
Újévköszöntés a főtéren
„Adjon az Isten szerencsét, 
szerelmet, forró kemencét, 
adjon az Isten olyan újévet, 
amilyet szeretnének, ami-
lyet szeretnénk. Sikerek-
kel, örömmel, szeretettel, 
barátsággal, biztonsággal!” 
– így kezdte újévköszöntő 
beszédét Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere elsején 
délután a Szent István té-
ren, ahol a Miskolci Dixieland Band zenélt az ünneplőknek. Zené-
vel indult a program, miközben a téren lencsefőzeléket és forró teát 
osztottak a kilátogatóknak. Ezután lépett színpadra és szólt a mis-
kolciakhoz Kriza Ákos, aki arról beszélt, hogy a karácsony üzenete, 
a csend, a béke és a szeretet még itt van a szívünkben.

  » folytatás az 5. oldalon

Modellértékű fejlesztések
Miskolc nyugati kapuja cseppet 
sem homogén összetételű, éppúgy 
megtalálható itt a lakótelepi rész, 
mint a társasházi övezet, külterület, 
vagy éppen önálló településnek is 
beillő városrész. Mindegyik önálló 
problémákkal, megoldandó felada-
tokkal, és persze sikerekkel is. Erről 
talán senki nem tud annyit, mint 
Kovács László, aki több mint húsz 
éve önkormányzati képviselő, és 
háziorvosként is itt dolgozik.
» részletek a 4. oldalon
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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
a tavaszra 
készül a dvtk
labdás ráhangolódással kezd
te meg a felkészülést a tavaszi 
idényre a dvtk focicsapata.  
sport | 5. oldal

Párbeszéd a 
miskolciakkal
„sok hasznos tapasztalatra tet
tünk szert azáltal, hogy meghall
gatjuk a miskolciak véleményét.”  
a város | 5. oldal

eladósodás – 
konszolidáció
az állami számvevőszék országos 
vizsgálat keretében ellenőrzést vég
zett a miskolci önkormányzatnál is.  
a város | 3. oldal

Színház: Kiss Csaba és 
Koltay Gábor pályázik
Két pályázat érkezett a polgármes-
teri hivatalhoz a Miskolci Nemzeti 
Színház vezetői posztjára. A jelent-
kezési határidő december 30-án 
lejárt, így valószínűleg Kiss Csaba 
és Koltay Gábor közül választ majd 
a kijelölt szakmai grémium.

Koltay Gábor érdeklődésünk-
re megerősítette, pályázik a Mis-
kolci Nemzeti Színház vezetői 
posztjára. Kelemen Csabával, 
egri kollégájával közösen adták 
be a pályázatot, a döntésig azon-
ban nem kíván beszélni pályá-
zatáról.

Megkerestük Kiss Csabát is, 
aki jelenleg a Színház- és Film-

művészeti Egyetemen oktat. 
A drámaíró, rendező nevéhez 
olyan darabok rendezése kötő-
dik többek között, mint Shakes-
peare Hamletje, Othellója vagy 
éppen Macbeth-je, Beckett 
Godot-ra várva című darabja és 
Lev Tolsztoj Anna Kareninája.

Kiss Csaba sem egyedül ér-
kezne Miskolcra, ha megnyer-
né a pályázatot. Ígérete szerint, 
ha bizalmat szavaznak neki, ak-
kor Rusznyák Gábor, Szőcs Ar-
túr, Szabó Máté, Keszég Lász-
ló, Béres Attila rendező, illetve 
Rácz Attila és Ari-Nagy Barba-
ra dramaturg kötődne a Miskol-
ci Nemzeti Színházhoz.

Az első baba
Éjfél után húsz perccel jött a világ-
ra spontán szüléssel 2012 legelső, 
Miskolcon született babája, Antal 
Hunor Bulcsú, a MISEK Szülésze-
ti Osztályán. Az Antal család első 
gyermeke 3100 grammal született, 
és 55 centiméteres.           (fotó: m. L.)

MVK: átlagban 8-10 százalék

Átlagosan 8-10 százalékkal emel-
kedtek január 1-jétől az MVK 
Zrt. viteldíjai. A növekvő üzem-
anyagárak, karbantartási költsé-
gek és az áfaemelés miatt ez talán 
kevésbé érte váratlanul a miskol-
ciakat, mint az, hogy nem egysé-
gesen emelkedtek a díjak.

– Az átlagos szó azt jelenti, 
hogy a jegyek, bérletek egy része 
ennél nagyobb mértékben, egy 
része alacsonyabb mértékben 
emelkedett – magyarázta Cson-
tos Ágnes, az MVK Zrt. PR-fő-
munkatársa. 

» folytatás a 3. oldalon Koncentrált
ellenőrzés 

a Bábonyibércen
Közterület-felügyelők, 

polgár őrök, a polgármes-
teri hivatal szakemberei, az 

ÉMÁSZ munkatársai, össze-
sen mintegy negyvenen vet-
tek részt csütörtök délelőtt a 
Bábonyibércen tartott ható-

sági ellenőrzési akcióban. Az 
émászosok több áramlopás 

nyomára bukkantak.
» cikkünk a 3. oldalon

Szirbik Domján-díjas!
Miskolci színésznőként, miskolci sze-
repeiért kapott Domján Edit-díjat 
Szirbik Bernadett, a Miskolci Nemze-
ti Színház színművésze.

A Domján Edit-díjat minden év-
ben egy 40 év alatti, vidéki színész-
nő kapja. A Domján Edit Alapít-
vány kuratóriuma első alkalommal 
ítélte oda a díjat miskolci színész-
nőnek.

– Óriási megtiszteltetés és nagy 
öröm számomra, hogy érdemesnek 
tartottak a Domján Edit-díjra, fő-
ként azért, mert hatalmas szakmai 
elismerés, amit évente egy művész-
nek ítélnek oda – mondta Szirbik 
Bernadett. Hangsúlyozta, nagyon 
fontos az elismerés, hiszen az ember 
természetesen teszi a dolgát, legjobb 
tudása szerint, ám megtisztelő, ha 

szakmája nagyjai felfigyelnek mun-
kásságára, és elismerik.

A Domján Edit-díjat január 7-én, 
szombaton, a Portugál című elő-
adás előtt adja át az alapítvány ku-
ratóriumi elnöke, Szakonyi Károly.

Milliárdos többlettámogatás Miskolcnak
Miskolc 1,2 milliárd forin-
tos támogatást kapott kö-
telező feladatai biztonságos 
finanszírozásához és az eu-
rópai uniós források elérésé-
hez szükséges önrész előte-
remtéséhez.

Csaknem 25 milliárd forintos 
többlettámogatást utalt át – a kor-
mány múlt évi döntésének meg-
felelően – a Magyar Államkincs-
tár az önkormányzatoknak. A fenti 
összegből Miskolc 1,2 milliárd fo-
rintos támogatást kapott.

Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere az erről szóló sajtótájékoztatón 
köszönetet mondott Tállai And-
rás önkormányzati államtitkárnak, 
hozzátéve, abban, hogy Miskolc 
kapta Hódmezővásárhely mellett 
a legnagyobb támogatást, az or-
szággyűlési képviselőinknek – Se-
bestyén Lászlónak, Zsiga Marcell-

nak, Csöbör Katalinnak és Nagy 
Kálmánnak – vitathatatlanul nagy 
szerepe van.

– Ez a jelentős összeg is bizonyítja 
azt, hogy a kormány, országgyűlési 
képviselőink, és Miskolc városve-

zetése tökéletes szinkronban dol-
gozik – hangsúlyozta Kriza Ákos.

» folytatás a 3. oldalon

Kevesebb oldalon
Ahogy nyáron, úgy most is 8 oldalon jelenik meg az egyébként 12 
oldalas Miskolci Napló – alkalmazkodva a közélet év eleji „lassúbb 
tempójához”. Azonban az átmeneti időszak alatt is ügyelünk arra, 
hogy a 8 oldalon – kicsit talán szűkebb terjedelemben – hozzájussa-
nak az olvasók a legfontosabb városi információkhoz, hogy részle-
tesebben is bemutassuk a sokakat foglalkoztató témákat, és találunk 
helyet a könnyedebb, szórakoztató rovatoknak is.

Megértésüket, további támogatásukat remélve kíván szerkesztősé-
günk is sikeres, boldog új évet minden olvasónknak!

A támogatást a város működésének finanszírozásához és pályázati önrészekhez is felhasználhatják | fotó: mocsári László
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Miskolci Napló
a város lapja

» Sebestyén László | Miskolc 4. számú választókerületének országgyűlési kép-
viselője, Miskolc város Fidesz-elnöke képviselői fogadóórát tart minden hónap első csü-
törtökén délután 4–6 óráig a Vasas Művelődési Központban lévő Fidesz-irodában. Beje-
lentkezés: a 20/484-5090-es telefonon vagy a sebestyenlaszlo.fogadoora@gmail.com 
e-mail címen. 

képviselői fogadóórák ››››››››››››

Simon Gábor telekügye: újratöltve?
Az MSZP önkormányzati frakcióvezetőjének, Simon Gábor országgyűlési 
képviselőnek jogcím nélküli telekhasználatáról tartott sajtótájékoztatót 
december 14-én a Fidesz két politikusa. Az eseményről (amelyen ott volt 
Simon Gábor is) szokás szerint beszámoltunk. Simon Gábor helyreigazí-
tást kért – aminek indokoltságát nem értjük. De hogy az olvasó számára 
érthető legyen értetlenségünk, természetesen helyet adunk a kérésnek.

A Simon Gábor által kért helyreigazítás
„A Miskolci Napló 2011. december 17-ei számában Simon Gábor jog-
cím nélküli telekhasználatáról című cikkben – mely egy önkormányza-
ti terület jogi helyzetéről szól – valótlanul közöltük, hogy „ezen lehetne 
megközelíteni a Simon Gábor telke mögötti területet”. A fentebb meg-
jelölt állítással szemben a tény az, hogy a cikkben szereplő önkormány-
zati területet soha senki közlekedés céljából nem vette igénybe, mivel az 
közútként soha nem funkcionált, továbbá az önkormányzat által birto-
kolt időszakban is elkerített volt. A helyreigazítani kért cikk, illetve az 
abban foglalt megállapítás az önkormányzati terület gyakorolt funkci-
óját, fennálló használatát illetően téves megállapítást tartalmaz, továb-
bá azt sugallja, hogy én a tevékenységemmel a közvetlen környezetem-
ben élőkkel szemben sértő magatartást tanúsítottam volna. A cikkben 
szereplő valótlan tényállításért a szerkesztőség sajnálkozását fejezi ki.”

Mit – és miért – nem értünk?
A helyreigazítás helyreigazítása nem szokásos műfaj, így csupán az ol-
vasók tisztánlátásához szükséges, elkerülhetetlen pontosításokat va-
gyunk kénytelenek megtenni.

1. A Simon Gábor által kifogásolt, általa idézett „valótlan tény-
állításokat” a szerkesztőség nem követte el. Egy sajtótájékoztatóról 
számoltunk be, törekedve az ott elhangzottak, az ott történtek mi-
nél pontosabb közvetítésére. Miután az írásban szereplő kijelenté-
sek helytállóságával kapcsolatban a sajtótájékoztatót tartó politikusok 
semmiféle kifogást nem emeltek, kénytelenek vagyunk azt gondolni, 
hogy a tudósítás „valóságtartalmával” semmi probléma nem volt.

2. A kifogásolt „tényállítások” tehát nyilvánvalóan nem a szerkesz-
tőség állításai – ha azokkal szemben bárkinek bármilyen kifogása van, 
azt nem az eseményről tudósítókon kell számon kérni. 

Mert ha ez így lenne, akkor a sajtó gyakorlatilag nem működhet-
ne. Például: mielőtt Simon Gábor helyreigazítását közölnénk, annak 
minden állítását ellenőriznünk kellene – megelőzve egy újabb helyre-
igazítás veszélyét. Hiszen honnan tudhatnánk mi, hogy a cikkben leírt 
„állítással szemben a tény az, hogy a cikkben szereplő önkormányza-
ti területet soha senki közlekedés céljából nem vette igénybe, mivel az 
közútként soha nem funkcionált, továbbá az önkormányzat által bir-
tokolt időszakban is elkerített volt”? Nem, fogalmunk sincs arról, hogy 
Simon Gábor ebben a mondatában igazat állít-e vagy sem – vállalja 
ezért ő a felelősséget, és ezt a felelősséget senki ne hárítsa át a Simon 
Gábor mondatait közlő orgánumra. Tőlünk azt kérjék számon, amit 
mi állítunk – mert az valóban a mi felelősségünk.

3. Simon Gábor maga is jelen volt a sajtótájékoztatón, ahol két fon-
tos megjegyzést tett. Az egyik: szerinte ez az egész politikai színjáték. 
(Vajon miért nem kell most ezt is helyreigazítunk? Vajon Simon Gá-
bor általunk közreadott vélekedése biztosan megfelel a valóságnak?) A 
másik: az ügy kapcsán folyó eljárás végéig nem kíván többet mondani.

Vagy akkor most mégis?
4. Simon Gábor állítja: a megjelent cikk „azt sugallja, hogy én a te-

vékenységemmel a közvetlen környezetemben élőkkel szemben sértő 
magatartást tanúsítottam volna”. Abba ne is menjünk bele, hogy ennek 
az állításnak a valóságtartalmát (Simon Gábor általános elvárásainak 
megfelelve) milyen módszerekkel tudnánk ellenőrizni – de örömmel 
veszünk erre vonatkozó javaslatokat, különös tekintettel a „vajon kinek 
miről mi juthat az eszébe” minőségellenőrzési technikák kifejtésére is.

Annyit viszont bátran állíthatunk: a feltételezett sugallat nem állt 
szándékunkban. Már csak azért sem, mert ha például arról számol-
nánk be, hogy valaki jogcím nélkül bekeríti mondjuk a Népkert egy 
részét, számunkra a legkevésbé sem az lenne az érdekes, hogy ezzel va-
jon akadályozza-e mások közlekedését vagy sem, vagy hogy az elkerí-
tett rész gesztenyefái oxigéntermelésükkel továbbra is javítják a város 
levegőjét, vagy azt a jövőben már csupán az elkerítő élvezheti.

Nem, a mi észjárásunk ilyen esetekben sokkal egyszerűbb: ha nem 
az övé, ne kerítse el. Elvi kérdésről lévén szó: egyetlen négyzetmétert, 
de egyetlen négyzetcentimétert se.

5. Mindebből következően egyáltalán nem gondoljuk, hogy az ügy 
kapcsán bármi ok lenne arra, hogy „a szerkesztőség sajnálkozását fe-
jezze ki”.                      (a szerk.)

December 30. | péntek

Közel egy század. Kilencvenedik 
születésnapján köszöntötték Komó-
csin Mihályné professzort, a Gesz-
tenyéskerti Idősek Otthon lakóját. 
Rózsika asszony Orbán Viktor mi-
niszterelnök köszöntőlevelének is 
örülhetett társai versei és ajándékai 
mellett. 

Január 1. | vasárnap

Távhődíj. 4,2 százalékkal többet 
kell fizetni. A távhőszolgáltatás ta-
valy hatósági áras lett, így a mostani 
emelésről nem a MIHŐ Kft., hanem 
az illetékes miniszter döntött. Az ár-
rendezésnél a fejlesztési minisztéri-
um honlapja szerint a távhő eseté-
ben is feltétel volt az, hogy a drágulás 
nem haladhatja meg az infláció mér-
tékét. A távhő ára egyébként 2011. 
március 31. óta nem változott, a táv-
fűtés díjait ugyanis a kormányzat ak-
kor befagyasztotta.

Január 3. | keDD

Egységesült a katasztrófa-
védelem. Ünnepélyes állomány-
gyűlés keretében hirdették ki me-
gyénk minden tűzoltóságán, így a 
miskolcin is, hogy a hivatásos ön-
kormányzati tűzoltóságok egységes, 
állami irányítás alá kerülnek, a védel-
mi bizottságok vezetését pedig a pol-
gármesterektől az erre kijelölt tisztek 
veszik át. A részleteket Lipták Atti-
la tűzoltó ezredes, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság igazgatója ismertette 
a miskolci tűzoltóság épületében.

Végső búcsú. A Mindszenti teme-
tőben vettek végső búcsút Sallós Gá-
bor rendező, színész, színházigazga-
tótól. A Miskolci Nemzeti Színház 
vezetése, színészek, a család és a ba-
rátok kísérték utolsó útjára a 87 éves 
korában elhunyt művészt, aki 1963 
óta volt a Miskolci Nemzeti Színház 
tagja.

Január 4. | szerDa

Ebadó nélkül. Miskolcon egyelőre 
nem vezetik be az ebrendészeti hoz-
zájárulást, közölte az önkormányzat. 
Az ebadót vissza kell forgatni az eb-
tartással kapcsolatos feladatok finan-
szírozásába, tehát ezekre így több 
pénz jutna. A város vezetése azon-
ban azt sem szeretné, ha a plusz ki-
adás miatt kutyák kerülnének az ut-
cára, ezért azon dolgoznak a hivatal 
illetékesei, hogy mindenki számára 
elfogadható megoldás szülessen.

A Látványtárról. Többször is sze-
repelt az utóbbi hetekben a Lézer-
pont Látványtár. Barna György 
tulajdonos nyilatkozataiban a gyűj-
temény jövőjéről szóló aggodalmait 

fogalmazta meg. A sajtóhírekre rea-
gálva Kriza Ákos polgármester is el-
juttatta a sajtónak a Barna György-
nek címzett levelét. Ebben egyrészt 
cáfolja azt az állítást, hogy a Látvány-
tárat a város hátrányosan megkü-
lönböztetné, hiszen több módon is 
szerepelteti turisztikai kínálatában. 
Másrészt egy olyan szakemberekből 
álló csoport létrehozását javasolja, 
„ahol egyeztetni tudjuk elképzelése-
inket és ahol végül, egy szakmai-ide-
genforgalmi szempontokat is maxi-
málisan figyelembe vevő megoldás 
születhet”. Barna György úgy nyilat-
kozott: örömmel fogadta a polgár-
mester javaslatát.

Január 5. | csütörtök

Tetőt bontott. Megbontotta a szél 
egy Széchenyi utcai ház tetejét a 
színházzal szemben. Emiatt ledőlt 
egy kémény, ez pedig beszakítot-
ta a ház tetőszerkezetét. A helyszín-
re rövid időn belül kiérkeztek a mis-
kolci tűzoltók, akik megkezdték a 
mentést. A balesetben nem sérült 
meg senki.

Elbúcsúztatták a képviselőt

December 30-án vettek végső 
búcsút a Szentpéteri kapui teme-
tőben Giákné Bobály Judittól.

Méltósággal viselt, hosszú, sú-
lyos betegség után, 47 éves ko-
rában, december 26-án elhunyt 
Giákné Bobály Judit, a miskol-
ci 2. számú választókerület ön-
kormányzati képviselője, a Fi-
desz – KDNP-frakció tagja.

Több száz fős tömeg gyűlt 
össze a temetésén. Volt, aki ko-
szorúval, mások egy-egy szál 

virággal búcsúztak. A temeté-
sen Miskolc város képviselő-
testülete is részt vett, az elhunyt 
képviselőt Kriza Ákos polgár-
mester is elbúcsúztatta.

– Képviselői munkáját úgy vé-
gezte, hogy vallotta, sohasem az 
a nagy, aki uralkodik, parancsol, 
hanem az, aki szolgál, és máso-
kat akar gazdagítani. Bár vállalt 
feladatait csak rövid ideig tudta 
ellátni, mindannyiunk számára 
erkölcsi és szellemi mérce volt – 
mondta a polgármester.

Legkésőbb áprilisban lehet 
az időközi választás a körzetben
Legkésőbb áprilisban tarthatják 
meg Miskolcon a helyi, időközi vá-
lasztást, melyen a 2-es választó-
körzet elhunyt képviselője helyé-
re választhatnak új önkormányzati 
képviselőt a Martin-kertvárosban és 
Szirmán élők. A pontos időpontról 
heteken belül dönt a helyi választá-
si bizottság.

Miskolcon vegyes a választási 
rendszer, vannak egyéni választó-
kerületből és listáról bekerült kép-
viselők. Mivel ez esetben – Giákné 
Bobály Judit halálával – egyéni vá-
lasztókerületi hely üresedett meg, 
új, időközi választást kell kiírni, 
ami a helyi választási bizottság ha-
tásköre – tudtuk meg Csiszár Mik-
lóstól, Miskolc jegyzőjétől.

A választási törvény szerint a bi-
zottságnak a halálesettől számított 
harminc napon belül kell összeül-
nie, és kitűzheti a választást négy 
hónapon belülre. Ez azt jelenti, 

hogy április 26-ával bezárólag vá-
laszthatnak egy időpontot, amely 
természetesen nem eshet nemze-
ti ünnepre. A helyi választás csu-
pán annyiban különbözik az álta-
lános eljárási rendtől, hogy időközi 
választásról van szó, csak az adott 
választási körzet választópolgárait 
érinti, tehát minden ugyanúgy zaj-
lik majd, mint a korábbi választá-
sok alkalmával.

Ha a választási bizottság meg-
hozza a döntését, akkor erről tá-
jékoztatni fogja közleményben a 
lakosokat, ebben benne lesznek 
azok az időpontok, amelyek je-
lentőséggel bírnak majd az eljárás 
során, például, hogy mikor kap-
nak értesítést, vagy hogy med-
dig élhetnek az ajánlási jogukkal. 
Mindenről folyamatosan és rész-
letesen tájékoztatni fogják az érin-
tett lakosokat – tette hozzá kérdé-
sünkre Csiszár Miklós.

H. I. 

Kitüntetések: várják 
a javaslatokat
Ez évben is Miskolc Város Napja al-
kalmából adják át az önkormányzat 
által alapított elismeréseket. Kriza 
Ákos polgármester értesíti a város-
ban működő közösségeket, intéz-
ményeket, gazdálkodó és egyéb 
szervezeteket, szakmai szövetsé-
geket, érdekképviseleteket, egyhá-
zakat és magánszemélyeket, hogy 
részletesen indokolt javaslatukat a 
kitüntető cím megjelölésével janu-
ár 31-éig juttathatják el a követke-
ző címre: Kriza Ákos polgármester, 
Miskolc Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala, 3525 Miskolc, 
Városház tér 8., vagy e-mailben a 
nebline@miskolcph.hu címre.

Az elismerések alapításáról szó-
ló rendelet, valamint az adatlap a 
www.miskolc.hu honlapon, az „ak-
tuális” menüpont alatt található.

Fenyőgyűjtés
Az AVE Miskolc Kft. ez évben is el-
szállítja a vízkereszt után kidobott 
karácsonyfákat, s jótékony célokra 
is hasznosítja azokat. A társasházi 
övezetben január 7-étől, a magán-
házas térségben január 9-étől gyűj-
tik be négy hétvégén a kidobott ka-
rácsonyfákat. A szombati járatokon 
összegyűjtött fahulladékot a lakos-
ság tüzelőanyagként felhasználhat-
ja, ehhez nem kell mást tenni, mint 
a hejőpapi hulladéklerakóból elszál-
lítani. A fel nem használt fenyőfák 
aprítást követően a miskolci bio-
massza-erőműbe kerülnek, ahol tü-
zelőanyagként hasznosítják azokat.

Musical Barbikáért
A 9 hónapos miskolci Matisz 
Barbika születése óta küzd daga-
natos betegségével és eddig már öt 
műtéten esett át. Gyógykezelése a 
család egész tartalékát felemésztet-
te és sajnos, további műtétek vár-
nak még rá. A 4-Dance Club Tánc-
stúdió január 14-én, este 7 órától a 
Művészetek Házában mutatja be a 
Kiálts a szeretetért című musical-
operát, mely Kalkuttai Teréz anya 
életéről szól. Az előadás bevételét 
a család megsegítésére, Barbika to-
vábbi gyógykezelésére és sterilszo-
ba kialakítására ajánlják fel.

Digép: áramszünet után
A felhalmozott több tízmillió forin-
tos adósság miatt az ÉMÁSZ a két ün-
nep közt lekapcsolta a Diósgyőri Ipari 
Park villamosáram-ellátását. Ezt kö-
vetően felgyorsultak az események, 
megállapodás született az adósság 
rendezéséről és a szolgáltató vissza-
kapcsolta az áramot a gyártelepen.

A témában kedd délelőtt az MSZP 
sajtótájékoztatót is tartott a gyár 
előtt, ahol ismertették a Digép Ipari 
Park Kft. körlevelét, amelyben jelez-
te a cég, hogy önhibáján kívül meg-
szűnhet az áramellátás. Ezzel kap-
csolatban a gyártelepen lévő 1500 
foglalkoztatott munkahelyét féltet-
ték és szorgalmazták, hogy a pol-
gármester közvetítsen. Ezzel nyitott 
kapukat döngettek, ugyanis Kriza 

Ákos polgármester a témáról már 
korábban tárgyalt az ÉMÁSZ vezé-
rével, az ipari parkos megbeszélésen 
is képviseltette magát és a folyamat 
végén újra tárgyalnak majd.

Közben a szolgáltató valóban ki-
kapcsolta az áramot, azonban csak 
rövid időre.

– A részletfizetési megálla-
podás megszületett és a rész-
letfizetés is megtörtént, visz-
szakapcsoltuk az üzemeltető 
villamosenergia-ellátását – kö-
zölte Boross Norbert, az ELMŰ-
ÉMÁSZ csoport kommunikációs 
vezetője. Mint megtudtuk, a szol-
gáltató elvárása, hogy az újabb 
fogyasztást folyamatosan fizes-
sék, illetve az elmaradásokat a 
megállapodásnak megfelelően 

törlesszék. Az már az üzemelte-
tő problémája, hogyan jut dűlő-
re a bérlőivel. 

Zaciera Lech, a Digép Ipari Park 
Kft. képviselője örömmel nyugtáz-
ta, hogy a megállapodásnak kö-
szönhetően fél évig biztosan lesz 
áram a gyártelepen. Közben gőz-
erővel azon dolgoznak, hogy kö-
zép- vagy hosszú távra is rendez-
zék a problémát, új, testre szabott 
szerződéseket kívánnak kötni az 
ipari parkban működő cégekkel.

Az ipari parkban több cég a visz-
szakapcsolás után is áram nélkül 
maradt. Közülük Ablonczy Attila, 
az Ablonczy Kft. vezetője értetlen-
ségének adott hangot, mivel állítá-
sa szerint nincs tartozása. Az ipari 
park részéről lapzártánkig nem re-
agáltak ezzel kapcsolatos érdeklő-
désünkre.                                     Cs. L.

Másodszor is elutasították a CAF-ot 
Ismét elutasította a spanyol CAF 
járműgyártó jogorvoslati kérelmét 
a Közbeszerzési Döntőbizottság. 
A negyedik villamostender máso-
dik eredményhirdetését követő-
en a CAF és az olasz AnsaldoBreda 

adott be jogorvoslati kérelmet. A 
spanyol gyártó ügyét december ele-
jén tárgyalták, a határozat mostanra 
született meg. Az olasz cég kérelmét 
később tárgyalták, de döntés még 
ebben a hónapban várható. 
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Jegyek, bérletek: 
átlagban 8-10 százalék
Átlagosan 8-10 százalékkal emel-
kedtek január 1-jétől az MVK Zrt. 
viteldíjai. Az egyre növekvő üzem-
anyagárak, karbantartási költ-
ségek és az áfa-emelés miatt ez 
kevésbé érte váratlanul a miskolci-
akat, mint az, hogy nem egysége-
sen emelkedtek a díjak.

» folytatás az 1. oldalról
– A villamosbérletek ára példá-
ul nagyobb mértékben emelke-
dett, mint a kombinált bérleteké, 
de a kedvezményes villamosbér-
letek csupán 4 százalékát teszik ki 
a bérleteladásoknak éves szinten 
– hangsúlyozta Csontos Ágnes, 
az MVK Zrt. PR-főmunkatársa. 

A kombinált, teljes árú bér-
letek ára viszont átlag alatt, csu-
pán 7,7 százalékkal emelkedett. 
Csontos Ágnes szerint mindez-
zel az MVK kedvezőbb helyzetbe 
kívánta hozni az ilyen bérletet vá-
sárlókat – márpedig a cég adatai 
szerint ezt a bérlettípust használ-
ják legtöbben Miskolcon. 

A kedvezményes árú tanu-
ló-nyugdíjas bérletek esetében 
az állam fizeti az ár egy részét. 
Az állam által a kedvezményes 
bérletekhez nyújtott árkiegészí-
tés villamosbérletek esetén 1330 
forint, kombinált bérletek ese-
tén 2520 forint. Ezek az összegek 
azonban 2006 óta nem változtak. 

– Ehhez járul még az önkor-
mányzat által nyújtott támogatás, 
amely együttesen adja meg, a tel-
jes árú kombinált bérletből kiin-
dulva a kedvezményes bérlet árát 
– hangsúlyozta Csontos Ágnes.

– Az elővételben vásárolt je-
gyeknél az emelés 7,1 százalékos. 
A járművezetőnél váltott jegyek-
nél több mint 10 százalékos az 
emelés, mivel az elővételben való 
vásárlását kívánjuk ösztönözni – 
fűzte hozzá Csontos Ágnes.

A 7-es buszokra szóló bér-
let ára is az átlagnál jobban 
nőtt, mivel megszűnt a helykö zi 
nyugdíjasbérletekre szóló álla mi 
fogyasztói árkiegészítés.    Tajthy Á.

20-áig érvényes parkolóbérletek
Meghosszabbították a régi bérletek érvényességét: január 20-áig tart 
a türelmi idő az éves parkolóbérletet használó autósok számára, ad-
dig kell beszerezni az új matricát. Az éves parkolóbérleteket három 
helyszínen lehet megvásárolni. Az Arany János utcai telephely mel-
lett a Széchenyi utca 60. szám alatt és a Győri kapuban, a Tokaj Ke-
reskedőháznál hétköznapokon reggel 8 és délután 4 óra között, szer-
dán reggel 8 és délután 6 óra között várják a bérletvásárlókat. 

Minőségi gumik a mentőknek
Zsiga Marcell alpolgármester és 
a Háromkő Egyesület négy da-
rab prémium minőségű téli gumit 
adományozott szerdán délelőtt 
az OMSZ Miskolci Mentőállomá-
sának, amelyet az egyik Mercedes 
esetkocsira szerelnek fel.

– Szükségünk van az ilyen ado-
mányokra is, mivel a mentők 
alapvetően négy évszakos gu-
mikkal vannak ellátva, kaptunk 
téli gumikat is, de nem elegen-
dőt. Márpedig az Országos Men-
tőszolgálat is arra törekszik, hogy 
télen téli gumi legyen a járműve-
inken – magyarázta Breitenbach 
Géza, az Észak-magyarorszá-
gi Regionális Mentőszolgálat 
orvos-igazgatója, miért is fon-
tos számukra az adomány. Mint 
megjegyezte, ilyen jó minőségű 
szettre, mint amit kaptak, egyéb-
ként se futotta volna a mentők-
nek, ezért az egyik Mercedes 
esetkocsira szerelik fel az aján-
dékba kapott téli gumikat.

Önkormányzattól ritkán kap-
tak támogatást, Miskolcon erre 
tudomása szerint még nem volt 
példa. Zsiga Marcell az alpolgár-
mesteri alapból 300 ezer forinttal 
segítette a cserkészek kezdemé-
nyezését.

– Szívesen segítek a rendel-
kezésemre álló alpolgármeste-
ri alapból azoknak a miskolci 
egyesületeknek, amelyek Mis-
kolc lakosságának hasznára váló 
célokért küzdenek. Örültem te-
hát, amikor a Háromkő Ifjú-
sági Természetjáró és Kulturá-
lis Egyesület azzal keresett meg, 
hogy az Országos Mentőszolgá-
lat Miskolci Mentőállomásának 
szeretnének valamivel segíteni. 
Amennyiben a lehetőségek és 
a források engedik, a jövőben is 

támogatom a hasonló kezdemé-
nyezéseket – mondta az alpol-
gármester.

Hozzátette, még tavaly janu-
árban megkereste Breitenbach 
Gézát, az Észak-magyarorszá-
gi Regionális Mentőszolgálat or-
vos-igazgatóját, hogy megtud-
ja tőle, milyen állapotban van a 
miskolci mentőállomás, milyen a 
műszaki háttér, és mi szorul fej-
lesztésre, javításra. Azzal kellett 
szembesülniük, hogy a gépkocsi-
állomány átlagéletkora tíz év, leg-
utóbb pedig 2007 körül állítottak 
üzembe új járművet.

– Az ember országgyűlési kép-
viselőként is próbál segíteni a vá-
rosán. Megkerestem a Nem-
zeti Erőforrás Minisztériumát, 
hogy milyen miskolci fejleszté-
sek részesülnek támogatásban – 
mondta Zsiga Marcell.

2011-ben 1 milliárd forin-
tot fordított a magyar kormány 
mentőautók beszerzésére, ebből 
az összegből több mint 30, jól fel-
szerelt, új kocsit vásároltak. Kettő 
mentőautót kap Miskolc is, olyan 
típust, amilyen Magyarországon 
máshol nincs. Nagyobbak, job-
ban felszereltek, mint az eddig 
használt típusok. Várhatóan ja-
nuár végén, február elején állítják 
üzembe a két járművet.

fotó: Mocsári L.

Koncentrált ellenőrzés a Bábonyibércen
Közterület-felügyelők, pol-
gárőrök, a polgármeste-
ri hivatal szakemberei, az 
ÉMÁSZ munkatársai, össze-
sen mintegy negyvenen vet-
tek részt csütörtök délelőtt a 
Bábonyibércen tartott ható-
sági ellenőrzési akcióban. Az 
émászosok több áramlopás 
nyomára bukkantak.

A hatósági akcióban legnagyobb 
létszámmal a közterület-felügye-
lők és mezőőrök vettek részt, ösz-
szesen 26-an, akikhez 8 polgár-
őr is csatlakozott, 4-en jöttek az 
ÉMÁSZ-tól és 4-en a polgármes-
teri hivatal szociális, valamint épí-
tési és környezetvédelmi hatósági 
osztályáról.

Kovács László Csaba, a közterü-
let-felügyelet vezetője rövid, ope-
ratív eligazítást tartott, amely ke-
retében kiosztotta a feladatokat, ki 
melyik utcában folytat ellenőrzést. 
A polgárőrök még egy Lada Niva 
terepjárót is bevetettek. Kis csapa-
tokra osztódva kezdték végigjár-

ni az utcákat és sorban köszöntek 
be a portákra, zajlott az ellenőr-
zés. Természetesen csak ott, ahol 
a tulajdonos vagy lakó előjött, hi-
szen magánterületre belépni enge-
dély nélkül csak szigorúan körbe-
írt, meghatározott esetekben lehet. 
Mint például, amikor az ÉMÁSZ 
szakemberei, szakkifejezéssel élve, 
jogosulatlan vételezés, magyarán 
áramlopás nyomára bukkantak.

– Ez jó példa lesz, jobban oda 
fognak figyelni az itteni lakók. Az 
lenne a jó, ha jobban megfognák 
őket, nem lenne sok betörés, lo-
pás. Százszor jobb, ha a rendőrautó 
megjelenik az utcán, nem mernek 
annyira garázdálkodni – mond-
ta az intézkedést látva a környéken 
élő Kiss László, aki meg is jegyezte, 
hogy van mit ellenőrizni, különö-
sen az áramlopások terén. 

– Összefogott ellenőrzést haj-
tunk végre. Máskor is tartottunk 

már hasonlót, ez most a létszáma 
miatt érdemel külön figyelmet, 
mivel jóval többen vagyunk a tere-
pen, mint szoktunk, összesen több 
mint negyvenen. A szemétszál-
lítási szerződések meglétét, a la-
kók bejelentését, az állattartási fel-
tételek betartását, az áramvételezés 
szabályosságát, esetleges illegális 
építmények létét, valamint célirá-
nyos szociális ellenőrzést végeznek 
az akció résztvevői – tájékoztatott a 
helyszínen Kovács László Csaba, a 
Közterület-felügyelet és Rendésze-
ti osztály vezetője. 

Találtak áramlopást, az udvaron 
szemetet, szemétszállítási szerző-
dés hiányát, amelyek következté-
ben majd szabálysértési eljárásokat 
indítanak, illetve a közegészség-
üggyel kapcsolatos észrevételeket 
az ÁNTSZ felé továbbítják. Hiszen, 
mint hangsúlyozzák, érdemi ered-
ményt folyamatos ellenőrzésekkel, 
következetes hatósági fellépéssel 
lehet elérni.

Csontos L. | fotó: Juhász Á.

Eladósodás után konszolidáció
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) orszá-
gos vizsgálat keretében ellenőrzést vég-
zett a miskolci önkormányzatnál is.

Az ellenőrzés döntően 2007–2010-re terjedt ki, 
de néhány területen érintette a 2006. évet és a je-
lenlegi városvezetés működését a 2010 utáni idő-
szak vonatkozásában. A vizsgálati jelentés szerint 
a gazdasági körülmények szigorodása, valamint 
az állandósult forráskivonás oda vezetett, hogy 
Miskolc önkormányzata – más megyei jogú vá-
rosokhoz hasonlóan – mind a működési, mind 
a fejlesztési feladatok ellátását csak külső forrás 
igénybevételével tudta megoldani. A hiteligényt 
fokozta, hogy az önkormányzat az európai uni-
ós források igénybevételéhez szükséges önerőt is 
csak hitel felvételével tudta biztosítani. A vizsgá-
lat szerint a fizetőképesség megőrzése kiemelten 
fontos feladata az önkormányzatnak, melynek 
csak úgy tud eleget tenni, ha az önkormányzat 
gazdasági rendszerét felülvizsgálják.

Az önkormányzat pénzügyi egyensúlyi hely-
zete kapcsán megállapították, az adósságállo-
mány 2007–2010 között 10,9 milliárd forintról 
32 milliárdra emelkedett. A folyó költségvetés 
egyenlege 2007-ben még 1,3 milliárd forint volt, 

ami 2010-ben már 1,4 milliárd működési for-
ráshiányt mutatott. A felhalmozási költségve-
tés egyenlege folyamatosan negatív volt, amely 
2007–2010 között összesen 17,4 milliárd forint 
felhalmozási forráshiányt okozott.

Az önkormányzat pénzintézeti kötelezettsé-
ge 2010 végén 14,6 milliárd forint, 19 millió 524 
ezer euró és 54 millió 43 ezer svájci frank volt. 
Az önkormányzat 2010. év végi szállítói tarto-
zása 2,6 milliárd forint, melyből a lejárt tarto-
zás 1,8 milliárd volt. Az áttekintett időszakban 
az önkormányzat 6,2 milliárd forint erejéig vál-
lalt készfizető kezességet két, kizárólagos tulaj-
donában lévő gazdasági társasága érdekében. 

Pécs után Miskolc adósságállománya emel-
kedett a legdinamikusabban 2007. és 2010. kö-
zött az Állami Számvevőszék év végén közzé-
tett jelentése szerint – kommentálta az anyagot 
Kriza Ákos péntek délelőtt. Miskolc polgármes-
tere hozzátette, három év alatt 21 milliárddal 
nőtt az adósságállomány és lett 32 milliárd fo-
rint, ami véleménye szerint a szégyenteljes po-
litikai döntések eredménye és önmagáért be-
szél. Pedig ebben az időszakban lehetett volna 
megalapozni a város jövőjét, azonban a fel-
vett hitelmilliárdoknak „hírét-hamvát sem lát-
ni”, ám 2032-ig vissza kell fizetni és terheli a vá-
ros költségvetését. Kriza Ákos azt is elmondta, 
hogy bár nem szeretné az előző polgármestert 
bírálni, de nem mehet el azon közelmúltbeli ki-
jelentése mellett, hogy most sem csinálna más-
ként semmit, mint korábban. Ez a jelenlegi vá-
rosvezető szerint mérhetetlen cinizmusról tesz 
tanúbizonyságot. „Ha ez a folyamat folytatódott 
volna, vajon hol tartanánk most, mi lenne a vá-
rossal?” – tette fel a kérdést a polgármester.

Elmondta azt is, az ÁSZ jelentése is bizonyít-
ja, hogy 2011. valóban a konszolidáció éve volt, 
jogosnak tartják azokat a lépéseket, amelyeket 
az önkormányzat ennek érdekében meghozott, 
mint például a költségcsökkentés és a költségve-
tési zárolás. „Letettük a konszolidáció alapjait, így 
sikeresnek érezzük a 2011-es évet, amely megala-
pozta a gazdasági előrelépés lehetőségeit” – tette 
hozzá Kriza Ákos.                                       Horváth I.

Milliárdos többlettámogatás Miskolcnak
Miskolc 1,2 milliárd forin-
tos támogatást kapott kö-
telező feladatai biztonságos 
finanszírozásához és az eu-
rópai uniós források elérésé-
hez szükséges önrész előte-
remtéséhez.

» folytatás az 1. oldalról
Zsiga Marcell, Miskolc alpolgár-
mestere a részletekről szólva el-
mondta, a 25 milliárd forintos 
többlettámogatásról szóló dön-
tés múlt év december 21-én szüle-
tett meg. Mint mondta, a települé-
si önkormányzatok ilyen mértékű 
támogatására a nyolc év szocialis-
ta kormányzás elhibázott döntései 
miatt volt szükség, hiszen azok kö-
vetkezményei több helyhatóságnál 
a biztonságos működést veszélyez-
tették.

– A megyei jogú városok ebből a 
25 milliárdból 8 milliárdot kaptak, 
és ebből is az egyik legjelentősebb 
összeg, 1,2 milliárd jutott Miskolc-
nak. Ilyen mértékű működési, fej-
lesztési támogatást az elmúlt 20 év-
ben nem kaptak önkormányzatok 
– hangoztatta Zsiga Marcell.

Az alpolgármester elmondta azt 
is, hogy a kormány felhatalmazá-
sa alapján február 15-éig köt meg-
állapodást az önkormányzatokkal a 
belügyminiszter, eddig az időpontig 
kell pontosan meghatároznia Mis-
kolcnak azt, hogy mire is fogja fel-
használni a támogatási összeget.

– Ebből is látszik, hogy kitartó 
munkánk meghozta gyümölcsét, 
még akkor is, ha sokáig nem lehe-
tett hallani erről a lehetőségről. Mi 
eddig is, és eztán is úgy kívánunk 
dolgozni, hogy a konkrét, kézzel-

fogható eredményekről számoljunk 
csak be – tette hozzá Zsiga Marcell.

Farkasné Hadházi Ildikó, a 
Gazdálkodási Főosztály vezető-
je elmondta, a támogatási összeg a 
város likviditását pozitívan fogja be-
folyásolni, elsősorban a kötelező fel-
adatok ellátására, és szállítói tarto-
zások kifizetésére fordítják majd azt 
várhatóan.

– Az előző városvezetés „záró 
ajándékként” 2010 karácsonyára 
egy 2 milliárd forintos szállítói tar-
tozáscsomagot hagyott ránk, mely-

nek kifizetésére fedezet nem állt 
rendelkezésre. Bár ennek jó részét 
az elmúlt év folyamán már rendez-
tük, a még fennálló tartozások kifi-
zetésében nagy segítséget jelenthet 
ez az összeg – egészítette ki Kriza 
Ákos.

A tájékoztatón elhangzott, a mi-
nisztériummal a felhasználásra vo-
natkozóan az egyeztetések jelenleg 
folynak, pontos részleteket pedig 
február 15., a megállapodás megkö-
tése után lehet majd tudni.

Tajthy Ákos | fotó: M. L., J. Á.

A gyermekétkeztetésre és a selyemréti fürdő fejlesztésére is juthat a támogatásból – február 15-éig kiderül
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4  városjáró / hirdetés

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 A MAGyAR KULTÚRA 

NApJÁRA: 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

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

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

KEszEKUszA VARÁzsLó
zenés mesejáték

2012. január 21., szombat, 16 óra 

Jegyár: 600 Ft

HIrdetés

Kattints nagyi, papi!
Kedvezményes internet-tanfolyam  
indul Miskolcon és Kazincbarcikán  

50 év felettieknek.
Ha szeretne egy jó hangulatú oktatáson,  
saját korosztályában tanulni, és minden 

kérdésére választ kapni, jelentkezzen most! 

Felvilágosítás, helyfoglalás: 70/263-8607

Apróhirdetés
Csótány, hangya, molylepke, poloska, 
menjen a pokolba, egér, patkány utána. 
rovar-, rágcsálóirtást vállalok a HACCP 
programon belül. teljes objektumirtás-
nál garanciával. telefon: 20/225-2241; 
30/473-0268; 70/506-7889.

Az Otthon Segítünk Alapítvány szülői 
tapasztalattal rendelkező önkénteseket 
keres Miskolcon. telefon: 30/905-8113.

Modellértékű fejlesztések a nyugati kapuban
Miskolc nyugati kapuja cseppet 
sem homogén összetételű, éppúgy 
megtalálható itt a lakótelepi rész, 
mint a társasházi övezet, külterület, 
vagy éppen önálló településnek is 
beillő városrész.

Ómassa, Lillafüred, Hámor, Majláth, Di-
ósgyőr. Miskolc azon városrészei, ame-
lyek a nyugati kapuját alkotják. Mind-
egyik önálló problémákkal, megoldandó 
feladatokkal, és persze sikerekkel is. Er-
ről talán senki nem tud annyit, mint Ko-
vács László, aki több ciklus óta önkor-
mányzati képviselő, és háziorvosként is 
itt dolgozik.

Az elmúlt másfél évben két nagy tör-
ténés befolyásolta és forgatta fel az itt 
élők életét, mondja a kereszténydemok-
rata képviselő. Az egyik a Zöld Nyíl 
villamosprojekt fejlesztése, melynek pá-
lya-meghosszabbításánál pont az volt a 
cél, hogy a város nyugati részén élőknek 
is elérhető legyen ez a típusú tömegköz-
lekedés. Az előnyét bizonyára élvezni 
is fogja a lakosság, az építkezés viszont 
nem kis felfordulással járt, és néhány 
problémát is felvetett, amelyekre meg-
oldásokat kellett, kell találni – ezekben 
Kovács László is igyekszik maximáli-
san közreműködni. Az egyik ilyen a régi 
villamos-végállomás utáni szűkület, itt 
ugyanis nagyon közel került volna a sín 
a panelházakhoz, ezt sikerült megolda-
ni egy kis áttervezéssel, és a sín arrébb-
helyezésével. Az Árpád utca 32–40. kö-
zötti résznél egy majd’ negyven helyes 
parkoló esett az útátalakítás áldozatá-
ul, de már itt is sikerült az egyeztetések 
után a helyet kijelölni az óvoda mellett, 
ahol kialakítják az új parkolót. Most Ko-

vács László az új végállomáshurok kap-
csán egyeztet, a héten is tartottak hely-
színi bejárást.

A másik nagy, a területet életét befolyá-
soló esemény a 2010-es árvíz volt, majd az 
azt követő helyreállítás, és az árvízvédelmi 
munkák. A képviselő azt mondja, ezek-
nek már a végére értek, sőt nemcsak a pa-
takmedret állították helyre, de az odaveze-
tő utakat is rendbe tették például Alsó- és 
Felső-Hámorban. Ugyanakkor még van 
megoldandó feladat ezzel kapcsolatban, 
ugyanis a katasztrófavédelmi előírás az, 
hogy hatméteres sáv legyen a patakme-
der mellett. Azonban sok helyen az ingat-
lanok, telkek határosak a patakmederrel, 
így ezeket most felmérik, és megpróbálnak 
valamilyen megoldást találni, ami a lako-
soknak is megfelelő, hiszen ők sem hibáz-

tathatók az évtizedek alatt kialakult hely-
zetért.

Az elmúlt időszakban két példa-, mo-
dellértékű beruházás is történt a város-
részben. Ómassán korszerű szűrő- és víz-
fertőtlenítő rendszert telepít a helyi mini 
vízműben a MIVÍZ, mely májustól fog 
üzemelni. Ahogy Kovács László mondja, 
tudomása szerint ezt a technológiát még 
hazánkban csak néhány vízműnél alkal-
mazzák, Miskolcon pedig Ómassa lesz az 
első városrész. A rendszer az esők után tesz 
majd nagy szolgálatot, korábban ugyanis 
ilyenkor bezavarosodott a víz, és ki kellett 
zárni a szolgáltatásból a kutat.

Ugyanilyen példaértékű beruházás, 
hogy megújult, kibővült, a kor követelmé-
nyeinek megfelelő színvonalú, kialakítású 
és felszereltségű egészségházzá fejlesztet-

ték az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával a Tömörkény utcai 
háziorvosi csoportos rendelőt. 111 millió 
forintos támogatással modern egészség-
házzá fejlesztették a régi, közös háziorvosi 
rendelőt. A beruházás keretében 8 felnőtt 
és 4 gyermek háziorvos várja a páciense-
ket a házban, ahol a bankokban alkalma-
zotthoz hasonló, az egészségügyi alapel-
látásban országos szinten újdonságnak 
számító beteghívó rendszert alakítottak ki. 
Kovács László ennél is fontosabbnak tartja, 
hogy hatféle szakrendelés is elindul a ház-
ban februárban, így nem kell a városrész-
ben élőknek minden vizsgálathoz beutaz-
ni a MISEK-be.

A képviselő ezek mellett több kisebb 
beruházásról is be tudott számolni, me-
lyeket a képviselői alapjából támogatott. 
Ilyen a fűtéskorszerűsítés az Iránytű Szo-
ciális Szolgálat nyugdíjas otthonában egy-
millió forintért, a felsőhámori temető tám-
fal-korszerűsítése szintén ilyen összegben, 
fekvőrendőrök telepítése a Losonczy és 
Árpád utcán, a Kuruc 1–9. szám előtti ját-
szótér korszerűsítése, zárható konténertá-
rolók telepítése az Árpád és a Hegyalja ut-
cán. Évek óta készül járdarekonstrukció a 
Hegyalja úton a kisvasút kereszteződésétől 
a papírgyár felé, a képviselő minden évben 
annyit fordít erre, amekkora anyagi lehető-
sége csak van rá, 2011-ben ez 3,5 millió fo-
rint volt. 

Kovács László lehetőségeihez mérten 
egyéb sport és szabadidős tevékenysége-
ket is támogat, így például az MVSC-t, a 
Diósgyőri Birkózóklubot, a Mikulásvo-
natot, nyugdíjasklubokat, a szegények ka-
rácsonyát, a Mária-búcsút, de az Ország-
zászlót is.

A városrész különböző részeinek egyedi 
problémáit, megoldandó feladatait jól pél-
dázza, hogy Ómassán és Hámorban sem 
kábeltévé, sem internet-szolgáltatás nincs, 

így a képviselő már ez ügyben is tett lé-
péseket, az egyik kábelszolgáltatóval vég-
zett tárgyalásainak eredményeképpen ez 
a probléma is hamarosan megoldódik, en-
nek érdekében akár a képviselői alapjából 
is támogatja a hálózat kiépítését.

A tervek között évről évre szerepel utak 
felújítása, építése, ezek azonban elég sok-
ba kerülnek, így lassan tud a megvalósítás 
útján haladni Kovács László. A tervbe vett 
utcák között szerepel a Holló, Papír, Hóvi-
rág, Szeleta, Gyertyán, Őz, Ibolya, a Puska-
poros út helyrehozatala, a Hegyalja utcán 
csapadékvíz-elvezetés kiépítése. 

Kovács Lászlónak a hosszú és nagyobb 
távú tervei között szerepel a látványossá-
gok összekapcsolása, turistaútszerű ösz-
szekötése, hogy a fiatalokat is rávegyék 
például a Szeleta-barlang megtekintésére. 
Ebben előrelépést jelent a hamarosan el-
induló Diósgyőr–Lillafüred nagyprojekt 
kétmilliárdos fejlesztése, illetve a volt Zal-
ka laktanya helyére külső befektető által 
tervezett parkfejlesztés.

Horváth I. | fotó: Mocsári L.



„Párbeszédet kezdtünk a miskolciakkal…”
Egy város életében egy év rövid idő. Mégis úgy érzem, az a 
rengeteg munka, amelyet a városfejlesztés, a projektek meg-
bízható befejezése területén elvégeztünk, Miskolc, illetve a 
miskolciak hasznára válik. Nagyon sok hasznos tapasztalatra 
tettünk szert azáltal, hogy párbeszédet kezdtünk a miskolciak-
kal, meghallgatjuk véleményüket, ötleteiket – nyilatkozta év-
értékelőjében Pfliegler Péter alpolgármester.  

– Értékelje röviden a város nagy 
projektjeinek helyzetét!
– Ha kiemelt beruházásokról 

van szó, akkor talán természetes, 
hogy a Zöld Nyíl villamosprojekttel 
kezdjük, amely a város eddigi leg-
nagyobb fejlesztéseként, jól teljesí-
tett az idén. A tervezettnél egy hét-
tel hamarabb sikerült novemberben 
újraindítani a villamosforgalmat 
a meglévő, felújított pályaszaka-
szon – a Tiszai pályaudvar és Diós-
győr városrész között –, s elindultak 
a próbajáratok a meghosszabbítás 
szakaszán is. A projekt 2011-es, ki-
vitelezési munkái befejeződtek, de-
cember 20-a után kezdődött a téli 
építési szünet. Úgy is mondhat-
nánk: a Zöld Nyíl „visszaadja” a vá-
rosnak a közutakat, megszűnnek a 
forgalomterelések. A próbajáratok 
révén mintegy 11 kilométernyi új 
pályán járnak a villamosok immár 
Diósgyőr és Felső-Majláth között is. 

– Nagy beruházások valósultak, 
valósulnak meg az Integrált Vá-
rosfejlesztési Stratégia keretében. 
– Az IVS első ütemének több 

projekteleme befejeződött az elmúlt 
évben. Átadták a MIK Zrt. gondo-
zásában felújított épületeket a Szé-
chenyi és az Ady utcán. Új térfigye-
lő kamerákat helyeztünk ki a város 
több pontjára, melyek segítségével 
24 órán át tudjuk óvni a közterü-

leteket a belvárosban és az Avason. 
Megújult a Kossuth utcai templom, 
folyamatban van a városháza felújí-
tása, a déli tehermentesítő út befeje-
zése, valamint a Patak utcai mély-
garázs és közterület-fejlesztés is. A 
Patak utcára vonatkozó tervek el-
készültek, a kivitelezésre vonatkozó 
közbeszerzés elindult. A teljes pro-
jekt a tervek szerint 2012 őszén zár-
ható le. A közelmúltban adtuk át a 
Tömörkény és a Szentgyörgy utcai 
egészségházat.

– Egyes fejlesztések különösen 
foglalkoztatják a közvéleményt: 
ilyen a Science Múzeum, illetve 
a diósgyőri vár felújítása. 
– A Science Múzeum kivitelezése 

ütemezetten halad, megkezdődött 
az eszközök beszerzésére vonatko-
zó közbeszerzési eljárás. A működ-
tetés kereteinek kidolgozása, kiál-
lítási terek tervezése folyamatban 
van, egyeztetünk a kiállító cégek-
kel. A Diósgyőr–Lillafüred fejlesz-
tési projektre júniusban adtuk be a 
pályázatot, mintegy kétmilliárd fo-
rintot sikerült elnyernünk meg-
valósítására. A régészeti feltárások 
során nagy kiterjedésű régi falma-
radványokra bukkantak a vár köze-
lében, ennek a megóvása, bemuta-
tása is célunk. A régészeti lelet miatt 
tervmódosítás szükséges, amit el-
indítottunk. A diósgyőri vár (újjá)

építése, felújítása nagyon komoly 
feladat, nagy kihívás mind a kivite-
lező, mind a műemléki felügyelet, 
mind pedig az építtető önkormány-
zat szakemberei számára.

– Az IVS második ütemében 
milyen fejlesztések várhatók? 
– A második ütemet illetően 

várjuk a városrehabilitációs pályá-
zati kiírást, a terveknek megfelelő-
en végezzük az előkészítő munká-
kat. Folyik a korábban elfogadott, 
előzetes akcióterületi terv pro-
jektelemeinek tervezése, a legtöbb 
elem engedélyes terve elkészült. El-
kezdődött a főtér kialakítása a kö-
zösségi tervezés módszerével. A 
különböző vélemények felhaszná-
lásával alakul majd ki a tervezé-
si program, amely alapján nyárig 
elkészülhet az engedélyezési terv-
dokumentáció. Tapolca fejleszté-
sének ügyében elkezdtük az elő-
készítést, várjuk az ÉMOP kiemelt 
turisztikai attrakció pályázati ki-
írását. Egyeztetéseket folytattunk 
a korábbi tervekről, koncepciók-

ról, több lakossági fórumon, ci-
vil szervezetekkel történő eszme-
cserén vettek részt szakembereink. 
Tapolca egészére elkészült a szak-
mai fejlesztési koncepció, az Egye-
temvárostól a kőbányáig. Komoly 
beruházásokkal járt az árvízkárok 
helyreállítása, az újabb károk meg-
előzése is. 

– Melyek az elmúlt év fő eredmé-
nyei, s melyek az idei fő célkitűzé-
sek?

– Nem volt könnyű év, amit ma-
gunk mögött hagytunk, ezért szá-
momra az egyik legfontosabb ered-
mény, hogy meg tudtuk őrizni a 
város működőképességét, biztosí-
tani tudtuk a lakosság számára a 
közszolgáltatásokat. Jelentős előre-
lépésnek tartom az előzőekben le-
írt projektek eredményeit, s azt is, 
hogy a Mechatronikai Ipari Park-
ba új, neves cégek települtek be. 
Ezek jövőre már új munkahelyek 
teremtésével segíthetik a foglalkoz-
tatás bővítését. Jelentős munkahely-
teremtő fejlesztéseket hajtottak vég-
re egyes, Miskolcon már korábban 
megtelepedett vállalkozások is. Bí-
zom abban, hogy a napokban is fo-
lyó, újabb befektetői tárgyalásaink is 
meghozzák gyümölcsüket és talán 
már az év elején, újabb munkahely-
teremtő vállalkozások miskolci lete-
lepedéséről számolhatunk be.

Egyik fő személyes célkitűzésem, 
hogy nemzetközi kapcsolatainkban 
is hangsúlyosabbá tegyem a gazda-
sági együttműködést, illetve, hogy 
további fejlesztésekkel valóban ked-
veltté és élhetővé tegyük a Széche-
nyi utcát. Mindennek reményében 
kívánok minden miskolcinak sike-
rekben, erőben, egészségben gaz-
dag boldog új esztendőt!

Szepesi S. 
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Újévköszöntés az összefogást 
szimbolizáló főtéren
„Adjon az Isten szerencsét, sze-
relmet, forró kemencét, adjon az 
Isten olyan újévet, amilyet sze-
retnének, amilyet szeretnénk. Si-
kerekkel, örömmel, szeretettel, 
barátsággal, biztonsággal!” – így 
kezdte újévköszöntő beszédét 
Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere elsején délután a Szent Ist-
ván téren.

» folytatás az 1. oldalról
– Még halljuk a csengők halk 
szavát, és még abban a nyugal-
mas szeretetben állunk, ami kö-
rülvett minket az elmúlt napok-
ban – kezdte köszöntőjét Kriza 
Ákos polgármester. – Pár nap 
telt csak el azóta, hogy meggyúj-
tottuk az utolsó adventi gyer-
tyát, hogy megálltunk, és vár-
tuk a megváltó születése napját. 
Ez a pillanat gyorsan elszállt, ne 
engedjük el. Minden nap szük-
ségünk lehet a karácsony hor-
dozta nyugalom, szeretet és böl-
csesség iránymutatására.

– Nehéz év áll mögöttünk. 
2011-ben úgy kellett összeka-
paszkodnunk, hogy egymásra 
támaszkodva éljük meg a min-
dennapokat. Miskolc város is 
számított Önökre. Mindenki 
hozott áldozatot, ami sokszor 
szinte erőn felüli teljesítményt 
várt el. Szeretném megköszön-
ni minden miskolcinak, hogy 
úgy dolgoztak a közösségért, 
hogy megértették és elfogad-
ták a nehéz döntéseket is. Elér-
tünk azonban nagy sikereket, 
jövőbe mutató sikereket is: át-
adtuk az új villamosvonal má-
sodik szakaszát, miközben meg-
próbáltunk odafigyelni minden 
hangra, panaszra, és megfelel-
tünk az uniós, illetve törvényi 
elvárásoknak is. Megkezdődhe-
tett a munka az avasi egészség-
házban. Betöltöttük az ipari par-
kot, ami hamarosan több száz új 
munkahelyet jelent a miskolci-
aknak. Végre elindulhatott a Se-
lyemréti strandfürdő fejlesztése 
is. A közbiztonság javítása ér-
dekében megerősítettük a köz-
területek felügyeleti rendszerét, 
dolgozói létszámot emeltünk, 
és új térfigyelő kamerákat állí-
tottunk hadrendbe. Közösségi 
tervezésbe fogtunk, hogy olyan 
főteret építhessünk, ami mind-
annyiunk igényeinek megfe-

lelhet. Csatlakoztunk a Green 
City mozgalomhoz annak érde-
kében, hogy az élhető város ne 
csak holnap, de akár évtizedek 
múlva is ugyanazt jelenthesse 
majd nekünk. Egy új testvérrel 
is gazdagodott Miskolc, a kore-
ai Asan városával. De szép ered-
mények, és remek események is 
mögöttünk állnak akár a sport, a 
kultúra vagy az oktatás területén 
is – sorolta a polgármester a be-
szédében.

– Ma, január elsején már per-
sze mondhatjuk, hogy ez a múlt. 
Azt hiszem azonban, hogy ezek 
a sikerek azok, amikkel tovább-
léphetünk! Együtt, közösen. 
Van még számtalan feladatunk. 
Elvégzésükhöz 2012-ben is kell 
a közös akarat, egy kis dac, erő 
és alázat. Csak egy kérdést te-
hetünk fel: hogy lehet megtenni 
és elérni? Ha mindennapi prob-
lémáink megoldásánál az jut 
eszünkbe, hogy ezt nem lehet 
megtenni, helyben járunk majd. 
Én pedig szeretnék folyton elő-
relépni. Önökkel együtt, közö-
sen. Ehhez kérem támogatásu-
kat az új évben is – tette hozzá 
Kriza Ákos.

Megköszönte, hogy elmen-
tek az ünnepségre a miskolciak, 
azért, hogy az új év első napján 
is együtt lehessenek. Mert azt 
gondolja, kevés fontosabb dolog 
van Miskolc életében, minthogy 
az a motor, ami a várost hajtja, 
valódi közösség legyen.

– Azt kívánom, hogy úgy 
menjünk el egymás mellett az 
utcán, hogy tudjuk, összetarto-
zunk, és számíthatunk a másik-
ra bajban és örömben egyaránt. 
Ugyanakkor ne felejtsük el azt 
sem, hogy amit a magunk ere-
jéből el tudunk érni, azért igen-
is meg kell tenni mindent. Nincs 
helye a belenyugvásnak, a tehe-
tetlenségnek, a helyben járás-
nak, ha a képességeink megvan-
nak arra, hogy elérjük a kitűzött 
célt. Mindig menni kell előre. 
2012-ben is, közösen, együtt. 
Kívánok mindannyiuknak 
egészséget, sikereket, sok örö-
möt és Isten áldásával boldog 
új évet! – zárta beszédét Kriza 
Ákos, melyet követően a Mis-
kolci Dixieland Band zenélt to-
vább a kilátogatóknak.

H. I. | fotó: Juhász Á.

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

Január 13. | péntek » Jégkorong: MOL Liga, Miskolci JJSE – HSC Csíkszereda, Miskol-
ci Jégcsarnok, 18.30. » Röplabda: NB I nők, Albrecht-Miskolci VSC MISI – Újpesti TE. Miskolc, Cso-
konai utcai csarnok, 17.00.

Január 14. | szombat » Asztalitenisz: NB I Keleti csoport, férfi, Borsod Volán I – Bor-
sod Volán II. Miskolc, hejőcsabai sportcsarnok, 11.00.

Január 15. | vasárnap » Jégkorong: MOL Liga, Miskolci JJSE – Corona Fenestela 
Brasov, Miskolci Jégcsarnok, 18.00. » Labdarúgás: Bodnár László, Juhász Tibor, Lippai Lajos, 
Trombitás István emléktorna. Résztvevők: Abaújszántó SE, Diósgyőri VTK, Erdőbénye SE, Kazincbarcikai 
SC, Szerencs VSE, Tállya SE. Szerencs, Kulcsár Anita Sportcsarnok, 9.00.

sportműsor ››››››››››››

Dr. Kriza Ákos
Miskolc város polgármestere

Reményteli, boldog,
sikerekben gazdag 

új esztendőt kívánok!

Megkezdte a felkészülést a DVTK a tavaszra
Labdás ráhangolódással 
kezdte meg a felkészülést 
csütörtök délelőtt a tavaszi 
idényre a DVTK labdarúgó-
csapata.

Újságírók hada várta az ősszel 
megnövekedett népszerűségű, sze-
replésével kis túlzással az egész or-
szág elismerését kivívó DVTK játé-
kosait az öltözőfolyosón. Nemcsak 
a helyi média képviselői, hanem az 
országos sportsajtó és -televízió is 
érdeklődött a létszám, a labdarú-
gók állapota, valamint az igazolá-
sok felől.

Ez utóbbiról még nem tudott 
újat mondani Szentes Lázár szak-
mai igazgató, azonban a jelenlegi 
keretről kiderült minden. Az első 
foglalkozáson 12 mezőnyjátékos és 
két kapus vett részt. Budovinszky 
Krisztián tavalyi térdműtétje után 
lábadozik, 3-4 hét múlva gyógyul-
hat meg teljesen, míg az idegenlé-
giósok jövő héten érkeznek Mis-

kolcra. Ott volt viszont a szintén 
térdsérülése után felgyógyult Do-
bos Attila, aki társaihoz hasonlóan 
már a labdát „kergette”. A kapus-
edzés és a négykapus minimeccs 
után aztán kispályán, „nagykapu-
ra” játszottak az alkalmi csapatok.

– Az első két nap ráhangolódás-
sal telt a birkózócsarnok műfüves 
pályáján. A szünetben sem ereszt-
hettek le teljesen a játékosok, min-
denki személyre szabott, egyéni 
program szerint készült, melyet Ja-

vier Reyes erőnléti edző írt ki nekik 
egy teszt után. A kinti edzéseket az 
új műfüvesen várhatóan jövő hé-
ten kezdjük meg – mondta el la-
punknak a vezetőedző.

Benczés Miklós hozzátette: sok 
edzőmérkőzésük lesz; az elsőkön 
„félidőznek” majd a játékosok, míg 
utána „duplázzák” a találkozók 
számát, hogy meccsterhelést kap-
janak a labdarúgók, s a tervek sze-
rint ez így lesz a törökországi edző-
táborban (február 6–17.) is.

Reyes is később csatlakozik a 
stábhoz, de a spanyol szakembert 
már a szünet előtt kifaggattuk, mi 
szükséges a sérülésmentes téli fel-
készüléshez.

– Hogy más edzésmódszereket 
igényel-e a hideg? Nem, viszont 
több dinamikát. Nem állhatnak so-
káig a játékosok a gyakorlatok közt, 
nem szabad hosszasan magyarázni 
a következő feladatot. Gyors, dina-
mikus instrukciók szükségesek, és 
pörgős munka – magyarázza.

– Minden, rendelkezésre álló 
eszközt, módszert bevetünk, hogy 
a lehető legkevesebbszer fordul-
jon elő sérülés a csapatban. Per-
sze, a traumás sérüléseket nem le-
het kivédeni (ilyen volt például 
Gallardoé), de a többi befolyásol-
ható. A hideg beállta, a pályák mi-
nőségének a romlása újabb kocká-
zatot rejt, ezért napról napra úgy 
dolgozunk, hogy megelőzzük a 
bajt. Ügyelünk az ízületekre, hogy 
egyensúlyban legyen az izmok ter-
helése, s erre megvannak az eszkö-
zeink – mondta a tréner.

Soós P. | fotó: Juhász Á.

A futball-labda diósgyőri útja
Újabb könyv jelent meg a DVTK-ról: a 
klub 101 évének legfontosabb törté-
néseit Varga Lajos gyűjtötte össze.

A csapat fórumának látogatói jól is-
merhetik Varga Lajos nevét: a ha-
talmas lexikális tudással rendelkező 
futballbarát rendszeresen megoszt-
ja a szurkolókkal az adott napi, tör-
ténelmi tudnivalókat. Tollából az 
1996-os, a Diósgyőri futballtörté-

net 1910–1996 című könyv kibővít-
ve, átdolgozva jelent meg A futball-
labda diósgyőri útja címmel.

A kötet tartalmazza a piros-fe-
hérek valamennyi bajnoki, hazai 
és nemzetközi kupamérkőzésének 
eredményét, összeállítását, góllövő-
it, és sorra veszi a diósgyőriek válo-
gatott játékosait, a „legeket”. Ezt tör-
ténetek, interjúk, fotók színesítik 
360 oldalon.   S. P.

Dobos Attila (fejpántban) újra teljes értékű edzésmunkát végzett | fotó: J. Á.
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„Belső Cserhát Mikrotérség 
Szociális Alapszolgáltató In-
tézményfenntartó Társulás 
infrastrukturális fejlesztése, 
eszközbeszerzése a szociális 
ellátás fejlesztéséhez.”

Baktakék Község Önkormányza-
ta 2010 májusában 122 493 693 fo-
rint összegű támogatást nyert az 
ÉMOP-4.2.1/C pályázati kiíráson, 
az Öregek Napközi Otthona szoci-
ális alapszolgáltatásainak fejlesz-
tésére, infrastruktúra-fejlesztésre, 
melyhez az ellátáshoz szükséges 
eszközbeszerzés társul. Az önkor-
mányzat, a fejlesztés megvalósulá-
sához, saját erőként 7 473 090 fo-
rinttal járult hozzá.

A fejlesztés keretében korsze-
rű, energiahatékony, hőszivattyús, 
talajkollektoros fűtési rendszer, 
komplexen akadálymentesített 
épü let készült el, energiatakarékos 
lámpatestek kerültek beépítésre, 
melyek biztosítják, hogy a környe-

zetet minél kisebb mértékű szeny-
nyezés érje. 

A pályázat keretében megvaló-
sított beruházás hozzájárul a szo-
ciális szolgáltatások minőségének 
emeléséhez, a korábbi egyszemé-
lyes szolgáltatást egy tervszerű, 
koncepciózus szolgáltatás vált fel, 
mellyel az alapellátások színvona-
la, hozzáférhetősége javul.

A korszerűsített épületet 2011. 
december 15-én adták át ünnepé-
lyes keretek között.

A projekt befejezése 2011. de-
cem ber 31-én valósul meg.

A fejlesztés az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Észak-magyar-
országi Operatív Program kereté-
ben és a VÁTI Magyar Regionális 
Fejlesztési és Urbanisztikai Non-
profit Kft., mint Közreműködő 
Szervezet segítségével, az Euró-
pai Unió támogatásával és az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósulha-
tott meg.

TÁMOP-os képzések  
az AVE Miskolc Kft.-nél
Lezárult az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Szo-
ciális Alap társfinanszírozásá-
val megvalósult képzés az AVE 
Miskolc Kft.-nél.

26 dolgozó közel egy éven keresz-
tül különböző szintű nyelvi képzé-
seken, valamint Vállalati kooperáció, 
Minőségi szolgáltatások az EU-ban, 
illetve Menedzsment-ismeretek 
című képzéseken vett részt. Az anya-
gi forrást a TÁMOP-2.3.3/B elneve-
zésű pályázati rendszerből nyerték, a 
képzésekre fordított támogatás ösz-
szege több mint 47 millió forint volt.

Molnár Attila ügyvezető igaz-
gató elmondta: „Fontosnak tart-
juk a dolgozóink folyamatos kép-
zését. Az elsajátított tudást a 
mindennapi munkájuk során is 
alkalmazni tudják, ezzel is hozzá-
járulva a cég sikeréhez.”

Hegedűs Tamás, üzletágvezető: 
„Hasznosnak találtam a képzést, 
mert összekovácsolta a kollégá-
kat, jobban megismertük egymás 
képességeit, személyiségét, s a 
szoros együttműködés nem csak 
a tréningeken nyilvánult meg, ha-
nem a mindennapi munkában is 
megmaradt. A megszerzett tudás-
sal mind nyelvi, mind pedig üzle-
ti ismereteink, tárgyalási techni-
káink is bővültek, így a cég hazai 
és nemzetközi kapcsolatait is job-
ban tudjuk bővíteni. Nagyon fon-
tos a jelen gazdasági helyzetben, 
hogy egy miskolci székhelyű vál-
lalat dolgozóit megtartva tovább 
tudjon növekedni, és sikerei ré-
vén új munkahelyeket is teremt-
sen a régióban. Természetesen 
ezen sikerekben a jelenlegi ügy-
vezetésnek is kiemelkedő érde-
me van.”

Idősotthonunk  
(Miskolc-Martin-kertváros) 
szeretettel várja kedves lakóit, akik jelenleg soron kívül 

felvételt nyerhetnek. Havi térítési díj: 85 000 Ft. 

Érdeklődni: 06-46/380-571  
vagy 06-30/9494-192-es telefonokon lehetséges.

http://www.martin-haz.hu/

Akció! Akció!
2012-ben is akciókkal várjuk vásárlóinkat!  

Legújabb országos akcióból január 4–16-ig az  
alábbi termékeket ajánljuk valamennyi üzletünkben:
csirkecomb farrésszel 1 kg 
(baromfit árusító üzletekben)  499 Ft
coop csípôs, szeletelt szárazkolbász 100 g  259 Ft

Egységár: 2590 Ft/kg
Medve natúr sajt 8 cikk 140 g  249 Ft

Egységár: 1779 Ft/kg
Sir Morton Garzon tea duopack 2 x 20 x 1,5 g  349 Ft/csom.

Egységár: 5817 Ft/kg
Olympos 5* citromízesítô 1 l  279 Ft
Maggi forró bögre instant csirkekrémleves 18 g  99 Ft
Gyôri édes keksz eredeti, kakaós 180 g  199 Ft

Egységár: 1108 Ft/kg
Jaguár Energy Drink 0,25 l  89 Ft

Egységár: 356 Ft/l
Tomi kristály normál mosópor 2 kg  999 Ft

Egységár: 499,50 Ft/kg

ABc, SzupEr áruházAinkBAn:
pick nosztalgia marhapárizsi 1 kg  1629 Ft
pick viaszos borjúmájas 1 kg  1499 Ft
SáGa pulykapárnácska sajttal és pulykasonkával 1 kg  1149 Ft
riceland elôfôzött gyorsrizs 2 x 125 g  179 Ft

Egységár: 716 Ft/kg
pöttyös Guru túródesszert, csokis 38 g  99 Ft

…és még számos, akciós termék.

ha még nem tartozik törzsvásárlóink közé, regisztráltassa 
magát az új évben. kérje munkatársaink segítségét!

Megjelent Varga lajos:  
a futball-labda diósgyőri útja  

című könyve.
Kapható: l DVTK Ajándékbolt (stadion) l Mini Olimpia (Széchenyi u. 83.)

l Amstel söröző (Szinvapark) l Antikvárium (Déryné u. 2.)
l Fodrászat (Avas, Ifjúság u. 10.) l Művészetek Háza (Rákóczi u. 5.)

l Stereo videotéka, (Andrássy u. 35.) l Piros-fehér söröző (Torontáli u. 65.)
l 2012. január 8-án a régiségvásárban

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes áron a Miskolci Naplóban 
hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Szerkesztőségünk az alábbi címen érhető el:
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. Fax: 46/503-508
Tel.: 46/503-500/215 mellék E-mail: info@mikom.hu
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programajánló ›››››››››

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Január 9. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 A tatai kapucinus 

templom története (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Mis-
kolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, váloga-
tás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Sakkjátsz-
ma, francia–belga–svájci film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Január 10. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, élet-
mód magazin (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 archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 
Breakheart-szoros, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Január 11. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Euróra 1. rész: 
Hogyan jött a válság? (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? 5–6. rész, olasz–fran-
cia–spanyol film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Január 12. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Virág-
zó Magyarország: Gyula (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 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Tigrisszív, amerikai film 
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Január 13. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Irányjelző, au-
tós magazin (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 Bangkok árnyai, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–
06.00 Képújság.

Január 14. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Százéves a ha-
lasi csipke (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 
SlágerMix Attilával (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) (Hálózat TV) 22.30 Kincses sziget – 
könnyűzenei műsor 23.00–07.00 Képújság.

Január 15. | 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 ma-
gazin (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A Kilimandzsáró hava, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–
07.00 Képújság.

» Vízkereszt ünnepét tart-
ják január 8-án, vasárnap. A minorita 
templomban szombaton az esti szentmi-
se előtt, a 17.40-kor kezdődő vecsernye 
alatt lesz a vízszentelés. 

» Vasárnap délután 4 órakor 
mocorgós szentmise lesz a minorita rend-
ház ebédlőjében a kisgyermekes csalá-
doknak.

» Hétfőn, január 9-én a Kolping 
Akadémia következő rendezvényén Sere-
gély István nyugalmazott egri érsek tart 
előadást este fél 7 órai kezdettel a katoli-
kus közoktatásról a Szent Anna Kolping-
házban.

» A KÉSZ (Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége) miskolci csoportja jövő szom-
baton, 14-én 17 órától rendezi meg ima-
óráját Magyarországért, a magyarság 
lelki-szellemi megújulásáért a Szent An-
na-templomban.

Harang-Hírek ››››››››

HIrdetés

HIrdetés

Január 5–11. | 17.00 A Guardista; feliratos ír vígjáték | 16 | (Béke-terem) | 
17.30 Táncoló talpak 2.; ausztrál animációs film | KN | (Uránia-terem) | 19.30 
Ölésre ítélve; feliratos lengyel–norvég–ír–magyar thriller | 16 | (Béke-terem) 
| 20.00 Rumnapló; feliratos amerikai kalandfilm | 16 | (Uránia-terem).

Január 12–18. | 17.00 Happy, Happy; feliratos norvég vígjáték, kísérőfilm: 
Till Attila: Csicska | 16 | (Béke-terem) | 17.30 Alkonyat: Hajnalhasadás 1.; 
feliratos amerikai fantasy | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 Texas gyilkos földjén; 
feliratos amerikai krimi | 16 | (Béke-terem) | 20.00 Egy nap; feliratos amerikai 
romantikus dráma | 12 | (Uránia-terem).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Sherlock Holmes 2. (MB premier) | 
16 | 10.00, 12.30 (szo–v), 15.00, 17.30, 
20.00 – 22.30 (p–szo)
Jack és Jill (MB) | 12 | 10.00, 12.00 
(szo–v), 14.00, 16.00, 18.00, 20.15 – 
22.15 (p–szo)
Géppisztolyos prédikátor (MB) | 16 | 
19.45 – 22.15 (p–szo)
Táncoló talpak 2. (MB digitális 3d) | 
KN | 10.30, 12.30 (szo–v), 14.30, 16.30, 
18.30
Fifti–fifti (F) | BA | 22.15 (p–szo)
S.O.S. Love (MB) | BA | 11.00 (szo–v), 
15.15, 20.15
Alvin és a mókusok 3. (MB) | KN | 
11.45 (szo–v), 13.45, 15.45, 17.45
Mission Impossible: Fantom pro-
tokoll (MB) | 16 | 15.00, 17.30, 20.00 – 
22.30 (p–szo)

Szilveszter éjjel (MB) | 12 | 13.00, 
17.15, 19.30 – 21.45 (p–szo)
Csizmás, a kandúr (MB digitális 3d) 
| 12 | 10.15, 12.15 (szo–v), 14.15, 16.15, 
18.15, 20.30
Csizmás, a kandúr (MB) | 12 | 11.15 
(szo–v), 13.15
A legsötétebb óra (F digitális 3d) | 
16 | 16.45, 18.45, 20.30 – 22.30 (p–szo)
Karácsony Artúr (MB digitális 3d) | 
KN | 10.15, 12.15 (szo–v)
Alkonyat: Hajnalhasadás 1. (F) | 12 
| 14.30
S.O.S. Love (MB digitális 3d) | BA | 
22.30 (p–szo)

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

cinema city, plaza  – január 5–11. ››››››››››

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.)  A munkatársaival, esetleg a párjával vagy üzlettársával folytatott 
csatározások keseríthetik meg a héten az életét, de az is lehet, hogy a konkurencia nem hagyja bé-
kén. De új lehetőségek nyílnak karrierjében, egyre több, igazán jelentős szakmai kérdésben dönt-

het. Egy dologban kell változtatnia, mégpedig érzelmeit nyíltabban kell kifejeznie. 

bika (04. 21–05. 21.) Érzelmeit nem szívesen mutatja ki kollégái előtt. Ne aggódjon! 
Higgye el, hogy riválisainak nincs esélyük kedves, természetes lényével szemben. A rengeteg mun-
ka ellenére egyenletesség jellemzi szakmai törekvéseit. A héten megismer valakit, akivel először 

csak szellemi a vonzódás, de könnyen elképzelhető, hogy komolyabb kapcsolat lesz belőle.

ikrek (05. 22–06. 21.) Végre kezd olvadni a jég: úgy tűnik, ismét sikerül szót értenie pár-
jával. Decemberben tovább nyújtózkodott, mint ameddig a takarója ért, ezért most takarékoskod-
nia kell, vagy további pénzkereseti lehetőség után nézni. Ez a hét fontos lesz a baráti kapcsolatai mi-

att is, segítségükkel minden téren meg tudja alapozni mindazt, amire vágyik.

rák (06. 22–07. 22.) A munkahelyén igyekszik a saját malmára hajtani a vizet. Főnöké-
nél is megpróbál bevágódni, ezzel „betonozná be” az állását, annyira fél a változásoktól. A héten ta-
lálkozik valakivel, aki nyugalmával lecsillapítja ugyan háborgó idegeit, de megdobogtatja szívét. 

Miközben érzelmileg lángol, felébred az igénye, hogy rendezze a dolgokat maga körül.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Múltbéli vontatott kapcsolata még folytatódik, Önt 
most mégis egy új ismeretség keríti a hatalmába. Sokféle társadalmi eseményre invitálják ezen a 
héten munkája kapcsán, ezeken felhasználhatja természetes vonzerejét és azt a képességét, hogy 

jól tud bánni az emberekkel. Kell is ez ahhoz, hogy megalapozhassa jövőbeli jó hírnevét.

szűz (08. 24–09. 23.) Tele van tettvággyal és lelkesedéssel a munkájával kapcsolatban, 
ám annak is szükségét érzi, hogy visszajelzést, elismerést kapjon teljesítményével kapcsolatban. 
Jóllehet, még csak most kezdődött az év, mégis nagyon fáradtnak érzi magát. Szexuális kisugárzá-

sa viszont felerősödik, minden közegben felfigyelnek önre.

mérleg (09. 24–10. 23.) Most újragondolhatja azokat a hosszú távra szóló terveit, 
amelyeket az elmúlt évben már nem tudott realizálni. Könnyedén teljesíti most a határidőket, ki-
egészítő pénzkereseti lehetőséget is találhat, valamint sikerül elfogadtatni érveit az Ön útjában ál-

lókkal, vagyis minden olyan fronton pozitív előrelépésre számíthat, amelyek egy kicsit is nyomasztották.

skorpió (10. 24–11. 22.) Álmai könnyen valóra válhatnak, ha nem vár másokra, ha-
nem saját maga cselekszik. Könnyen egy titkos kalandba bonyolódhat, amit ugyan jobb lenne el-
kerülni, de a vágyai felülkerekednek a józan eszén. Fogékony most a jótékonysági munkákra vagy 

bármire, ahol megtapasztalhatja, milyen, ha valamit nem ellenszolgáltatásért végzünk.

nyilas (11. 23–12. 21.) Mindent bevet, hogy munkahelyén előbbre juthasson. Most 
még az égiek is segítik: könnyen sajátíthat el olyan tudást, amelyek révén nemcsak elismertebb le-
het, hanem többet is kereshet. Az új év számtalan váratlan lehetőséget hoz, amelyek valamilyen 

módon szebbé és jobbá tehetik napjait, elsősorban szerelmi életében jöhet pozitív változás.

bak (12. 22–01. 20.) Szorgalma és a munkájáért kapott bevételei biztonságot jelente-
nek. Új perspektívák nyílnak meg, ami nem baj, hiszen nagy szüksége van most a pénzre. Ennek el-
lenére hagyjon időt a kikapcsolódásra is! Nemcsak testi, lelki kielégülést találhat most a szerelem-

ben. A románc, a kommunikáció és az utazás a meghatározója a januárnak.

vízöntő (01. 21–02. 19.) Irányító helyzetbe kerülhet, így fennáll a veszély, hogy ha-
talmi játszmákba bonyolódik, vagy visszaél hatalmával. Pénzügyei jelentős javuláson mennek ke-
resztül, de ne feledje, bármikor jöhetnek váratlan kiadások. Romantikus kapcsolatba kerül valaki-

vel, akivel most ugyan kevés időt tud együtt töltetni, de higgye el, érdemes várni rá. 

halak (02. 20–03. 20.) Jól indul ez a hét: egyből beleveti magát a munkába, szinte 
megszállottan dolgozik. Akkor érzi jól magát, ha alkothat, ha halad a feladataival. A szerelemben is 
nagyon aktív régi-új kedvesével. Pénzügyileg is serkentő az új év első néhány hete. Alkalma nyílik 

több pénzt keresni olyan munkával, amit élvez is. 

Január 7. | szombat
09.00–17.00 | Síbörze. IfiHáz.
10.00 | Képzőművészeti előkészítő. Ingyenes bemu-

tató foglalkozás. IfiHáz.
11.00 | Tíz társastánc. Ingyenes bemutató. IfiHáz.
11.00 | Majorette kicsiknek. Ingyenes bemutató. IfiHáz.
13.00 | Rádióamatőrök évnyitó, nyíltkörű találko-

zója. Baross G. u. 29/J.
14.00 | HELL Amatőr zenekarok tehetségkutató 

versenye. Döntő. IfiHáz.
19.00 | A Miskolci Szimfonikus Zenekar újévi hang-

versenye. Miskolci Nemzeti Színház.

Január 8. | vasárnap
10.30 | A Miskolci Szimfonikus Zenekar újévi hang-

versenye. Miskolci Nemzeti Színház.

Január 9. | hétfő
16.00 | Filmslágerek. Kaffka Margit Könyvtár.
17.00 | Majorette nagyoknak. Ingyenes bemuta-

tó. IfiHáz.
18.45 | Port de bras. Ingyenes bemutató. IfiHáz.

Január 10. | kedd
09.30 | Barangolás a zene világában. Bócz Sándor 

előadása. Petőfi Sándor Könyvtár.
13.30 | Régi filmek klubja. Szabó Lőrinc Könyvtár.
16.00 | Társastánc felnőtteknek. Ingyenes bemu-

tató. IfiHáz.
16.50 | Samba táncos ovi. Ingyenes bemutató. IfiHáz.
17.00 | Újévi hangverseny. Közreműködnek a Bartók 

Béla Zeneművészeti Szakközépiskola diákjai. József At-
tila Könyvtár.

17.10 | Kangoo. Ingyenes bemutató foglalkozás. IfiHáz.
17.40 | Zumba. Ingyenes bemutató foglalkozás. IfiHáz.
18.10 | Jóga. Ingyenes bemutató foglalkozás. IfiHáz.

Január 11. | szerda
17.00 | Amiről nem beszélünk. Csetneki József festő ki-

állítását megnyitja Viga Gyula muzeológus, közreműkö-
dik Vihula Mihajlo gitárművész. József Attila Könyvtár.

17.30 | Alakformálás. Ingyenes bemutató. IfiHáz.
18.30 | Öt társastánc felnőtteknek. Ingyenes bemuta-

tó foglalkozás. IfiHáz.
18.30 | Hastánc. Ingyenes bemutató foglalkozás. IfiHáz.

Január 13. | péntek
16.00 | Modellezők találkozója. József Attila Könyvtár.
17.00 | Irodalmi fonó. Feledy-ház.

17.00 | Pótszilveszter Dallamok szárnyán. VOKE Vö-
rösmarty Mihály Művelődési Ház.

19.00 | Kiálts a szeretetért. 4 Dance Tánc Stúdió jóté-
konysági előadása Matisz Barbikáért. Művészetek Háza.

19.00 | Újévi musical gála. Avasi színházterem.
19.30 | Miskolci Illés Klub. Házigazda a Miskolci Illés 

Emlékzenekar. IfiHáz.

Január 14. | szombat
17.00 | Pótszilveszter. VOKE Vörösmarty Mihály Mű-

velődési Ház.
19.00 | Miskolc hangjai. Művészetek Háza, kávézó.

Január 15. | vasárnap
10.30 | Csillagszemű. Miskolci Csodamalom Bábszínház.
17.00 | Vasárnapi bál. Vörösmarty Művelődési Ház.
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Ég veled, 2011!
A Diákszigetté változott Hősök 

terén búcsúztatta az ó-, és kö-
szöntötte az új évet a város. A 
nem túl kemény téli hidegtől 

nem rettentek meg a miskolciak, 
hiszen egymást váltották a fellé-
pők, forró hangulatot varázsol-
va a téli éjszakába, és biztosítva 
a talpalávalót az ünneplőknek. 

A koncerteken és az Elektróger 
partykon, a döntően tini közön-

ség örömére szólt a new funk, 
break, drum & bass, a Himnusz 

után pedig video disco szórakoz-
tatta az új évet ünneplőket.

(fotó: Juhász Á.)

bestseller ›››››››››››››

Maggie Stiefvater: Örökké
A könyvben az ember és a farkas kapcso-
lata mutatkozik meg, másként, mint aho-
gyan azt az olvasó először képzelné. Sam 
farkas, Grace pedig ember. Szerelmük 
kezdetben a különös távolságtartásból in-
tenzívvé és közelivé vált, hiszen Sam meg-
tudta, hogyan lehet ember. Itt boldog vég-
gel be is fejeződhetne a történet, de Grace 
nem maradhat ember. Ezúttal ő a farkas 
és a farkasokat végzetes vadászat fenye-
geti. Sam pedig bármit megtenne szerel-

méért. De vajon egy fiú meg tudja változtatni az ellenséges, veszett 
világot? A múlt, a jelen és a jövő összeomlani látszik, egyetlen pilla-
natban, a búcsú vagy az öröklét pillanatában.

Erzsébet – titok és szenvedély
Erzsébet királynénak, a magyarok imádott 
Sissijének kavargó életét gyilkos összeeskü-
vés, merényletek, végzetes szerelem kíséri.

Flautner Lajos regénye a királynét érző, 
szenvedő, valódi nőként ábrázolja. Egy 
olyan Sissit, aki képes elnyomott helyzeté-
ből öntudatra ébredni és kivívni szabadsá-
gát az akadályok és a gyűlölet ellenére. Pél-
dát állít a mindennapi emberek számára. 
Azoknak, akik még nem találtak rá iga-
zi önmagukra, de álmaikban vágynak egy szabad, szárnyaló, bol-
dog életre.

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

Alkonyat: hajnalhasadás 1.
Az Alkonyat-sorozat legújabb da-
rabjában Bella Swan és Edward 
Cullen, a vámpír végre ifjú házas-
ként élheti boldog életét, ám vilá-
gukat romba dönti a tragédiák és 
árulások sorozata. Az esküvő után 
Rio de Janeiróba utaznak nászútra. 
Bella hamarosan rájön, várandós, s a kis híján végzetes szülést köve-
tően Edward teljesíti a lány régi kívánságát: halhatatlanná teszi. Lá-
nyuk, a különleges Renesmee érkezése viszont veszélyes események 
lavináját indítja el. 

feliratos amerikai fantasy, korhatár 12 év
Művészetek háza, uránia-terem; január 12–18., 17.30

filmajánló ››››››››››››

Akkor és most… A Görömbölyi utca egyik dombolda-
li telkén áll az Akropolisnak nevezett, egykor a munkácsi, később 
a hajdúdorogi görög katolikus püspökség tapolcai nyaralóépüle-
te. Miklóssy István hajdúdorogi püspök építtette a XX. század első 
harmadában. Kápolnáját 1940-ig a fürdő vendégei is látogathatták. 
Tulajdonosváltozásai a XX. század második felében nehezen követ-
hetők nyomon. A rendszerváltozás után felvetődött görög katolikus 
kollégiummá alakítása. A hajdúdorogi püspökség hivatalának meg-
bízásából 1998-ban Krisztik Pál készítette el átalakításának tanul-
mánytervét. Eszerint a földszinten kis alapterületű kápolna, könyv-
tár, olvasóterem, gondnoki lakás, míg a kialakított tetőtérben kilenc 
szoba és mellékhelyiségek kaptak helyet. Az Akropolisz az 1980-as 
évektől nyáron szabadtéri színházi előadásoknak ad helyet.
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK (Csabai kapu 
9–11.): 46/560-080; MISEK Diósgyőri telephelye (Kórház u. 1.): 46/531-799; 
Fogorvosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek házior-
vosi ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély (mobil-
ról is hívható): 116-123, (csak vonalasról): 80/116-123. áldozatsegítő vonal: 
80/225-225. MihŐ műszaki ügyelet: 46/379-360. MivÍz központi ügyelet: 
46/519-339. éMáSz-hibabejelentés: 40/282-828. Közterület-felügyelet: 
46/502-579. in Memoriam Temetkezés (halottszállítási ügyelet): 46/353-
909, 30/677-7958. állategészségügyi Telep (kóbor, elhullott állatok bejelen-
tése): 46/345-103, 30/339-6549. 

KözérdeKű ››››››››››››

132 éve, 1880. január 1-jétől Miskolc részévé vált az 1724–1879 
között önálló településként létező, saját bíróval és pecséthasználati 
joggal rendelkező Mindszent. „Alapítói” a tapolcai apátság pusztulá-
sakor elmenekült szolgálók és szerzetesek voltak.

85 éve, 1927. január 1-jén megtörtént a korona-pengő váltás. Janu-
ár 3-án a Magyar Nemzeti Bank miskolci fiókjában elfogyott a pen-
gő, az átváltást két napra felfüggesztették. Az átváltás során 12 500 
koronából lett 1 pengő. (1 kg színarany 3794 pengőt ért.)

390 éve, 1622. január 7-én megállapodást írt alá Habsburg II. Fer-
dinánd (1619–1637) és Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (1613–1629). 
A nikolsburgi béke értelmében hét vármegye, közöttük Borsod és a 
megyeközpont is a fejedelem haláláig erdélyi befolyás alatt maradt.

Hétforduló ››››››››››››

Névadó – Petőfi Sándor 
A Bartók Béla tértől a Szin-
va-patak északi oldalán a 
Nagyváthy János utcáig, a 
déli oldalon a Tompa Mi-
hály utcáig tart. Az 1946–
1949 közötti utcanévvál-
tozások idején „született”, 
korábban a mindszen-
ti római katolikus temető-
től északra, a mai Dankó Pis-
ta utca nyomvonalának megfelelő 
utca volt, amely a mesterség-utcá-
kat zárta le. A mai Petőfi utca addig 
Urak utcája elnevezéssel volt ismert. 

Petőfi Sándor költő háromszor 
járt Miskolcon. Debrecenből Pest-
re tartva 1844 elején elcsigázva, 

szekérrel jött a városba, en-
nek reménytelen hangvéte-

lű emléke a „Keresztúton 
állok” című verse. Má-
sodszor 1845 áprilisában 
a Pest–Eperjes közöt-
ti „gyorskocsival” haladt 

itt át, Kassára tartva. Har-
madik „látogatása” a legem-

lékezetesebb. Tompa Mihály-
tól jött, s a Városház téren Vadnay 
Gábor házában szállt meg. Innen 
kirándult Hámorba és Diósgyőr-
be, amelynek emléke „Az alkony” 
című verse. Az 1847. évi látogatásá-
ra emléktábla emlékeztet a Vadnay-
házon és a diósgyőri várban.        D. I.

A kutya legjobb barátja
Az ember legjobb barátja 
a kutya. De vajon a négylá-
búaknak ki a legjobb barát-
ja? Szilágyi László minden 
bizonnyal, hiszen 10 éve el-
kötelezte magát mellettük.

Az állategészségőrként dolgozó 
Szilágyi Lászlót a véletlen sodor-
ta a miskolci Állategészségügyi 
Telepre.

– Január 10-én lesz éppen 10 
éve, hogy itt dolgozom. Akkor 
munkanélküli voltam, és itt, a te-
lepen kezdtem el dolgozni, kise-
gítőként. Megkérdezték, hogy 
van-e kedvem itt maradni. Ak-
kor már annyira megszerettem, 
hogy maradtam – mondja Szi-
lágyi László, aki nem csupán a 
kutyák iránt elkötelezett. 

Gyermekkora óta szereti az ál-
latokat, régóta tart madarakat, 
díszhalakat, s néhány hónapja 
egy havanese fajtájú felnőtt ku-
tyát is hazavitt a lányának.

Állategészségőrként a telepen 
is sok munkája van az állatok kö-
rül, de gyakran pattan kocsiba is, 
hogy befogja a közterületen bók-
lászó ebeket. Ilyenkor gyakran 
kerül éles helyzetekbe.

– Az állattetemeket is mi szed-
jük össze, de fogtunk már ró-
kát is, ami később a Miskolci Ál-
latkert és Kultúrparkba került. 
Gyakran fogunk be élő kutyá-
kat, akkor bizony kialakulnak 
kellemetlen helyzetek, amikre 
rögtön reagálni kell, lelkileg is. 
Egyszer egy futóláncon lévő, ki-
fejezetten szelídnek tűnő kutya, 
mikor kiakasztottam a láncot, 
nekem rontott, és csak a tapasz-
talatom segített abban, hogy vé-
gül nem harapott meg – meséli 
az állategészségőr. Hangsúlyoz-
za, megrázta az eset, de gyorsan 
túl kellett tennie magát rajta, hi-
szen váratlan helyzetek bármikor 
előfordulhatnak. A félelem pedig 
nem jó útmutató.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

KöztünK élneK ››››››››››››

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.

Ha jogi természetű problémájuk vagy kérdésük van olvasóinknak, 
küldjék el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 
9. A borítékra írják rá:  „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk: 
info@mikom.hu. Jogi szakértőink, dr. Strassburger Gyula és dr. Tu-
lipán Péter ügyvédek írásos válaszukkal állnak rendelkezésükre!

jogeset ››››››››››››


