!

szűz (08. 24–09. 23.) Lehet, hogy az ünnepek között dolgoznia kell, de tartson ki! Ta-
pasztalatai kincset érnek, ha jól kezeli, és használja azokat. Pontos és alapos megfigyelő lévén, okos 
döntéseket hozhat, amelyek később mindenképpen meghozzák gyümölcsüket. Ha mások kérnek 

öntől tanácsot, ne habozzon, nyugodtan mondja el a véleményét.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Mostanában kicsit önfejű lesz, és emiatt akarva-akaratlanul 
megbánthat másokat. Próbáljon meg minél több programot szervezni, ideje javítania a társasági 
életén. Kösse össze a kellemeset a hasznossal, menjen el kikapcsolódni, és közben építse az isme-

retségi körét. A hétvégéket pedig töltse azok között, akik igazán közel állnak a szívéhez.

sKorpió (10. 24–11. 22.) A munka és a magánélet között kell valamiféle egyensúlyt 
teremtenie, rosszabb esetben pedig választania. Ahhoz, hogy sikeresen tudjon dönteni, hallgassa 
meg mások véleményét, és állítson fel fontossági sorrendet a feladatai között. Bár öntől egyáltalán 

nem áll távol az ünneplés gondolata, idén valahogy mindentől besokall. 

nyilas (11. 23–12. 21.) Lassítson egy kicsit! Még vége sincs a karácsonynak, de ön 
máris a szilveszterre készül. Legyen megfontoltabb, és ez a pénzügyek mellett a gasztronómiai él-
vezetekre is értendő! Valamitől sokkal frissebb, és az sem zavarja, ha korán kell kelnie. Használja ki 

ezt az időszakot, és másoknak is juttasson ebből a hihetetlen tettrekészségből.

BaK (12. 22–01. 20.) Csak semmi pánik! Készítse fel családtagjait lehetséges érzelmi ki-
töréseire, mert szinte biztosan bekövetkeznek. Hisz annyira jót akar, és olyan tökéletesen szeretné 
végezni az ünnepi teendőit, hogy az már-már emberfeletti erőt kívánna. Alkalmazzon több termé-

szetes gyógymódot egészsége érdekében, mert már jelentkeznek a túlhajszoltság jelei. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Az ünnepek alatt ismét egymásra találnak a párjával, min-
den vitás helyzet rendeződik önök között. Már régóta megfogant önben a megbocsátás gondolata 
múltbéli sérelmei miatt, de eddig valahogy mégsem tudta túltenni magát a dolgokon. Családja se-

gíteni fogja az átmeneti időszakban. Amennyiben szingli, éljen a kínálkozó lehetőséggel!

HalaK (02. 20–03. 20.) Hiába vannak itt az ünnepek, most karrierje kerül előtérbe. Az 
év elején még a ranglétrán is feljebb léphet. Próbálja meg! Ha mégsem sikerül, akkor sincs gond, 
mert bizonyára megdicsérik majd éves teljesítményéért. Tegyen azért, hogy az álmai valóra válja-

nak! Környezete látni fogja a változásokat, akár még egy mesébe illő szerelem is jöhet hamarosan.

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.

A Célváros – avagy Miskolc anno, a mi szemünkkel
A közelmúltban jelent meg az Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos 
egyesület kötete, amely az A Célváros címet viseli. A könyv több éves mun-
ka eredménye, amelynek néhány munkamenetét láthatták is az érdeklő-
dők. Kiállítások, fórumok, szakmai műhelyek, melyek mind az acélváros ösz-
szeomlását követő törést hivatottak helyreállítani a társadalom tagjaiban.

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

Az előző számunkban megje-
lent fotó a miskolctapolcai stran-
don készült. Nyertesünk Vára-
di Eszter (Miskolc, Bocskai István 
u.). Nyereményét kiadónk titkár-

ságán (Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) 
veheti át munkaidőben.

Mostani kérdésünk is az: hol 
készült képünk?

A helyes megfejtést a megfej-
tes@mikom.hu, illetve a 3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. címre 
küldhetik el – mivel ebben az év-
ben ez az utolsó lapszámunk – 
január 4-én déli 12 óráig!



Tovább dolgoznak, hogy jobbak legyenek
Tizennégy mérkőzés után 
öt győzelemmel és kilenc 
vereséggel a hetedik hely-
ről várja az új évet a DKSK-
MISI élvonalbeli női kosár-
labdacsapata.

Nehezen indult az idény az első 
osztályba négy év után visszatérő 
diósgyőri kosarasok számára, hi-
szen teljesen új csapattal kellett ne-
kivágniuk az NB I A csoportjának. 
Milen Vukicevic együttese azon-
ban idővel belelendült, és elkezdte 
gyűjtögetni a győzelmeket.

– Elég nehezen indult a bajnok-
ság, erős csapatokat kaptunk, de 
úgy érzem, nagyjából akkor is tud-
tuk hozni, amit kellett. Fiatal a gár-
dánk, ezért eleinte nem tudtuk azt 
játszani, amit egy igazi együttes. Az 
edzéseken ezt próbáltuk fejleszteni, 
aztán jöttek az olyan ellenfelek, akik 
ellen „kötelező” volt a győzelem, és 

csapatként tudtunk már harcolni. 
Sikerült felvennünk a fonalat, jöttek 
a pontok, nagyobb lett az önbizal-
munk, jobban tudtunk koncentrál-
ni a játékra és a védekezésre is. Egy-
re jobbak leszünk, ezen dolgozunk 
– mondta Ocsenás Barbara, a piros-
fehérek csapatkapitánya.

Milen Vukicevic vezetőedző 
szerint a bajnokságban két csapat 

– a Sopron és a Győr – kiemelke-
dik, utánuk jön játékerőben a Pécs, 
majd a Zalaegerszeg és a Ferencvá-
ros után a DKSK, a Baja és a Vasas, 
aztán a többiek, így reális képet fest 
a tabella.

– Nem terveztem, hogy hol fo-
gunk állni az év végén, csak azt, 
hogy a játékunk folyamatosan fej-
lődjön. Egy-két találkozó kivételé-

vel szoros mérkőzéseket vívtunk. 
Néhány mérkőzés nem tetszett, 
például a Ferencváros ellen ide-
genben az első félidő, a Győrrel ját-
szott hazai, valamint a zalaegersze-
gi fellépés – értékelt a tréner.

Vukicevic kiemelte, a lányok 
harcoltak, hajtottak, kevés kosarat 
kaptak, de keveset is dobtak, ezt 
pedig mindenképpen a rutintalan-
ság számlájára írja.

– Ide sorolom az FTC elleni ha-
zai vereséget is. Látszik tapasztalat-
lanságunk, de nem lehet könnyel-
műsködni, keményen tovább kell 
dolgoznunk, hogy elérjük céljain-
kat. Úgy néz ki, hogy a hatodiknál 
jobb pozíciót nem tudunk szerezni 
a rájátszás előtt, de mindent meg-
teszünk a jó szereplés érdekében. 
A kosárlabda- és sportbarátok-
nak, fantasztikus szurkolóinknak 
ezúton kívánok kellemes ünnepe-
ket, boldog új esztendőt, sok sikert 
a sportolóknak és a rajongóknak – 
tette hozzá.

S. P.

DVTK: tízéves lemaradást hoztak be
Dudás Hunor, a DVTK 
ügyvezetője jövőre is azt kí-
vánja, tovább fejlődjön a csa-
pat, ők pedig a háttérben 
dolgoznak azért, hogy a klub 
is egyre fentebb törjön.

– Sikerült az elképzeléseket 
megvalósítani?
– Nagy ütemben fejlődtünk, de 

nem eléggé – szoktam mondani. 
Biztosan dolgozhattunk volna töb-
bet is, szerettünk is volna, de az a 
jó, ha az ember nem elégszik meg 
azzal, ami van. Amit elterveztünk, 
nagyjából sikerült megvalósítani, 
például megerősíteni a csapatot – 
az eredmények legalábbis ezt mu-
tatják. Szerettünk volna telt házat 
elérni, az utolsó négy mérkőzésen 
ez is összejött.

– A szurkolók kegyeiért a pályán 
kívül is dolgoznak – kell is…
– A DVTK Shopot szeptember 

végére terveztem, ez sajnos csak 
decemberben valósult meg, de a 
belvárosban is nyílik egy újabb, 
és a webshop is rövidesen elindul. 
Szeretnénk a Diósgyőrt 700 ezer 
szurkolónak tekinteni, megpróbál-
juk összekovácsolni ezt a közönsé-
get, ezért szükség van a boltokra, 
hogy a kis ajándékokkal maguké-
nak érezhessék a drukkerek a klu-

bot, egyúttal támogassák is. De ez 
csak az első lépés, még a tavasz fo-
lyamán kijövünk a DVTK-sörrel, 
majd ennek analógiáján a vízzel. A 
DVTK-márkát szeretnénk kihasz-
nálni, tavasszal ebbe fogunk nagy 
erőket fektetni. Történt előrelépés 
a büféknél is, de vannak persze hi-
ányosságok, hiszen tízezer em-
bert kell kiszolgálni. Lépésről lé-
pésre haladunk. A konszolidáció 
megtörtént, az utánpótlásra is na-
gyobb figyelmet fordítunk, noha itt 
is vannak még teendők.

– Gondolta volna, hogy ötödik 
helyen áll majd a téli felkészü-
lés előtt a csapat, melynek mér-
kőzéseire többször nem jut be 
minden érdeklődő?

– Számítottam rá, hiszen a sze-
zon elején az első nyolcat tűztem 
ki célul. A szerepléssel összességé-
ben elégedett vagyok, ideértve az 
NB II-es tavaszt is, amikor hétpon-
tos hátrányt dolgoztunk le a Nyír-
egyházával szemben. Az utolsó pár 
meccs lehetett volna szebb is ősz-
szel, ezért nem lehetek maradék-
talanul elégedett. Itt én is hibáz-
tam, hiszen elfáradt a csapat, rövid 
volt a kispad. A teltházra nem gon-
doltam, csak álmodoztam róla, de 
nagyon örülök neki. Dolgozunk 
a stadionkérdésen is. Összességé-
ben azt mondom, tízéves lemara-
dást sikerült behoznunk. Ha ilyen 
ütemben haladunk, egy év múl-
va már elég szép állapot lesz Di-

ósgyőrben, még mosolygósabbak 
lesznek az arcok.

– A holtszezonban is gőzerővel 
dolgozik a stáb, mi a helyzet az 
erősítésekkel?
– Meg szerettük volna nézni, 

mire képes az első osztályban az 
NB II-es keret, ki tud minket cé-
lunkhoz, az európai kupaszerep-
léshez hozzásegíteni. Most ezeket 
át kell tekintenie a szakmai stáb-
nak. Biztosan lesznek távozók, de 
érkezők is. Az lenne az ideális, ha 
a törökországi edzőtáborba el tud-
nának utazni az új igazolások is 
február elején. Ami az anyagiakat 
illeti, a büdzsé véges, de az előzetes 
egyeztetések alapján számíthatunk 
négy erősítésre. Csak azért, hogy 
vásároljunk, nem fogunk költe-
kezni, de ahogy eddig is, biztosan 
most is tudunk minőségi játékoso-
kat hozni. Továbbra is áll, hogy át-
igazolásért nem fizetünk – persze 
adott esetben elgondolkodunk en-
nek ellenkezőjén…

– Mire számít tavasszal?
– A csapat fejlődjön, és a játé-

kosok is egyénileg. Ha ez megvan, 
már örülni fogunk, mert az a táb-
lázaton is előrelépést jelent. Szeret-
ném, ha lennének válogatott játé-
kosaink, ha a tehetségek be tudnák 
verekedni magukat az együttesbe, 
valamint azt, hogy tudjunk dol-
gozni, többet dolgozni.

Soós P.
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sport  9

December 27. | keDD » Jégkorong: MOL Liga, Dab.Docler – Miskolci JJSE, Dunaúj-
város, 19.15.

December 30. | péntek » Jégkorong: MOL Liga, Miskolci JJSE – Sapa Fehérvár AV19, 
Miskolci Jégcsarnok, 18.30.

Január 3. | keDD » Jégkorong: MOL Liga, Miskolci JJSE – Dab.Docler, Miskolci Jégcsar-
nok, 18.00.

Január 6. | péntek » Jégkorong: MOL Liga, Corona Fenestela Brasov – Miskolci JJSE, Brassó, 
19.00. » Kosárlabda: NB I női, DKSK-MISI – Zalaegerszegi TE NKK, Miskolc, Generali Aréna, 18.00.

Január 8. | vasárnap » Jégkorong: MOL Liga, Steaua Rangers – Miskolci JJSE, Bu-
karest, 17.30.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

» Százszázalékos ősz! Hibátlan félévet produkált a Miskolci Szabadidőközpont-Vénusz 
NB I-es futsalcsapata: mind a 9 mérkőzésüket megnyerték az ősz során. Sárréti Géza lányai a 6. 
fordulóból elhalasztott meccsen 5–1-re győzték le a Szegedi Boszorkányokat, feltéve a koronát 
2011. évi teljesítményükre.

» Helytálltak a fiatalok. A Miskolci Jegesmedvék Zalaegerszegen vettek részt tornán 
a hétvégén. Noha a fiatalokkal teletűzdelt csapat a szlovén bajnokságot vezető Maribortól és az 
Olimpija Ljubljanatól is vereséget szenvedett, a tehetséges hokisok nem vallottak szégyent.

» Jövőre sem. Nem indul a lengyel salakmotoros liga jövő évi sorozatában a Miskolc 
Speedway. Mint Jacsó Tibor elnök elmondta, van felkérésük a szövetség részéről, de nem élnek 
ezzel a lehetőséggel. 2012-ben is lesz azért három vaspapucsos világesemény a népkerti oválon.

röviden ›››››››››››››››››››››››

HIrdetés

Hat évtized röplabdás szolgálat
Hat évtizedes munkájáért elisme-
rést kapott a megyei sportszövet-
ségek képviseletének évértékelő 
ünnepi közgyűlésén a nyolcvan-
éves Szlovák Aurél is.

Mostanság is aktív, minden ha-
zai MVSC-mérkőzésen veze-
ti a jegyzőkönyvet. Testközelből 
nézi azt az együttest, amely-
nek évekkel korábban az edző-
je is volt. Vajon milyen érzések 
munkálkodnak ilyenkor az em-
berben?

– Fejlődésben lévő csapat-
ról van szó – mondja. – A gárda 
szép jövő előtt áll, viszont egy-
két magas játékossal meg kellene 
erősíteni, hogy még jobb ered-
ményeket érhessen el. Annak 
örülök a legjobban, hogy Toma 
Sándor kizárólag helyi, miskol-
ci lányokból gyúrja, alakítja, for-
málja a gárdát. Ez azért jelentős, 
mert a borsodi megyeszékhe-
lyen az elmúlt években divat volt 
a panaszkodás: csarnok, jégcsar-
nok, uszoda, kispályák kellenek. 
Minden elkészült, de párhuza-
mosan ezzel mindenfelől jöttek 
a külföldiek is. Lehet, túlhaladott 
az álláspontom, de Miskolc pén-
zén elsősorban a miskolci fiata-
lok kerüljenek a reflektorfénybe. 
Örülök, hogy a sportiskolában 
kiemelt figyelmet fordítanak a 
sportágra, nem véletlen, hogy je-
lenleg is tíz csapat vesz részt a vá-
rosi bajnokságban.

Szlovák Aurél nagy utat tett 
meg, amíg Miskolcra érkezett. 

Veszprém megyéből Makóra 
került a család, ott ismerkedett 
meg a röplabdázással. Előbb já-
tékvezetői vizsgát tett (tizenhét 
éves volt), majd egyre jobban 
magával ragadta a játék. Az is-
kola udvarán alakítottak ki pá-
lyát, ott csiszolták tudásukat. Ki-
nőtte a Makói Munkást, és az 
újságból értesült egy miskolci 
lehetőségről. Telefonált a szak-
osztály vezetőjének, és Smiák 
Lajos megadta az esélyt. Jól tette, 
nagyszerű együttes alakult ki az 
Avas alján! Feladóként szolgálta 
a csapatot, ez meglehetősen fe-
lelősségteljes poszt egy csapaton 
belül. Később pedig edző lett.

– Semmiképpen nem akar-
tam elszakadni a sportágtól 
– folytatja. – Még játszottam, 
amikor két lépcsőben megsze-
reztem az edzői képesítést. Volt 
egy férficsapatom is, de elsősor-
ban női együttesekkel dolgoz-
tam. Perdöntőnek az emberi tu-
lajdonságok, illetve a szakmai 
felkészültség bizonyult. Jó az, ha 
a kettő összhangban van, mert 
a játékosok csak ilyen edzőt fo-
gadnak el. Az NB II-ben baj-
nokságot nyert MVSC gárdájá-
ban szerepelt mindkét lányom, 
Márti és Éva is, a jelenlegi él-
vonalbeli alakulatnak pedig az 
unokám, Leidgeb Noémi az osz-
lopos tagja.

És persze ő maga is, ahogy hat 
évtizede mindig, tovább szolgál-
ja a sportágat.

Doros László

Felvidéki foci – papíron
Megjelent a megye és Mis-
kolc elmúlt futballévét ösz-
szegző kötet.

Mező László megszállottja a labda-
rúgásnak. Ezt Balázs András, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Lab-
darúgó Szövetség társadalmi elnöke 
mondta, és megállapítását arra ala-
pozta, hogy a szerző zsinórban he-
tedik éve jelenteti meg labdarúgó-
almanachját. Felvidéki foci a címe 
a könyvnek, amelyben a megye el-
múlt évi adathalmaza sorjázik.

A foci barátai olyan könyvet ve-
hetnek a kezükbe, amely megörö-
kíti a legfontosabb eseményeket. 
A szerző egyébként nem ragad le 
az adathalmaznál, mindig igyek-

szik felvillantani valamit a népsze-
rű sportág történései közül. Az a 
szándék vezérli, hogy ezzel is nép-
szerűsítse a labdarúgást.

A könyv első részében a me-
gye csapatainak bajnoki szereplé-
séről olvashatunk. De a kötetben 
interjúban vall magáról, pályafutá-
sáról Kálmán Imre is, aki a megyei 
együttesek vezetői szerint immáron 
negyedik éve számít szűkebb pát-
riánkban a legjobb játékvezetőnek. 
Azt is elárulja, hogy a szezon végén, 
több mint 3000 mérkőzéssel a háta 
mögött szögre akasztja a sípot. Szó 
esik a bronzérmes Miskolci Vénusz 
női labdarúgóiról, a sportszerűsé-
gi díjas Tiszalúcról, az abaújszántói 
kapustáborról, és az anyagokat szí-
nes képmelléklet egészíti ki.

D. L.

Az egyik nagy „beszerzés” Gallardo volt – jövőre újabb játékosok érkeznek

A közgyűlésen elismert sportemberek: Stenczel István, a megyei labda-
rúgó-szövetség munkatársa, Szlovák Aurél, Hidegh Levente, a megyei 
kézilabda-szövetség versenybizottságának elnöke és Terhes Mihály, a 
megyei diáksportszövetség aktívája
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programajánló ››››››››› a miskolc televízió műsora ››››››››››››
December 26. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Stílus, életmódmaga-

zin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 18.00 Utcaszínház Miskolcon 19.00 Illényi Ka-
tica koncertje 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az égből pottyant barát, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 
Képújság.

December 27. | keDD 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, életmód ma-
gazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Prána, életmódmagazin (ism.) 20.00 
Miskolc Ma (ism.) 21.00 Gazemberek, angol–indiai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

December 28. | 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 Prána, életmód magazin 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 29. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Business-mix 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 
Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Gyöngykagyló, gyermek- és if-
júságvédelmi magazin (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Pokolsziget, amerikai film 
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

December 30. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Öko-házak (Hálózat TV) 
17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti 
magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 
Dögölj meg, drága Mona!, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

December 31. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Csalafintatúra (Háló-
zat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Szilveszteri műsor 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szilvesz-
teri műsor 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Házibuli Attilával és vendégeivel (Hálózat TV) 
22.00 Bencze-show (Hálózat TV) (Hálózat TV) 22.30 Kincses sziget – könnyűzenei műsor 23.00–07.00 Képújság.

Január 1. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show (Hálózat 
TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 20.00 Promenád, kulturális magazin (ism.) 20.35 Hírháló 
(Hálózat TV) 21.00 Tökös ötös, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Január 2. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Szemeszter – főiskolások, egye-
temisták magazinja (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV prog-
ramajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 MJJSE – Volán jégkorong-mérkőzés, köz-
vetítés felvételről 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A ring királya, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Január 3. | keDD 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, életmódmagazin 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 
Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archí-
vumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Lézer misszió, amerikai–német–dél-afrikai film 
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Január 4. | szerDa 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Novum – a sejtek magánélete 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 
Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 
(Hálózat TV) 21.00 Quo vadis? 4. rész, olasz–francia–spanyol film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Január 5. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Patikus magazin (Há-
lózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Pro-
menád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 2011. 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az édes élet, olasz–francia film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Január 6. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Business-mix (Hálózat TV) 
17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, köz-
életi magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 Válik a férfi, válik a nő 1. rész, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Január 7. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Helyzetkép – közéleti ma-
gazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Házibuli Attilával és ven-
dégeivel (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 22.30 Kincses sziget – könnyűzenei műsor 23.00–07.00 
Képújság.

Január 8. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00 MJJSE – DAB jégkorong-
mérkőzés, közvetítés felvételről 17.00 Bencze-show (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 
20.00 Promenád, kulturális magazin (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Aranytartalék, amerikai–német film 
(Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság. 

» December 24-én, szombaton, karácsony vigíliáján minden katolikus templomban 
bemutatják az éjféli misét. A Mindszenten délután 4 órakor mutatják be a pásztorjátékot a hittanos 
gyerekek a millenniumi teremben, majd este fél 7-kor, a zárdakápolnában délután 5 órakor is lesz 
szentmise. Karácsony első és második napján vasárnapi miserend lesz érvényben a templomokban.
» December 26-án, hétfőn 17 órakor a Mindszenti Énekegyüttes ad karácsonyi hang-
versenyt a mindszenti templomban.
» Az avas-déli Ige templomában 27-én, kedden az este 6 órai szentmise keretében 
teszi le örökfogadalmát P. Rigó Jenő SJ. A szentmisét P. Forrai Tamás SJ tartományfőnök mutatja 
be, szentbeszédet P. Nemeshegyi Péter SJ mond.
» A minorita templomban 28-án, szerdán este a 6 órai szentmisét Kelemen Didák bol-
doggá avatásáért mutatják be. 31-én, jövő szombaton az év végi hálaadást és szentmisét 6 óra-
kor kezdik, és kivételesen ugyancsak 6 órakor kezdődik a hálaadás a mindszenti templomban is. 

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

Megtisztelő kötelességünk és legfontosabb célkitűzésünk Miskolc város és tágabb környezetének jó minősé-
gű, zavartalan vízellátásának biztosítása, csatornázási szolgáltatással történő ellátása, valamint a keletkezett 
szennyvíz környezettudatos kezeléssel történő, természetbe való visszajuttatása. 

A MIVÍZ Kft. Laboratóriumi üzletág szervezete munkatársat keres

LAboráns
munkakör betöltésére az alábbi feladatok ellátására

 Leendő munkatárs feladatai:
•  A laboratóriumba beérkező vízminták alapján klasszikus analitikai vizsgála-
tok elkészítése és a minták feldolgozása

• Vizsgálatokkal kapcsolatos dokumentációk vezetése

Leendő munkatárssal szembeni elvárások:
• Szakirányú technikus végzettség • Microsoft Office programok ismerete
• Önálló, pontos, precíz munkavégzés • B típusú vezetői engedély

Előnyt jelent: 
• Legalább 3 éves, hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat 

 Amit kínálunk:
• Folyamatos szakmai fejlődés • Hosszú távú munkalehetőség 
• Fiatalos, lendületes csapat

Munkavégzés helye: Miskolc-Szirma, Szennyvíztisztító telep. 
Várható munkakezdés: 2012. február 1.

Munkaidő: teljes munkaidő. Jelentkezési határidő: 2012. január 6.

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és szívesen csatlakozna  
a Laboratóriumi üzletág szervezet csapatához, kérjük, magyar nyelvű  

szakmai önéletrajzát, motivációs levelét az alábbi címre juttassa el:
MIVÍZ Kft. Humánpolitikai csoport

3527 Miskolc, József A u. 78.
E-mail: oneletrajz@miviz.hu

A Miskolc Holding Zrt. 
cégcsoport tagja

December 22–28. | 17.00 Út a csillagok alatt – El Camino, a világ oltárától a 
világ végéig; magyar dokumentumfilm | 12 | (Béke-terem) | 17.30, 20.00 Csiz-
más kandúr; amerikai animációs vígjáték | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 Almanya, 
a török paradicsom; fekete-fehér, feliratos német vígjáték | 12 | (Béke-terem) 

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

December 29–Január 4. | 17.00 blue Valentin; feliratos, amerikai roman-
tikus dráma | 12 | (Béke-terem) | 17.30 Karácsony Artúr; angol–amerikai 
animációs film | KN | (Uránia-terem) | 19.30 Elena; feliratos orosz filmdráma 
| 12 | (Béke-terem) | 20.00 Testcsere; amerikai vígjáték | 16 | (Uránia-terem)

art mozi, művészetek Háza ››››››››››››››

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Muppets (MB premier előtt) | BA | 
12.30 (h–sze)
A legsötétebb óra (F digitális 3D, pre-
mier) | 16 | 16.45, 18.45, 20.30, 22.30
Táncoló talpak 2. (MB digitális 3D 
premier) | KN | 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 22.00
Fifti-fifti (F premier) | BA | 11.00, 
15.30, 17.45, 19.45, 21.45
s.o.s. Love (MB) | BA | 17.30, 19.30, 
21.30
Alvin és a mókusok 3. (MB) | KN | 
10.00, 11.45, 13.45, 15.45, 17.45
Mission Impossible – Fantom pro-
tokoll (MB) | 16 | 12.30, 15.00, 17.30, 
20.00, 22.30
szilveszter éjjel (MB) | 12 | 11.00, 
13.15 (szo), 15.15, 19.45, 22.00

Csizmás, a kandúr (MB digitális 3D) | 12 
| 10.15, 12.15, 14.15 (kivéve szo), 10.00, 
12.00, 14.00 (szo), 16.15, 18.15, 20.15
Csizmás, a kandúr (MB) | 12 | 11.15 – 
13.15 (kivéve szo)
rumnapló (F) | 16 | 10.00
Karácsony Artúr (MB digitális 3D) | 
KN | 10.45, 14.45–12.45 (kivéve h–sze)
Alkonyat – Hajnalhasadás 1. (F) | 12 
| 13.00, 22.15
s.o.s. Love (MB digitális 3D) | BA 
| 10.00, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
22.30 – 12.30 (kivéve cs, h–sze)
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül, BA – korhatári besorolás alatt. A 
13 óra előtti kezdési időpontok csak szombatra és vasár-
napra, a 21 óra utániak csak péntekre és szombatra vo-
natkoznak!
Ünnepi vetítési rend: december 24. | szombat: 10.00–
14.00, december 25. | vasárnap: 14.00–22.30

cinema city, plaza  – december 22–28. ››››››››››

Januári színházműsor
Január 3. | keDD | K | 19.00 PORTU-

GÁL / Bérletsz.
Január 4. | szerDa | K | 15.00 TÚL 

A MASZAT-HEGYEN / Bérletszünet
Január 5. | csütörtök | K | 15.00 

TÚL A MASZAT-HEGYEN / Bérletsz. | J | 
19.00 HAT HÉT, HAT TÁNC / Bérletsz. 

Január 6. | péntek | n | 19.00 A 
MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR 
ÚJÉVI HANGVERSENYE / Bérletsz. | K 
| 19.00 EGY BOLOND SZÁZAT CSI-
NÁL / Bérletsz.

Január 7. | szombat | n | 19.00 A 
MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR 
ÚJÉVI HANGVERSENYE / Bérletsz. | K | 
19.00 PORTUGÁL / Bérletsz.

Január 8. | vasárnap | n | 10.30 
A MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR 
ÚJÉVI HANGVERSENYE / Bérletsz.

Január 10. | keDD | n | 19.00 A tI-
ZEDES MEG A TÖBBIEK / Bérletsz. | J | 
19.00 HAT HÉT, HAT TÁNC / Bérletsz.

Január 11. | szerDa | n | 17.00 AZ 
ARANY ÁRA / Latabár ifj. | K | 10.00 
TÚL A MASZAT-HEGYEN / Bérletsz.

Január 12. | csütörtök | n | 19.00 
A TIZEDES MEG A TÖBBIEK / Bérletsz. 
15.00 | K | TÚL A MASZAT-HEGYEN 
/ Bérletsz. | J | 19.00 HAT HÉT, HAT 
TÁNC / Bérletsz. | Cs | 17.00 LUDASeM 
/ MESTERKURZUS / Főpróba

Január 13. | péntek | K | 15.00 TÚL 
A MASZAT-HEGYEN / Bérletsz. | Cs | 
19.00 LUDASeM / MESTERKURZUS / 
Bemutató előadás

Január 14. | szombat | n | 19.00 
AZ ARANY ÁRA / Egressy | Cs | 
17.00 LUDASeM / MESTERKURZUS 
/ Bérletsz.

Január 15. | vasárnap | n | 19.00 
AZ ARANY ÁRA / Szigligeti

Január 17. | keDD | K | 19.00 eGY 
BOLOND SZÁZAT CSINÁL / Bérletsz.

Január 18. | szerDa | n | 15.00 A 
DZSUNGEL KÖNYVE / Dömdödöm | 
K | 19.00 EGY BOLOND SZÁZAT CSI-
NÁL / Bérletsz.

Január 19. | csütörtök | n | 
15.00 A DZSUNGEL KÖNYVE / 
Pumukli | K | 19.00 ŐRÜLT NŐK KET-
RECE / Bérletsz.

Január 20. | péntek | n | 19.00 
MISKOLCI MÚZSA DÍJ ÁTADÁSA | J | 
19.00 TANGÓ / Bérletsz.

Január 21. | szombat | n | 19.00 
BOHÉMÉLET / Bérletsz. | J | 19.00 AZ 
ÉLET MINT OLYAN / Bérletsz. | Cs | 
17.00 LUDASeM / MESTERKURZUS 
/ Bérletsz.

Január 24. | keDD | Cs | 19.00 
LUDASeM / MESTERKURZUS / 
Bérletsz.

Január 25. | szerDa | n | 19.00 
BOHÉMÉLET / Lehár

Január 26. | csütörtök | n | 
18.00 BOHÉMÉLET / Schiller ifj. | K | 
19.00 PLETYKÁK / Nyilvános főpró-
ba | J | 17.00 EGY ÓRA VERSEK KÖ-
ZÖTT / Bérletsz.

Január 27. | péntek | n | 19.00 BO-
HÉMÉLET / Upor | K | 19.00 PLETY-
KÁK / Bemutató előadás

Január 28. | szombat | n | 15.00 A 
DZSUNGEL KÖNYVE / Babszem | K | 
19.00 PLETYKÁK / Bérletsz. 

Január 31. | keDD | n | 19.00 HO-
TEL MENTHOL / Bérletsz. | K | 15.00 
TÚL A MASZAT-HEGYEN / Bérletsz.

Játszóhelyek: N – Nagyszínház; K – 
Kamaraszínház; J – Játékszín; CS – 
Csarnok

December 23. | péntek
21.00 | Mockba-koncert. Független Zenei Kulturá-

lis Központ (FZKK).

December 24. | szombat
14.30 | Drámajáték. A foglalkozást Kurián Kor-

nélia drámajáték-tanár vezeti. Avasi Gimnázium, 
színházterem.

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

Belvárosi református templom.

December 27. | keDD
19.00 | Előszilveszter az Irigy Hónaljmiriggyel. 

Művészetek Háza.
19.00 | Jótékonysági koncert. Miskolci Dixieland 

Band. Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ.

December 28. | szerDa
19.00 | X-faktor koncert. Generali Aréna.
20.00 | 30Y koncert. Előzenekar: Óriás. Ifjúsági és 

Szabadidő Ház.

December 29. | csütörtök
17.00 | Diótörő. A Szentpétervári Állami Balett elő-

adása. Művészetek Háza.
18.00 | Évbúcsúztató koncert. A Miskolci  

Musical Műhely előadása. Gárdonyi Géza Mű-
velődési Ház.

19.00 | A Föld szélén, közepén. St. Martin óévbú-
csúztató koncertje. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

21.00 | Klub XX. század koncert. FZKK.

December 30. | péntek
21.00 | Vain Parrots-koncert. FZKK.
22.00 | Zapruder-koncert. FZKK.

December 31. | szombat
16.00 | Szilveszteri mulatság. Szépkorúak Barát-

ság Klubja. Vasgyári Közösségi Ház.
19.00 | Szilveszter. Vörösmarty Művelődési Ház.

buék miskolc 2012!

December 31. | szombat
17.00 | Ökumenikus istentisztelet. Belvárosi 

evangélikus templom.
Belvárosi szilveszter | Hősök tere (Diák-

sziget)
19.30 | Green Beetz-koncert

20.15 | Elektróger Party – New funk, break, 
drum & bass Dj Borddee-val

21.00 | Refresh the style. Brains élő koncert
22.10 | Tech House, Elektro Party Dj Totpetivel
23.00 | Szeplős huzat, metró váll. A Magashegyi 

Underground élő szilveszteri koncertje
00.00 | Himnusz.
00.15 | Video Disco Dj Bordee-val.

Január 1. | vasárnap
16.00 | Újévköszöntő. Beszédet mond Kriza Ákos, 

Miskolc polgármestere, majd fellép a Miskolc Dixie-
land Band. Szent István tér.

belvárosi szilveszter
miskolcon, a hősök terén (Diáksziget)

19.30: Green beetz, 20.15: elektróger party - 
new funk, break, drum & bass - Dj bordee-val 

21.00: „refresh the style” brains 
22.10: tech house, elektro party Dj totpetivel

23.00: maGasheGYi unDerGrounD 
Éjfél után: VIDEO DISCO Dj Bordee-val

Miskolc Megyei Jogú Város rendezvénye
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Betlehemből jött a láng
Kriza Ákos polgármester gyúj-
totta meg vasárnap a negyedik 
gyertyát a város adventi koszo-

rúján. Idén is a Miskolci Gráciák 
hozták el Betlehemből a lángot, 
melyet elnökük, Pelczné Gáll Il-
dikó adott át a polgármesternek, 
és amelyet minden család haza-
vihetett otthonába. Szemerszki 

Mihály iskolalelkész hirdetett 
igét – a betlehemi csillagról és 

a lángról. Köszöntőjében Kriza 
Ákos hangsúlyozta: bensőséges 

kapcsolatra épülő családi közös-
ségekre van szükség, és Miskolc 

is erre építhet, igazi városi közös-
séggel haladhatunk előre – emel-

te ki a városvezető. (fotó: M. L.)

Formációs fesztivál. Harminchatodszor rendezték meg a 
Nemzetközi Formációs Táncfesztivált szombaton a Miskolc Városi 
Szabadidőközpontban. A publikum 24 produkciót láthatott, pro-
fesszionális standard, a latin és a modern tánc műfajában, egy gála 
keretében, de bemutatkoztak a modern tánc tehetségei is. A mis-
kolciakat erősítette a házigazda Ködmön Formációs Táncegyüttes 
mellett a Miskolci Mazsorett Együttes csapata is, azonban az ország 
más pontjainak kiválóságai is a városba érkeztek.         (fotó: Mocsári L.)

bestseller ›››››››››››››

Lakatos Márk: Stílusterápia
Lakatos Márkot legtöbben a Mega-
sztár első szériájából ismerik: ő ál-
modta meg a műsorban fellépő te-
hetségek arculatát. Sok idő eltelt 
azóta, ám Márk mit sem változott: 
igazi egyéniség, kísérletező ked-
vű művész. Színes egyéniség, aki 
néha halk szavú és komoly, néha pe-
dig kissé lobbanékony és szeszélyes. 
Ebben a könyvben pedig leginkább 

olyan, mint egy régi, jó barát, akivel őszintén megoszthatjuk a ki-
nézetünkkel, az öltözködésünkkel kapcsolatos aggodalmainkat. Rá-
adásul tényleg segít, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben.

Koktélok egyszerű-
en – könyv és DVD
A Koktélok egyszerű-
en megtanít arra, ho-
gyan készítsünk mesés 
koktélokat friss gyü-
mölcs és jó minőségű 
szesz felhasználásával. 
A koktélok világát Se-
bastian Reaburn, Ausztrália egyik legismertebb bármixere mutatja 
be. Kövessük Sebastiant, aki végigkalauzol minket a koktélok törté-
netén, bepillantást enged a kiváló italok készítésének alapfogásaiba, 
valamint az otthon szükséges bárkellékek világába, végül pedig ked-
venc koktéljainak válogatott receptjeit osztja meg velünk. 

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

Karácsony Artúr
Sokat tudunk a világról, a tudomány 
azonban még mindig adós maradt né-
hány nagy kérdés megválaszolásával. 
A legfontosabb ezek közül: hogyan 
tud a Mikulás egyetlen éjszaka annyi 
gyerekszobába bejutni?

Megérkezett a válasz, miszerint katonás szervezéssel, s több millió 
manóval, egy óriási szánnal és tökéletesen működő parancsnoki bá-
zissal. Ahol azonban technika van, mindig becsúszik egy-egy hiba…

angol–amerikai animációs film, korhatár nélkül
Művészetek háza, uránia-terem; december 29–január 4., 17.30

filmajánló ›››››››››››

Akkor és most… A megyeháza főépületének megjelenésé-
ben az eltelt évszázadban érdemi változás nem történt. Az épület 
terve 1811-ben készült el annak következményeként, hogy rende-
let írta elő: minden vármegyének legyen székháza, s a megyegyűlé-
seket rendszeresen ott tartsák. Az 1843. évi tűzvész után a tetőszer-
kezetet s az emeleti részeket felújították, átalakították. 1907-ben és 
1911-ben is bővítményekkel terhelték a telket, hiszen a főispán lak-
osztálya és tárgyalói elfoglalták az első emeletet. A képen az érse-
ki leánynevelde egyemeletes épülete és 1878-ban épített kápolnája 
látható. A leányneveldéből állami gimnázium (Herman Ottó), majd 
1993-tól katolikus gimnázium (Fráter György) lett. 
(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 ›››››

128 éve, 1883. december 
24-én színházunkban vendég-
szerepelt Laborfalvy Róza, s 
elkísérte őt férje, Jókai Mór is. 
Nagy volt az ünneplés, a Ko-
ronában (később Avas szálló) 
díszebéd, este fáklyásmenet. 
Jókai a díszebéden megemlé-
kezett tardonai tartózkodásá-
ról s Miskolc szeretetéről. 

111 éve, 1900. december 
21-én adták át rendeltetésének 
az Erzsébet kórház addig elké-
szült 6 épületét. A terület be-
építése mellett az szólt, hogy 
főépülete a Csaba – Mind-
szent – Miskolc országút mel-
lett volt, a telket olcsón meg 
tudták vásárolni, kitűnő vize 
volt a fúrt kútnak, s az építke-
zés kívül esett a város határán.

110 éve, 1901. december 
24-én avatták fel a Pfaff Ferenc 
tervei alapján megépült Tiszai 
pályaudvar fő épületét. Addig 
az 1859-ben fából épült fel-
vételi épület, az indóház volt 
„szolgálatban”. A monumen-
tális új épület karácsonyi aján-
dék volt, minden belső terét 
villany világította meg. 

Hétforduló ›››››››››

Névadó – Tompa Mihály 
A Petőfi Sándor és az Avasalja 
utcákat összekötő észak-
déli nyomvonalú utcánk. 
Miskolc első, 1912-ben 
megjelent lakcímjegyzé-
kében már szerepel. Az 
1897. évi városrendezé-
si terven tűnik fel először 
nyomvonala. 

A névadó Rimaszombaton 
született, 1832-ben került a sárospa-
taki kollégiumba, 1844-ben Eper-
jesen lett nevelő. 1846-ban lelkészi 
vizsgát tett, s a Gömör megyei Beje 
községben kapott hivatalt. A sza-
badságharc alatt tábori lelkész volt, 
1849-ben Bejéről Kelemérre, majd 
1851-ben Hanvára költözött. Há-

nyatott élete során erős szá-
lak fűzték Lévay Józsefhez, 
s a szintén Miskolcon élő 
édesapjához. (Apja sírja 
az avasi temetőben van.) 

Ahhoz az avasi asz-
taltársasághoz tartozott, 

ahol névre szóló pohara 
volt minden tagnak. Tom-

pát Lévay József siratta el Gyá-
szoló poharak című versében, ami-
kor barátja meghalt. (1817–1868 
között élt, versei, kötetei 1840-től 
jelentek meg, tagja volt a Kisfaludy 
Társaságnak. Lévaynak hűséges ba-
rátja. Mellszobrát 1988-ban a nép-
kerti szoborparkban avatták fel, Kis 
Sunyi István alkotása.)                      D. I.

„Türelmet tanultam”
Karácsony idején sokan 
jönnek a GYEK-be, ado-
mányokat hoznak a gyere-
keknek. Van azonban, aki 
most megy el – a főnővér 
nyugdíjba vonul.

Klimonné Tompos Ágnes, a 
Velkey László Gyermek-egész-
ségügyi Központ vezető főnő-
vére 1971 óta dolgozik az egész-
ségügyben, gyerekekkel. Sosem 
akart más csinálni.

– Védőnő és óvónő is szeret-
tem volna lenni, habár utóbbihoz 
nem volt hangom. Azt azonban 
mindig tudtam, hogy gyerekek-
kel szeretnék foglalkozni. Hét 
testvérem van, így nagyon izgal-
mas gyermekkorom volt, mindig 
szerettem a gyerekek társaságát. 
Még ma is járok fel az osztály-
ra – hangsúlyozza a főnővér, aki 
szerint szakmájában az egyik leg-
fontosabb tulajdonság az alkal-
mazkodóképesség s a türelem, 
amit a gyerekektől tanult.

A gyakorlat közben szerette 
meg igazán munkáját. Kezdet-
ben csecsemő- és gyermekápoló 
volt, majd intenzívterápiás szak-

asszisztensként dolgozott, ezt az 
aneszteziológus asszisztensség 
követte, végül nővér, majd több 
mint kétszáz nővér főnöke lett, 
s megszámlálhatatlan gyerek-
kel foglalkozott munkája során. 
Mégis vannak, akikre a mai na-
pig is emlékszik.

– Volt egy hathónapos kislány, 
aki légúti szűkülettel volt az in-
tenzíven. Újra is kellett éleszteni. 
Orsinak hívják. Mindig vele vol-
tam, több mint fél évig volt ná-
lunk, én voltam a második édes-
anyja. Mikor viziteltem, akkor is 
ott volt velem. Ő nagyon közel 
állt hozzám, máig sokszor bejön 
hozzám, pedig már van egy ka-
masz fia is – emlékszik vissza. 

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

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 ››››››››››››


