
www.minap.huMegjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban

II. (IX.) évfolyam, 44. szám 44. hét | 2012. november 3. TéríTésmenTes

A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló

Milliárdok a közlekedés fejlesztésére
A város hosszú távú jövő-
je szempontjából elenged-
hetetlen közlekedési fejlesz-
tések támogatásáról döntött 
a kormány: közel 20 milli-
árd forintot hagytak jóvá erre 
a célra. 

A kormány jóváhagyta a miskolci 
kötöttpályás közösségi közlekedé-
si fejlesztés támogatási összegének 
392 millió forinttal való emelését. 
374 milliós támogatásban részesíti 
a belváros tehermentesítését célzó 
közúti fejlesztések előkészítését, és 
jóváhagyta a 3-as út elkerülő sza-
kasza előkészítésének és az „Y-híd” 
kivitelezésének finanszírozását.

A határozat szerint a kabinet jó-
váhagyja a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.-nek a 3. számú főút 
elkerülő szakaszának előkészítése 
és az I. ütem („Y-híd”) kivitelezé-
se című projektjavaslatának finan-
szírozását a KÖZOP terhére, brut-
tó 5,65 milliárd forint támogatási 
összeggel.

Ugyancsak jóváhagyta a 26. szá-
mú főút, Miskolc északi elkerü-
lő II. ütem című kiemelt projekt 
támogatását közel 12 milliárd fo-

rinttal. Az új út az M30-as gyors-
forgalmi út végszelvényétől Mis-
kolc-elkerülőként épül, és a 26-os 
útra biztosít kapcsolatot. Speciális 

műtárgyai révén a beruházás egy-
úttal a miskolci térség árvízvédel-
méről is gondoskodik.

» folytatás a 3. oldalon

„Ezüstös” judoedzés

Bemutató edzést tartott Miskolcon a londoni olimpián ezüstérmet 
nyert judoversenyző, Ungvári Miklós. Az MVSC cselgáncscsarnoká-
ban az országos és az Északkelet-magyarországi Regionális Judo Szö-
vetség szervezésében 150 diák és serdülőkorú judotanonc vett részt az 
olimpikon vezette tréningen. A remek hangulatú mozgáson Miskolc 
város polgármestere is köszöntötte az ezüstérmes olimpikont. 

» részletek az 5. oldalon

Idén is jár a Mikulásvonat
Idén immár tizedszer indul a Lillafüredi Mesebirodalomba a Mi-
kulásvonat. Interaktív játékkal, új mesefigurákkal november végétől 
három héten át várják a gyermekeket a szervezők Lillafüredre. Az el-
múlt kilenc évben csaknem 115 ezren, közülük 81 ezer gyerek uta-
zott a Mikulásvonaton. Idén újdonság lesz, hogy a Mikuláson és a 
már megszokott mesefigurákon kívül új szereplőkkel is találkozhat-
nak a gyerekek a mesebirodalomban.                  » részletek az 5. oldalon

Méltóságteljes mindenszentek 
Sokan rótták le kegyeletüket min-
denszentekkor a temetőkben, azon-
ban az egész napos, délután felerő-
södött esőzés hatására elmaradt a 
várt tömeg. Pénteken, halottak nap-
ján, illetve a hét végén volt, lesz le-
hetőségük pótolni. 

Az esőnek is köze volt ahhoz, hogy 
a virágpiac mindenszentekkor már 
kora délután elcsendesedett. Fáztak 
az árusok és vevő is kevesebb volt. 

Kovács László Csaba, a közterü-
let-felügyeleti és rendészeti osztály 
vezetője elmondta, napközben fo-
lyamatos volt a forgalom a miskol-
ci temetőknél, azonban kezelhető 
szinten belül maradt. Elmaradtak 
a más években, jó időben tapasz-
talható tömegjelenetek. Kora es-

tére pedig a Szentpéteri kapuban 
található köztemetőt leszámítva 
mindenütt jelentősen csökkent a 

látogatók száma. Meghitten emlé-
kezhettek elhunyt szeretteikre.

» folytatás a 3. oldalon

HIrdeTés

Átvállalt  
városi adósság
Átvállalja az önkormányzati 
adósságállomány egy részét, 
mintegy 612 milliárd forin-
tot az állam. Az intézkedés – 
mely Kriza Ákos polgármes-
ter szavai szerint hatalmas 
terhet vesz le Miskolcról is – 
részleteiről november elején 
tárgyal a kormány.

– A miskolciak tudják, vá-
rosunk milyen adósságcsap-
dában van, ezért számunkra 
is kiemelt jelentőségű a kor-
mány döntése – mondta el 
érdeklődésünkre Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere.

Hangsúlyozta, a konkrét 
számolások, tárgyalások még 
most zajlanak, ezt követően 
derülhet ki az, hogy Miskolc 
esetén a teljes adósság 40 vagy 
50 százalékát vállalja át az ál-
lam.           » folytatás a 3. oldalon

A katonákra emlékeztek

Az I. világháborús katonaál-
dozatokra emlékeztek szerdán 
a miskolci koleratemetőben. 
A mai Keleti kapuban, a város 
szélén található temetőben és a 
kórházkápolna megmaradt be-
járatánál kezdődött a város ka-
tonahőseire való emlékezés, 
amely a Búza téri Bombázási 
kopjafánál, majd a Szemere ker-
ti doni kopjafánál folytatódott. 
A város nevében koszorúzó 
Pfliegler Péter alpolgármester, 

a katonai kórházat működte-
tő tábori orvos, Pfliegler Imre 
unokája köszöntőjében hang-
súlyozta: nagyon fontos, hogy 
a koleratemető emlékhelyének 
rendben tartásában több isko-
la, tehát a következő generáció 
is segédkezik. Ugyanis egy nem-
zet csak úgy lehet erős, ha tör-
ténelmét ismeri és büszke rá, és 
mi, magyarok méltán lehetünk 
büszkék történelmünkre.

(fotó: m. L.)

Közös imára hív a város
Imádkozzunk együtt az áldo-
zatokért a nemzet gyásznap-
ján! – a miskolci önkormány-
zat ökumenikus istentiszteletre 
várja a lakosokat vasárnapra, a 
miskolc-belvárosi (Búza téri) 

görög katolikus templomba. 
Az ökumenikus istentiszteletet 
november 4-én, vasárnap dél-
után 3 órától tartják az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
áldozataiért.

felkészültek 
a hidegre
Miskolcon tavaly nem volt fagy-
halál az utcákon, de a fűtetlen la-
kásban élőkre is odafigyelnek.  
a város | 3. oldal

startra kész 
hivatalok
október 31-éig befejeződtek a 
járási hivatalok kialakításával 
összefüggő munkák.  
krónika | 2. oldal

Dorka és Borka
Forgó Dorka és Füles Borka lett a neve 
a Miskolci Állatkertbe a hónap ele-
jén Koppenhágából érkezett két mac-
kólánynak. A bocsok maguk választ-
hattak nevet a múlt szombati névadó 
ünnepségen. Az esemény végén az ál-
latkert pályázatának – melyben arra 
kérték a gyermekeket, rajzolják meg, 
készítsék el az általuk elképzelt ideális 
medvekifutót – díjait is kiosztották, de 
jutalmazták a mackónévadóra beérke-
zett szavazatokat is. 
» részletek az 5. oldalon

A Tiszai környéke is komoly fejlesztéseken eshet át, úgynevezett intermodális csomóponttá alakítanák | fotó: Juhász Á.
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» Földesi Norbert (MSZP) | az 5. számú választókörzet önkormányzati képvi-
selője lakossági fogadóórát tart november 8-án, csütörtökön délután 5 órától a Kazinczy 
Ferenc Általános Iskolában (Középszer út 3.).

» Eperjesi Erika (Fidesz) | a 8. számú választókörzet önkormányzati képvise-
lője lakossági fogadóórát tart november 6-án, kedden délután 5 órától a Szilágyi De-
zső Általános Iskolában.

» Kovács Józsefné Budai Mária (Fidesz) | a 13. számú választókörzet 
önkormányzati képviselője lakossági fogadóórát tart november 9-én, pénteken délután 
4 órától a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában.

» Seresné Horváth Zsuzsanna (Fidesz) | a 18. számú választókörzet ön-
kormányzati képviselője lakossági fogadóórát tart november 13-án, kedden délután 5 
órától a Kaffka Margit Általános Iskolában.

» Kovács László (KDNP) | a 20. számú választókörzet önkormányzati képvise-
lője lakossági fogadóórát tart november 9-én, pénteken délután 5 órától az Ady End-
re Művelődési Házban.

képviselői fogadóóra ›››››››››››››››››››››››››

Óriásbaba: 5,7 kiló 
Nem mindennapi baba született a napokban Miskol-
con. Pém Máté már most akkora, mint egy három hó-
napos csecsemő, csaknem hat kilogrammal jött a vi-
lágra. 

Az újszülött a miskolci Semmelweis Kórház eddi-
gi legnagyobb babája. Máté és édesanyja is kitűnő 
egészségnek örvend, ezért már hétfőn elhagyhatták a 
kórházat. Pém Máté október 24-én jött világra 5,7 ki-
logrammal és 65 centiméterrel.

– Viszonylag ritka az ilyen nagy súlyú újszülött 
osztályunk életében, 5 és fél kiló pedig kifejezetten 
ritkának számít. Ezt még komplikálta, hogy ferde 
fekvésben helyezkedett el, tehát természetes szülés 
szóba sem jött – mondta Dudás Ernő főorvos.

Pém Bálint, a büszke édesapa elmondta, család-
jukban gyakori a hasonló eset, első kislányuk is nagy 
súllyal született. T. A.

Elektromos autóknak ingyen
Az elektromos autók ingyenes, mis-
kolci parkolásának biztosításáról is 
döntöttek a városi képviselő-testü-
let legutóbbi ülésén.

Indoklásként elhangzott, hogy 
Miskolc az elmúlt időszak-
ban többször szerepelt a magas 
légszennyezettségű települések kö-
zött, a téli hónapokban pedig a fűté-
si szezon miatt különösen megnő a 
levegő terhelése Az elektromos gép-
kocsinak nincs károsanyag-kibo-
csátása, így közvetlenül járul hoz-
zá a környezetvédelemhez. Az ilyen 
gépjárművek elterjedésének támo-
gatása az egyik eleme egy átfogó 
környezetvédelmi tervnek.

Perecsenyi Attila, a Régió Park 
Miskolc Kft. ügyvezetője elmond-
ta: a maguk eszközei vel ők is támo-
gatni szeretnék a környezetkímé-
lő, gazdaságos autózás elterjesztését, 

majd emlékeztetett, hogy nemré-
giben ingyenes elektromos töltő-
állomást állított fel Miskolcon az 
ELMÜ – ÉMÁSZ. Az ügyvezető ar-
ról is szólt, hogy Európában a közel-
jövőben kétmillió elektromos autót 
helyeznek üzembe, ami a hazai köz-
lekedésre is hatással lesz majd.

Pfliegler Péter alpolgármester 
utalt rá, hogy Miskolc csatlakozott 
a Green City mozgalomhoz, a ja-
vaslatot pedig a világtrendhez illesz-
kedőnek, környezetkímélőnek és a 
jövőbe mutatónak nevezte. Az alpol-
gármester reményét fejezte ki, hogy 
a rendelet megalkotásával az önkor-
mányzat hozzájárul az elektromos 
autók bevezetésének pozitív megíté-
léséhez. Mint mondta, tárgyalásokat 
folytatnak egy világmárka gyártójá-
val, ami elvezethet oda, hogy ennek 
az elektromos autóját Miskolcon 
mutassák majd be.                         Sz. S. 

Tudomány a társadalomért
A hagyományokhoz híven idén is 
megrendezik a magyar tudomány 
ünnepét a MAB Székházban, ezút-
tal november 7-én, szerda délután 2 
órakor. Szintén a hagyományoknak 
megfelelően átadják az MTA-MAB 
díjakat is.

A magyar tudomány ünnepe 2012. 
eseménysorozatának kiemelt té-
mája ezúttal a felfedező tudomány. 
Mint Hargitainé Varga Éva titkár-
ságvezetőtől az ünnep kapcsán 
megtudtuk, fontos, hogy a tudo-
mány sokszínűsége, s meghatáro-
zó szerepe megismerhetővé váljon.

– Az idén a vezértémához iga-
zodva a műszaki tudományok te-
rületéről választottuk ki az előadói 
ülés programját – tette hozzá.

Az ünnepségen adják át a MAB 
kitüntetéseit. MAB-emlékérem a 
kiemelkedő, évtizedeken át vég-

zett tudományos tevékenység és a 
régió társadalmi és gazdasági fel-
emelkedéséért végzett tevékeny-
ség elismeréseként adományoz-
ható. Kitüntető Tudományos Díj 
kiemelkedő tudományos eredmé-
nyért és a MAB keretében vég-
zett munka elismeréseként ado-
mányozható. A magyar tudomány 
ünnepén három ilyen díjat adnak 
majd át november 7-én.

A díjátadást követően Tudo-
mány a társadalom szolgálatában 
címmel ünnepi előadói ülés kez-
dődik a székházban. Az előadók 
között olyan neves szakembere-
ket találunk, mint Dusza János, az 
MTA külső tagja, Szűcs Péter, az 
MTA doktora, egyetemi tanár, Áb-
rahám József, a kémiai tudomá-
nyok kandidátusa, illetve Magyar 
Miklós vegyészmérnök.

Kujan I.

HIrdeTéS

Járási hivatalok: aláírták a megállapodásokat
Október 31-éig befejeződtek a járási 
hivatalok kialakításával összefüggő 
munkák, a kormányhivatal aláírta a 
megállapodásokat az önkormányza-
tokkal, jelentette be szerdán Deme-
ter Ervin kormánymegbízott.

Mint ismeretes, a járások kialakí-
tásáról tavaly szeptemberben dön-
tött a kormány. A cél olyan modern 
hivatalok kialakítása volt, melyek 
hozzájárulnak a mai közigazgatás-
nál alacsonyabb társadalmi költ-
séggel, viszont hatékonyabban és 
ügyfélközpontúan működő terüle-
ti közigazgatás létrejöttéhez. A járá-
sok kialakításánál figyelembe vették 
a 30 kilométeren belüli elérhetősé-

get, a területi határokat, a települé-
sek érdekeit. A járások felállításával 
a tervek szerint megtörténik az ön-
kormányzati és államigazgatási fel-
adat-, illetve hatáskörök szétválasz-
tása is.

Jövő januártól országszerte 175 
járási, a fővárosban pedig 23 kerü-
leti kormányhivatal kezdi meg mű-
ködését. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében tizenhat járási székhely 
működik majd: Cigándon, Ede-
lényben, Encsen, Göncön, Kazinc-
barcikán, Mezőcsáton, Mezőköves-
den, Miskolcon, Ózdon, Putnokon, 
Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen, 
Szerencsen, Szikszón, Tiszaújváros-
ban és Tokajban.

A sajtótájékoztatón egyebek 
mellett elhangzott: Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében a jogszabály-
ban előírt határidőn belül, október 
31-éig befejeződtek a járási hivata-
lok kialakításával összefüggő mun-
kák, a kormányhivatal aláírta a 
megállapodásokat az önkormány-
zatokkal. Demeter Ervin elmondta, 
a megyei járási hivatalokban össze-
sen 1492-en dolgoznak majd. Ezek 
közül 769-en az önkormányza-
toktól kerülnek át, feladatkörükkel 
együtt. A miskolci járás lesz a leg-
nagyobb, 39 település összesen 255 
142 lakója tartozik ide.

A járási hivatalok megyénkben is 
az államigazgatási ügyek intézését 

végzik majd. Több szakigazgatási 
szervnek – Élelmiszerlánc-bizton-
sági és Állat-egészségügyi Igazga-
tóság, földhivatal, munkaügyi ki-
rendeltség, népegészségügyi intézet 
– eddig is működtek területi iro-
dái, ezek most járási hatáskört kap-
nak. A járási hivatalokhoz kerülnek 
az okmányirodák, egyes szociális 
és gyermekvédelmi, szabálysérté-
si ügyek, s feladatkörükhöz tartozik 
a helyi védelmi bizottságok vezetése 
is. November 15-étől munkába áll-
nak a járási biztosok. Az év végéig 
ők segítenek felállítani a hivatalokat, 
és felügyelik, hogy az új közigazga-
tási rendszerben minden megfele-
lően működjön.                     Szepesi S.

október 27. | szombat

Táblát avattak. Bárczay Kúria Talál-
kozót rendeztek a hejőcsabai Bárczay-
kúriában. A család tagjai jelenlétében 
Hejőcsaba szülötte, Bárczay Miklós 
1848/49-es századparancsnok emlé-
kére táblát is avattak.

Fotós Körverseny. Kiállítás-meg-
nyitó keretében adták át a Magyar 
Körverseny fotópályázat díjait. 47 or-
szágból 319 szerzőtől összesen 3879 
kép érkezett, a magyar versenyzők 
mind az öt kategóriában szép szám-
mal képviseltették magukat. A tárlat 
november 9-ig tekinthető meg a Bar-
tók Béla Művelődési Házban.

október 28. | vasárnap

Közlekedési sporttalálkozó. 
Eperjes, Kassa és Miskolc közleke-
dési társaságai évente megrende-
zik sporttalálkozójukat. A miskolci 
rendezvényen tekében, lövészetben 
és kispályás labdarúgásban mérhet-
ték össze tudásukat. Az MVK csapa-
ta minden sportágban második lett.

október 29. | hétfő

Havazott. Bánkúton meg is ma-
rad a hó, mintegy 6 centiméter hul-
lott. A városban is láthattunk hava-
zást, az Avason például lepelnyi hó 
esett, de sehol nem maradt még csak 
hófolt sem. 

A felzárkóztatásról. Miskolcon 
rendezték a Roma lakosság a visegrá-
di országok perifériáin című egyéves 
kutatási munka zárókonferenciáját. 
Mint a konferencián többek között 
elhangzott, az oktatásnak fontos sze-
repe van a felzárkóztatásban, de a he-
lyi önkormányzatokkal is szorosabb 
párbeszédre van szükség.

Őrizetben. Őrizetbe vette a rend-
őrség azt a két miskolci, 19 és 21 
éves fiatalembert, akik még március-
ban súlyos, életveszélyes sérüléseket 
okozva bántalmaztak egy férfit. 

október 30. | kedd

Miskolc múltjáról. A Miskolci Ga-
léria immár második alkalommal 
szervezett műhelybeszélgetést a vá-
ros közelmúltjával foglalkozó szak-
embereknek. Ezúttal Miskolc husza-
dik századi múltjával foglalkoztak a 
kerekasztal-beszélgetésen. 

október 31. | szerda

Ellenőriztek. A Mexikóvölgy és 
Muhi utca kereszteződéséből indult 
ezúttal az összevont hatósági ellen-
őrzés. Tekintettel az ellenőrzésre kije-
lölt terep adottságaira, vagyis a Cinka 

Panna, Verseny, Muhi utca és a Ta-
tár árok területén lévő családi házas 
övezetre, elsősorban a szemétszállítá-
si szerződések meglétét, valamint az 
ebtartás feltételeinek a betartását el-
lenőrizték.

november 1. | csütörtök

Keresztszentelés Bükkszent-
lászlón. A mindenszentek és ha-
lottak napja tiszteletére, a Miskolci 
Városgazda Kft.-nek köszönhetően 
megújult a bükkszentlászlói temető 
jelképének számító kereszt, amit em-
lékmise keretében fel is szenteltek.

Tanóra a Barlangfürdőben
Rendkívüli osztályfőnöki órát tar-
tott középiskolai diákok számára a 
Barlangfürdő a magyar fürdőkul-
túra napja alkalmából október 18-
án és 19-én. Így a fiatalok ízelítőt 
kaphattak az egyetemes és a ma-
gyar fürdőkultúra történetéből.

Az előadást Czinkné Sztán Ani-
kó, a Miskolci Turisztikai Kft. 
igazgatója tartotta a Barlang-
fürdő kupolacsarnokában. A 
diákok betekinthettek a Bar-
langfürdő kulisszái mögé: a gé-

pészeti térbe és a látogatók elől 
még elzárt barlangi vágatokba. 
Az idegenvezetés során bemu-
tatták a Barlangfürdő múltbeli, 
jelenlegi, valamint jövőbeli ter-
vezett fejlesztéseit is. 

A fürdő úgy döntött a jól sike-
rült rendezvény alapján, hogy a 
kezdeményezésből hagyományt 
teremt, ezután is lehetőséget ad 
a rendkívüli osztályfőnöki órák 
megtartására, így minden ér-
deklődő iskola élhet ezzel a le-
hetőséggel.

Az AVE Miskolc Kft. őszi lomtalanítás keretében térítésmentesen elszál-
lítja a lomokat. Csak a háztartásban képződő lomokat helyezzék a meg-
hirdetett napon (reggel 6 óráig) a hulladékgyűjtő edények mellé. 

november 5. | hétfő
Soltész Nagy Kálmán u. környéke: Bem J., Bihari J., 
Bocskai I. magánházak, Bors vezér, Gizella, Kinizsi 
P. 1–27., 6–36., Kont I., Kóris K., Lenke, Martino-
vics I., Melinda, Sarolta, Soltész N. K. 9–153., 16–
126., Vörösmarty M. u. a Soltész N. K. – felüljáró 
közötti szakasz.
Hejőpark: Almáskert, Benedekalja, Csemete-
kert, Haladás, Jegenyés, Kapitány, Káplár, Kürt, 
Pillangó, Próbatétel, Sátor, Síp, Tábortűz, Vad-
rózsa, Zászló.
MÁV-telep, Váltó u., Sorompó u.
Pingyom

november 6. | kedd
Bábonyibérc: Árok, Bábonyibérc Fel ső sor, 
Bábonyibérc sor, Bábo nyibérc Újtelep, 
Balázsdiák, Bércalja, Borostyán, Börzsöny, 
Búzavirág, Cserhát, Csermely, Estike, Eszter, 
Felmező, Forrásvölgy, Galagonyás, Mecsek, 
Napraforgó, Pilis, Pintes, Sellő, Sólyom, Tag.
Lyukó: Danlos, Görögszőlő 32–44., Kishajtás 
dűlő, Kislyukó dűlő, Kutyorvölgy, Lackó tanya, 
Lyukóvölgy, Lyukóvölgy Bányaoldal – Erdő-
gazdaság – Gulyakút – Herceghajtás – Kishaj-
tás, Lyukóvölgyi út, Meredély, Őzugró.

november 7. | szerda
Lyukó: Búzavirág, Gerbera, Jácint, Jégvirág, Li-
liom, Nehéz, Tulipán, Szegfű.

november 8. | csütörtök
Belváros: Bajcsy-Zs. 6–26., Bocskai I. társashá-
zak, Hadirokkantak, Katalin, Király páratlan ol-
dal, Vörösmarty M. 35–51., 66–86.
Bábonyibérc: Attila, Bruckner Gy., Feszty Á. ma-
gánházak, Marjalaki, Mátyás kir. magánházak, 
Nimród, Nagy F., Szent L., Tinódi, Toldi M.

november 9. | péntek
Selyemrét, Zsolcai kapu: Ady E., Állomás, Au-
gusztus 20., Bajcsy-Zs. páratlan oldal, Bajcsy-Zs. 
28-tól, Baross G., Bethlen G., Bolyai J., Éder Gy., 
Eperjesi, Gömöri tér, Hatvanötösök, Kőrösi Cs. S., 
Latabár E., Selyemrét, Soltész N. K. 1–3. és 2., 
Szendrei, Zamenhof, Zielinsky Sz., Zsolcai kapu.
József A. u. környéke: Buzogány, Harmat, Her-
nád, József A., Kartács, Kruspér I., Pázsit, Sajó, 
Sajószigeti, Szekerész, Szinva, Szondy Gy., Tü-
zér, Vásárhelyi P., Vásártéri, Víkend telep, Zsig-
mondy V.
Zsarnai környéke: Besenyői, Gyimesi, Halász, 
Repülőtéri, Tölgyesi, Tömösi, Vereckei.

lomtalanítás ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
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Kriza Ákos: „hatalmas terhet 
vesz le a vállunkról az állam”
Átvállalja az önkormányzati adós-
ságállomány egy részét, összesen 
mintegy 612 milliárd forintot az 
állam. Az intézkedés – mely Kriza 
Ákos polgármester szavai szerint 
hatalmas terhet vesz le Miskolcról 
is – részleteiről november elején 
tárgyal a kormány.

» folytatás az 1. oldalról
Miskolcnak jelenleg nettó 30 
milliárd feletti az adósságállomá-
nya, ha ennek 40 vagy 50 százalé-
kát átvállalja az állam, akkor leg-
jobb esetben 15 milliárd körüli 
„maradék” adóssággal kell szá-
molnunk – mondta a polgár-
mester. Kriza Ákos elmondta: 
Miskolc adósságállománya jelen-
leg akkora, hogy kifizetése e dön-
tés nélkül lehetetlen lett volna.

– Az átvállalásról szóló dön-
tés azonban nem azt jelenti, 
hogy jelentős pénzösszegek sza-
badulnak fel, és azokból nagy 
beruházásokat lehet indítani 
Miskolcon. Ez azt jelenti a vá-
ros számára, hogy levesz a vál-
lunkról egy hatalmas terhet, de 
hagy még bőven, a 15 milliár-
dos megmaradó adósság kigaz-
dálkodásán is gondolkozni kell 
majd – tette hozzá Kriza Ákos.

Giró-Szász András kormány-
szóvivő, az M1 Ma reggel című 
műsorában hét elején arról be-
szélt, hogy november 7-én tár-
gyalhat a kormány az adósságál-
lomány egy részének átvételéről. 
Mint hangsúlyozta, nem 600 
milliárd forintról van szó, hanem 
600 milliárdnyi adósságról. En-
nek az összegnek egyrészt az éves 
törlesztőrészlete ennél jóval keve-
sebb, másrészt az átvállalás sem-
milyen változást nem okoz sem 
az államháztartási hiányban, sem 
az államadósságban, mert azok-
ba eddig is beleszámolták az ön-
kormányzatok adósságát.

– Az adósságátvétellel ked-
vezőbb tárgyalási pozícióba ke-
rül az érintett pénzintézeteknél 
az állam, mint az önkormány-
zatok voltak – tette hozzá Giró-
Szász András.

Mint ismert, Orbán Vik-
tor miniszterelnök a hétvé-
gén, a Fidesz által szervezett, 
az Önkormányzatok az adós-
ság csapdájában című buda-
pesti rendezvényen jelentette 
be, hogy 1956 önkormányzat-
tól összesen 612 milliárd forint 
adósságot vesz át az állam.

Tajthy Á. 

Milliárdok a közlekedés fejlesztésére
A város hosszú távú jövő-
je szempontjából elenged-
hetetlen közlekedési fejlesz-
tések támogatásáról döntött 
a kormány: közel 20 milli-
árd forintot hagytak jóvá erre 
a célra. 

» folytatás az 1. oldalról
Miskolc közlekedésének a jövő-
jét mindenképp újra kell gondolni, 
úgy a közösségi, kötöttpályás köz-
lekedést, mint a közútit – mondta 
érdeklődésünkre Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere. 

Megoldandó problémák
Két éven át, szakértőkkel közösen 
gondolkodott a város vezetése. Töb-
bek közt arról, miként lehet kiválta-
ni azokat a szűkületeket a völgyfek-
vésű városban, amelyet a villamos 
okozott. De egyéb problémák is 
megoldásért kiáltanak, mint a bel-
város túlterheltsége, a folyamatos 
őszi-téli szmogriadók: többek kö-
zött ezekre lesz gyógyír, ha beindul 
a közlekedésfejlesztési projekt. 

A polgármester szerint árvíz-
mentesítési és a város tehermen-
tesítése szempontjából is fontos az 
M30-26-os út fejlesztése, a bekö-
tőút az autópálya végétől egészen a 
kazincbarcikai útig tart majd. Egy 
esetlegesen levonuló ár a vízgyűj-
tő területről így nem tud a város-
ba betörni, ez legalább olyan fon-
tos, mint az, hogy befejeződjön ez 
az elkerülő szakasz. Kelet-nyuga-
ti irányba sem megoldott teljesen 

a város közlekedése, egy-két he-
lyen lehet csak áthaladni autóval. 
A Martin-kertváros felé tartó, úgy-
nevezett „Y-felüljárónál” több év-
tizedes a sorompós átjáró, amely-
nek kiváltása Kriza Ákos szerint 
nagyon fontos Miskolc számára – 
erre született most a kormánydön-
tés. Megépül egy olyan felüljáró, 
ami a Kandó Kálmán tér felé áthi-
dalja ezt a sorompót. Ennek segít-
ségével nemcsak könnyebbé válik 
a közlekedés az állomás irányába, 
hanem tehermentesítődhet a bel-
város, a Búza tér. A 3-as út így ezen 
a felüljárón keresztül az állomás 
felé haladva tud majd becsatlakoz-
ni az autópálya irányába. Az uniós 
összeg lehívása megvalósíthatósá-
gi tanulmányokhoz kötött – a kor-
mánybizottság pedig ezek elkészí-
tésére is megszavazott támogatást 
–, ezek közbeszereztetése folya-
matban van, annak lezárulta után 

lehet a kiviteli terveket elkészíttetni 
– tette hozzá a polgármester. 

A közgyűlés már tárgyalta
A júliusi, rendkívüli közgyűlé-
sen került Miskolc 2009-ben elfo-
gadott Hosszú Távú Közlekedés-
fejlesztési és Közlekedéspolitikai 
Koncepciójának a módosítása a 
grémium elé. A Kandó tér térsé-
gét érintő tervezett fejlesztés anya-
ga egy intermodális csomópont 
kiépítését vetítette előre. Miskolc 
belvárosa forgalmi torlódásainak 
csökkentése, illetve a 3-as út átbo-
csátási sebességének növelése ér-
dekében a déli tehermentesítő út 
nyomvonalának kijelölésére tett ja-
vaslatot az anyag, a Tiszai pályaud-
var térségében. A közlekedési út a 
Király utca, Vörösmarty utca ter-
vezett közlekedési csomópontjá-
tól a Soltész Nagy Kálmán utcát 
keresztezve az „Y-híd” felüljáróján 

közelíti meg a Kandó teret. A téren 
a közlekedési út aluljáróban ha-
ladna keresztül. Az aluljárót a Ti-
szai pályaudvar, a Kandó téri villa-
mos hurok-fejállomás, a tramtrain 
rendszerű elővárosi vasúti háló-
zat kapcsolatára, a helyi és helykö-
zi buszközlekedés tervezett létesít-
ményeire tekintettel alakítanák ki. 

Az út a Fonoda utcaival össze-
kapcsolt közlekedési csomópont-
ban csatlakozik az elképzelés sze-
rint a József Attila utcára.

Feloldották a tilalmat
A szeptember eleji közgyűlésen a 
miskolci grémium feloldotta a Sajó 
bal partján tavaly elrendelt változ-
tatási tilalmat. Erre pontosan azért 
volt szükség, hogy elkezdődhesse-
nek az előkészítő munkái az M30-
26. sz. főút Miskolc északi elkerülő 
szakasz megépítésének.

Miskolc településszerkezeti ter-
ve, közlekedésfejlesztési koncep-
ció ja és az önkormányzati ren-
delettel jóváhagyott MÉSZ már 
tartalmazta az M30-26-os szá-
mú főút Miskolc északi elkerülő 
szakaszának koncepcióját. Az az-
óta bekövetkezett módosítások 
a koncepciót megőrizték, csak a 
nyomvonalvezetést pontosították 
az aktualitásoknak megfelelően.

Az elkerülő út a városon átha-
ladó forgalom csökkentése mellett 
az Északi iparterület, a Mechatro-
nikai Ipari Park és a Bosch ipar-
területének autópálya-kapcsolatát 
teremti meg. Az iparterületek ked-
vezőbb megközelítése a területeket 
vonzóbbá teszi a befektetések szá-
mára.                                  H. I. | fotó: J. Á.

A MIK-kötvényekről
A MIK Zrt. által korábban kibo-
csátott kötvényekkel kapcsola-
tos kötelezettségek teljesítésé-
nek átütemezéséről, kitolásáról is 
döntött a legutóbbi közgyűlés. 

Mint elhangzott, a 2005-ben ki-
bocsátott, svájci frank alapú köt-
vények visszafizetésének para-
méterei – árfolyama – jelentősen 
megváltoztak a kibocsátási idő-
szakhoz viszonyítva. Az eleve hi-

bás elméleteken alapuló, terve-
zett bevételekből – amelyeket a 
pénzügyi válság tovább rontott – 
a visszafizetés az eredeti árfolya-
mok és kamatok mellett sem len-
ne lehetséges. A prolongációval 
és a pótlólagos források bevoná-
sával biztosítható a kötvények fi-
zetési kötelezettségének teljesí-
tése hosszú távon, a MIK Zrt. 
fizetőképességének megőrzése 
mellett.                                            Sz. S. 

Polgármesteri vizit a Középszeren 
Koczka Mihály közös képviselő meg-
hívására kedden délután felkeres-
te a Középszer utca 90–92. alatti tár-
sasházat Kriza Ákos polgármester. A 
rögtönzött utcafórumon a lakosok 
elmondták kéréseiket, észrevétele-
iket, amelyekre első kézből, a város 
vezetőjétől kaptak tájékoztatást.

Néhány hete már konzultált a Kö-
zépszeren az egyik társasház la-
kóival Kriza Ákos polgármester. 
Most a hosszú utca végén mintegy 
két tucat lakó várta, és az idő előre 
haladtával nem csökkent, hanem 
növekedett a tömeg, mivel a haza-
érkezők, s éppen arra járók is csat-
lakoztak a hallgatósághoz.

Egy idős hölgy a „fészekrakók-
kal” kapcsolatos problémákat pana-
szolta fel. Mint kiderült, a társasház-

ban négy ilyen család élt, a lakók és 
a rendőrség fellépésének köszönhe-
tően már csak egy maradt, de velük 
is éppen elég gond van, elsősorban 
a bogarak miatt. Többen is panasz-
kodtak arra, hogy nem fizetnek 
semmilyen költséget, ezzel a társas-
ház helyzetét anyagilag is rontják.

Kriza Ákos polgármester el-
mondta, megérti a lakók felhábo-
rodását. Amióta megválasztották 
polgármesterré, sokat dolgozott, 
dolgoztak a probléma megoldá-
sán. A problémás „fészekrakós” la-
kások a tartozások miatt végrehaj-
tási szakaszban vannak, azonban 

minden esetben a hitelező pénz-
intézet a kedvezményezett, ezért 
arról tárgyalnak, hogy a város egy 
csomagban átvenné az érintett in-
gatlanokat, és ezzel konszolidálná 
a helyzetet. 

– Amíg a tulajdonjog nincs a 
kezünkben, nem tudunk mást 
tenni, mint segítjük a hatóságok 
munkáját, illetve rendszeres ellen-
őrzéseket tartunk – hangsúlyozta 
a polgármester. Megnyugtatásként 
cáfolta azt a felvetést, hogy a kivá-
sárlást követően a „fészekrakók” 
albérlőként tovább maradhatná-
nak a lakásokban.

A lakosok közt volt, aki a köz-
biztonság helyzetét vetette fel, egy, 
a Testvérvárosok útjáról érkezett 
lakó viszont megköszönte a pol-
gármesternek, hogy intézkedett a 
lépcsőjavítással és a fakivágással 
kapcsolatban.  

Cs. L. | fotó: J. Á.

Méltóságteljes mindenszentek 
Sokan rótták le a kegyele-
tüket mindenszentekkor a 
miskolci önkormányzati és 
felekezeti temetőkben.

» folytatás az 1. oldalról
A Búza téri piacon nagy volt a for-
galom, a változatos, bőséges virág-
kínálatra volt kereslet is. És bár az 
előző napokhoz képest például a 
nagyméretű gömbkrizantémok ol-
csóbbak lehettek, további komoly 
árcsökkenésre már senki nem szá-
mított az elhúzódó ünnep miatt.

Az MVK Zrt. diszpécsere érdek-
lődésünkre elmondta, hogy fenn-
akadás nélkül, folyamatos volt nap-
közben a közlekedés. Az utasokat el 
tudták szállítani, senki se maradt le. 

Ahol szükség van rá, ott irányít-
ják a forgalmat, ezt már Kovács 
László Csaba mondta el. A diós-
győri és a mindszenti temetőnél a 
szűk keresztmetszet miatt, a vas-
gyári temetőnél elsősorban az úton 
történő, balesetveszélyes parkolás 

megelőzése érdekében van szük-
ség forgalomirányításra, a Szent-
péteri kapuban pedig mutatják az 
autósoknak, ha felszabadul valahol 
egy-egy parkolóhely. Mindezen túl 
a közterület-felügyelet két gépko-
csis járőre is szolgálatban volt és 
cirkált a városban, ellenőrizve a pi-
acot és temetők környékét is.

A rendőrség a közutakon és a te-
metők környékén is folyamatosan 
jelen volt napközben. Mint Dobi 
Tamás, a megyei rendőr-főkapi-
tányság kommunikációs munka-
társa elmondta, Miskolcon és a me-
gyében is az ünnepnek megfelelően 
csendesen telt a nap. A megyében 
egy súlyos baleset volt, a harsányi 
úton frontálisan összeütközött két 
autó, az egyikben egy testvérpár éle-
tét vesztette.        Cs. L. | fotó: Mocsári L.

» Közbiztonsági fogadóóra. A 
belvárosi Bűnmegelőzési Centrumban foga-
dóórát tart 14–16 óra között november 5-én 
Vassné Papp Nóra közbiztonsági referens, 
12-én Emődiné Csapó Barbara civil- és egy-
házügyi referens, 19-én Zimán Edvin esély-
egyenlőségi referens, 26-án Takács Gábor tár-
sadalmi felzárkózási referens. 

» Hosszú hétvége. A munkanap-
áthelyezés miatt az MVK Zrt. jegy- és bér-
letpénztárai november 1–4. között mun-
kaszüneti nap szerint, november 10-én, 
szombaton munkanap szerint tartanak 
nyitva. Kivéve a repülőtéri pénztárat, ami 
november 5–6-án 8–16 óráig tart nyitva, 
ám november 3–4-én zárva van. 

» Ismét Bursa. Idén is csatlakozott Mis-
kolc önkormányzata a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szerhez. A részletes pályázati kiírás elérhető 
Miskolc honlapján (www.miskolc.hu), vala-
mint beszerezhető az egészségügyi és szoci-
ális osztályon is ügyfélfogadási időben. A pá-
lyázat benyújtási határideje november 23.

röviden ›››››››

Tavaly nem volt kihűlés  
az utcán – most is felkészültek
Miskolcon tavaly nem volt fagy-
halál az utcákon, de az önkor-
mányzat a saját, fűtetlen lakásuk-
ban élőkre is odafigyel és segít.

–A miskolci önkormányzat tu-
lajdonában lévő területekről el-
tulajdonított és lefoglalt fa a 
Miskolci Családsegítő Szolgálat-
hoz kerül. A szétosztásáról is ők 
gondoskodnak majd – tájékoz-
tatott Dobos Tímea, a polgár-
mesteri hivatal szóvivője.

A kivágott fákat is gyűjtötte a 
Városgazda Kft. A Nádasréti te-
lepen kb. 200 m3, tűzifának alkal-
mas faanyagot tárolnak, de szük-
ség esetén (mint tavaly történt) 
vásárolnak is fát. Az önkormány-
zat a szociális és gyermekjólé-
ti intézményekkel, a hajléktalan-
ellátó-rendszerrel, valamint a 
mentőszolgálat, rendőrség, tűz-
oltóság és polgárőrség szükség 
szerinti bevonásával folyama-
tosan kiemelt figyelmet fordít a 
téli, illetve hideg időszak miatt 
különösen veszélyeztetett és se-
gítségre szoruló emberek meg-
segítésére.

Miskolcon a hajléktalan sze-
mélyek ellátását az önkormány-
zattal megkötött ellátási szer-
ződés alapján a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat, a Napfényt az 

Életnek Alapítvány és a Magyar 
Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei 
Szervezete végzi. A Gyermek-
jóléti Központ utcai szociális 
munkásai, ha veszélyeztetettsé-
get észlelnek, a szükséges intéz-
kedéseket korcsoportra tekintet 
nélkül megteszik.

A Magyar Vöröskereszt me-
gyei szervezete a nap 24 órájá-
ban fogadja a bejelentéseket, és 
egy órán belül a helyszínre ér-
keznek a krízisautóval.

A Napfényt az Életnek Alapít-
vány munkatársai a kihűléses ha-
lálesetek megelőzésének érdeké-
ben feltérképezték a várhatóan 
közterületen meghúzódó haj-
léktalanokat, a tél beálltával pe-
dig célirányos bejárásokat is tar-
tanak. Az utcai gondozószolgálat 
november 1-jétől április 30-áig 
munkanapokon este 10 óráig fo-
lyamatos jelenlétet biztosít a köz-
területen élők elérése érdekében. 

Az Egyesített Bölcsőde és 
Egészségügyi Szolgálat a kihűlé-
ses halálesetek megelőzése érde-
kében a külterületen szolgálatot 
teljesítő védőnők bevonásával 
fokozottan figyelmet fordít az 
olyan jelekre, információkra, 
amelyek egyes emberek vagy 
családok veszélyeztetettségére 
utalnak. 

A Martin-kertváros felé tartó  „Y-híd” sorompós átjáróját felüljáróval váltják ki
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sport
Újabb olimpiai érmes látogatott Miskolcra
Bemutató edzést tartott 
Miskolcon a londoni olim-
pián ezüstérmet nyert 
judoversenyző, Ungvári 
Miklós.

Az MVSC cselgáncscsarnokában 
az országos és az Északkelet-ma-
gyarországi Regionális Judo Szö-
vetség szervezésében 150 diák és 
serdülőkorú judotanonc vett részt 
az olimpikon vezette tréningen.

Szó szerint fürtökben lóg-
tak a gyerekek a Miskolcon hét-
főn edzést tartó Ungvári Mikló-
son. London olimpiai ezüstérmese 
edzés közben, a tatamin mutatta 
be a helyes technikákat. A regio-
nális keretedzésen annyian vettek 
részt, hogy még a röplabdaterem-
be is szőnyeget kellett tenni. 

– Valahol biztos vagyok benne, 
hogy mi is példaképeivé váltunk 

egy-egy gyereknek, szakosztály-
nak. Mi, hiszen nemcsak én, hanem 
a bronzérmes Csernoviczki Éva is 
nagy sikert ért el, ez a két érem na-
gyon sokat jelent a magyarországi 
judonak – emelte ki Ungvári Miklós.

London 66 kilogrammban ezüs-
töt nyert judósa rengeteg felkérés-
nek tesz eleget, és népszerűsíti a ju-
dót szerte az országban. Ahogy az 
olimpikon is sejtette, eredményé-

vel sok-sok cselgáncsos példaké-
pévé vált, akik a tévében követték 
szereplését. Nagy lökést adtak a si-
kerek a fiatal sportolók motiváci-
ójának is, melyet a közös edzés is 
bizonyított. A remek hangulatú 
mozgáson Miskolc város polgár-
mestere is köszöntötte az ezüstér-
mes olimpikont. Kriza Ákos sze-
rint a kicsiknek rendkívül fontosak 
az ilyen események.

– Nagyon fontos számunkra, 
hogy a sport a nevelésben kiemelt 
szerepet kapjon. Az, hogy ide láto-
gatott egy ezüstérmes olimpikon, 
különös jelentőségű. Láthattuk, 
hogy a gyerekek kitörő öröm-
mel fogadták Ungvári Miklóst, és 
én ettől azt várom, hogy egyre in-
kább kedvet kapjanak a sporthoz – 
mondta Kriza Ákos.

A résztvevők több mint fele mis-
kolci utánpótlás-versenyző volt, 
ami remek jel a jövőre nézve – 
csakúgy, mint az, hogy a judo is be-
került a támogatott sportágak közé. 
Jövőre várhatóan 10-15 milliárd 
forintos közvetlen állami támoga-
tásban részesül 14, nem látvány-
csapatsportág szakszövetsége, köz-
tük a cselgáncs. Illyés Miklós, az 
MVSC elnöke szerint – figyelem-
be véve a helyi szakembergárdát – 
nagy esély van arra, hogy Miskolc 
a Magyar Judo Szövetség egyik 
erős régióközpontja lesz.

J. I. | fotó: Juhász Á.

Végső búcsú Koncz Józseftől
Tartalmas életének 91. évében, október 16-án elhunyt Koncz József, a Föl-
des Ferenc Gimnázium festőművész tanára, Bőcs község díszpolgára, Mis-
kolc Város Pedagógiai Díjának kitüntetettje. November 3-án, szombaton 
délután 2 órakor kísérik utolsó útjára Bőcsön, a Külső bőcsi temetőben.

Gyászoló szerettei és Bőcs közössége azt kéri a 
részvétnyilvánítóktól, ne virággal, koszorúval 
emlékezzenek, ehelyett adományukat „A tudás 
hatalom” Alapítvány részére juttassák el a Bőcsi 
Általános Iskolához.

Koncz József nemzedékeket tanított a művészet 
szeretetére és gyakorlására. Alkotóművészként is 
tartalmas pályát tudhat maga mögött. Utolsó ki-

állítását ez év áprilisában rendezték a Feledy-házban, 90. születésnap-
ja alkalmából. Ez alkalomból mondott köszöntőjében Dobrik István 
művészettörténész „igazi emblematikus embernek” nevezte a festő-
művészt, aki nemzedékeket nevelt fel, indított el az alkotói pályán.

Koncz József pedig így beszélt életéről:
– Az egykori osztályból, az érettségizők közül már csupán ketten 

vagyunk e világon. Ez szomorúvá tesz, de örömmel tölt el, hogy vé-
gigmehettem ezen az életpályán. Mindig kedveltem az akvarelleket, 
most is ezeket a munkáimat állították ki. A vízfesték okoz örömet 
számomra, s az alkotás. Olyan technika ez, ami gyönyörű, könnyed, 
s az impresszionizmus idején jött divatba. A festmények érzésvilá-
got rögzítenek – mondta Koncz József, aki ars poeticájaként vallja, 
hogy az emberi képzelet az emlékezet fonalaiból fonja koszorúját.

Emlékezzünk Koncz tanár úrra sokáig szeretettel!

Büntetés a gyenge játékért
A Kaposvár elleni mérkőzésen be-
telt a pohár a DVTK vezetésénél, 
így kollektív pénzbüntetést ka-
pott a csapat a kupatovábbjutás 
ellenére.

Sisa Tibor volt csapata, a Kapos-
vár elvitte a három pontot Mis-
kolcról az NB I 12. fordulójában. 
A vereségnél is nagyobb baj volt 
azonban az (elmúlt hetekben) 
mutatott játék. Kedden gól nél-
küli első félidő után végül, egy 
óra játék elteltével feltörte megyei 
I. osztályú ellenfelének védelmét 
a DVTK, s továbbjutott Velencén 
a Magyar Kupa legjobb 16 csapa-
ta közé, ám másnap így is pénz-
büntetést kaptak a labdarúgók. 
Noha sokan edzőváltást vártak, 
a pénzügyi szankció mellett dön-
tött a klubvezetés.

– A klubvezetés elégedetlen a 
helyezéssel és a mutatott játékkal 
egyaránt – közölte Dudás Hunor 
ügyvezető igazgató. – Ahhoz, 
hogy a DVTK visszatérjen arra 
az útra, amin két évvel ezelőtt el-

indult, mindenkinek a maximu-
mot kell nyújtani. Mivel minden 
feltétel adott a jó szerepléshez, ér-
tetlenül állunk a látottak előtt. 
Utolsó figyelmeztetésként kol-
lektíven pénzbüntetést kapott a 
csapat minden tagja. Nagyon re-
méljük, a szezonból hátralévő öt 
forduló alatt sikerül olyan teljesít-
ményt nyújtani, amivel egyrészt 
kárpótoljuk a szurkolóinkat, 
másrészt feljebb kapaszkodha-
tunk a tabellán – hangsúlyozta.

A klubvezető hozzátette, be-
szélt Sisa Tiborral, de az együt-
tes teljesítményének mérlegét a 
téli szünetben, a bajnokság első 
felének lezárultával vonják meg.

– Kátyúba került a DVTK sze-
kere, és sokan próbálnak a szur-
kolók közül a maguk módján 
segíteni ebben a helyzetben – 
folytatta a klubvezető. – De ah-
hoz, hogy tovább tudjunk halad-
ni, egy irányba kell húzni.

A csapat pénteken lapzártánk 
után Kecskeméten lépett pályára 
bajnokin.                                       S. P.

A romagyilkosságok  
áldozataira emlékeznek
A romagyilkosság-sorozat ál-
dozataira emlékezik november 
3-án, szombaton a Miskolci Ci-
gány Nemzetiségi Önkormány-
zat és a Romano Teatro Kulturá-
lis Egyesület.

Délelőtt 12 órától a cigány 
nemzetiségi önkormányzat iro-

dájában, a Baross Gábor utca 
13–15. szám alatt közös gyer-
tyagyújtás, kerekasztal-beszél-
getés és filmvetítés lesz, délután 
5 órától pedig a Romano Teatro 
Kulturális Egyesület Árpád ut-
cai próbatermében lesz kulturá-
lis műsor.

November 3. | szombat » Asztalitenisz: NB I férfi, Keleti csoport, Borsod Volán – 
ATSK Szeged. Szemere Középiskola, 11.00 » Kézilabda: NB II Észak-Kelet, MVSI – Fehérgyarmati 
VSE. Egyetemi körcsarnok, 11.00.

November 4. | vasárNap » Jégkorong: MOL Liga, ASC Corona Brasov – Miskolci Je-
gesmedvék. Brassó, 19.00.

November 7. | szerda » Kosárlabda: NB I, DKSK-Miskolc – PEAC-Pécs. Generali Aré-
na, 17.30.

November 9. | péNtek » Labdarúgás: NB I, DVTK – PMFC. Diósgyőri stadion, 17.00.

November 10. | szombat » Vízilabda: OB I/B, MVSI – Tatabányai Vízmű Sport Egye-
sület. Kemény Dénes Városi Sportuszoda, 12.00.

November 11. | vasárNap » Röplabda: NB I: Albrecht-MVSC-MVSI – Aluprof-TF-
Budapest. Csokonai utcai csarnok, 17.00 » Futás: Barátság Maraton. Egyetemi körcsarnok, 10.30.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Dorka és Borka – nevet kaptak a bocsok
Forgó Dorka és Füles Borka 
lett a neve a Miskolci Állat-
kertbe a hónap elején Kop-
penhágából érkezett két 
mackólánynak. 

Takácsné Magi Zsuzsanna, a Mis-
kolci Állatkert és Kultúrpark ve-
zetője köszönetet mondott Kri-
za Ákos polgármesternek és Zsiga 
Marcell alpolgármesternek azért, 
hogy támogatták, hogy ismét le-
gyen medve a miskolci állatkertben, 
illetve az Ablonczy Kft.-nek, hogy 
felújította és „kétszemélyessé” ala-
kította Gabi maci egykori szállás-
helyét – a városvezetők, illetve a kft. 
képviselői is tiszteletbeli örökbefo-
gadói lettek a mackóknak.

Zsiga Marcell alpolgármester el-
mondta, közel 1100 szavazat érke-

zett a rövid idő alatt is a medvék ne-
vével kapcsolatban. Emlékeztetett, 
a választható névpárok: (Ursula és 
Dorka, Moha és Páfrány, Gabi és 
Ella, Forgó és Füles) mellett várták 
az ötletes javaslatokat a látogatóktól 

is, érkezett szavazócédula Málna, 
Mályva, Bogyó, Puszedli, Drazsé, 
Mézi, Muffin, Bűbáj vagy Borka és 
Csalfa nevekkel, névpárokkal is.

– Az összesítést követően a sza-
vazatok mintegy 20 százaléka esett 

az általunk kiválasztott, pontosab-
ban kialakított nevekre. Így dön-
töttünk a Forgó Dorka és a Fü-
les Borka mellett – mondta Zsiga 
Marcell.

A két medvebocs az ünnepi al-
kalomból ajándékcsomagot is ka-
pott, benne kedvenc ételükkel, a 
lillafüredi pisztránggal. A névadó-
akció rendhagyó volt, hiszen a két 
csomagra ráírták a két kiválasztott 
nevet. Így a mackók a csomaggal 
együtt nevet is választottak maguk-
nak – bár először ugyanazt a cso-
magot szagolgatták…

Az ünnepi eseményen az állat-
kert Mackólak-pályázatának díja-
it is kiosztották, és jutalmazták a 
mackónévadóra beérkezett szava-
zatokat is. A rajzokból kiállítás ké-
szült, melyet az állatkert oktató-
termében még egy hónapig lehet 
megtekinteni.

Tajthy Á.

Idén is jár majd a Mikulásvonat
Idén immár tizedszer indul a Lilla-
füredi Mesebirodalomba a Mikulás-
vonat. 

Az elmúlt kilenc évben csaknem 
115 ezren utaztak a Mikulásvona-
ton. Idén újdonság lesz, hogy a Mi-
kuláson és a már megszokott me-
sefigurákon kívül új szereplőkkel 
– például Shrekkel, a nagy zöld 
ogréval, Fionával és a cserfes Sza-
márral is találkozhatnak a gyerekek 
a Lillafüredi Mesebirodalomban.

Mint Boda Péter, a „Diósgyő-
rért” Közhasznú Alapítvány kura-

tóriumi elnöke a keddi sajtótájé-
koztatón elmondta, maga a játék 
menete, a gyerekekről szóló részek 
nem változnak.

– Idén már a 10., jubileumi évet 
ünnepeljük, de azt gondolom, hogy 
a cél nem változott. Egy folyamato-
san és dinamikusan, színvonalában 
és méretében növekvő rendezvényt 
szeretnénk, amire eljönnek a gyer-
mekek, majd a nap végén boldogan 
térnek haza – hangsúlyozta.

Az Északerdő Zrt. a gyereke-
ket szállító szerelvények és a sín-
pálya biztonságának garantálásán 

túl a díszítésen is sokat fárado-
zik, és gondoskodik a szerelvények 
hangosításáról is. Mátrai Imre, a 
LÁEV üzemigazgatója elmondta, 
négy nagyméretű és két kisméretű 
kocsit készítenek elő.

Évről évre 16-17 ezer fő veszt 
részt a programon. A nagy érdek-
lődést mi sem jelzi jobban, mint az, 
hogy tavaly két héttel az utolsó sze-
relvény indulása előtt már nem le-
hetett jegyet kapni. Idén november 
29. és december 19. között közle-
kedik a Mikulásvonat a Lillafüredi 
Mesebirodalomba.                          B. G. 

Három pontért utaznak
Jobban aligha kezdhette volna az OB I/B osztályú vízilabda-bajnokságot a 
Miskolci Városi Sportiskola Nonprofit Kft. együttese! A miskolciak előbb Hód-
mezővásárhelyen nyertek 14–11 arányban, legutóbb pedig hazai környezet-
ben diadalmaskodtak 17–11-es különbséggel az Angyalföldi DRE ellen.

Kijött a lépés? Ennyire jók? Hogy 
választ kapjunk a kérdéseinkre, 
megkerestük Binder Szabolcs veze-
tőedzőt.

– Számítottak erre a nagyszerű 
kezdésre? – kérdeztük a szakem-
bert.
– Szögezzük le, hogy a mezőny-

ben eltérő tudású együttesek talál-

hatók – hangzott a válasz. – A Ta-
tabánya, a KSI és az Újpest jobb a 
többieknél, de vannak olyanok is, 
amelyek ellen, fogalmazzunk úgy, 
kötelező a győzelem. Igazság szerint 
mindkét legyőzött csapat ebbe a ka-
tegóriába tartozott. Így ezeknek a si-
kereknek nem szabad túlságosan 
nagy jelentőséget tulajdonítani.

– Tehát sikerült hozni a papírfor-
mát – minek volt ez köszönhető?
– Szerencsénkre rendelkezé-

sünkre állhattak azok a játékosok 
is, akik kettős engedéllyel rendel-
keznek, velük lényegesen ütőké-
pesebbek, erősebbek vagyunk. A 
lejátszott találkozókon az egyér-
telműen kiderült, hogy az együt-
tes gólerősségével nincs gond, vi-
szont védekezésben javulnunk 
kell. Az utóbbi napokban ezt gya-
koroljuk, nehogy az erősebb csapa-
tokkal szemben meglepetés érjen 
bennünket.

– Mire lehet képes a miskolci ala-
kulat a bajnokság folytatásában?

– Az a célunk, hogy bekerüljünk 
a rájátszásba, ehhez azonban a ko-
rábban említett trióból egyet, eset-
leg kettőt is le kell győzni! Most még 
korai jósolni, nagy kérdés, hogy 
komplett összeállításban tudunk-e 
kiállni a legfontosabb mérkőzése-
ken. Szombaton délután a Szőnyi 
úti uszodában játszunk, ellenfelünk 
az Érd-MAFC gárdája lesz. Nem 
titkoljuk, mindenképpen nyerni 
akarunk. Nem azért, mert ellenfe-
lünknek még nincs pontja, és a gól-
különbsége is –35, hanem, mert 
jobbnak tartom saját csapatunkat. 
Aztán jöhetnek a nagyobb felada-
tok is, felkészülünk rájuk!               D. L.

Bábvasárnap
A Malomvasárnap elneve-
zésű, minden hónap első va-
sárnapján megtartott prog-
ramsorozat novemberben is 
folytatódik a Csodamalom 
Bábszínházban. 4-én délelőtt 
mutatják be a Grimm-test-
vérek klasszikus meséjét, a 
Csipkerózsikát, amelyet dél-
után megismételnek, hogy 
minél többen láthassák. 

A darabot Sz. Szabó Attila 
rendezte, a báb- és díszletter-
vek pedig Barnáné Juhász Il-
dikó munkáját dicsérik. 

Takácsné Magi Zsuzsanna és két tiszteletbeli örökbefogadó: Zsiga Marcell és 
Ablonczy Attila | fotó: Mocsári L. 
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Elkészült az új  
kerékpárút Miskolcon
Több mint 156 millió 
Ft uniós támogatással 
elkészült a Tiszai pá-
lyaudvart a diósgyőri 
városrészközponttal 
összekötő, közel 12 km 
hosszú kerékpárút. 

A megvalósításra az Új 
Széchenyi Terv Észak-
Magyarországi Operatív 
Programja keretein be-
lül került sor, uniós tá-
mogatással. A beruházás 
összköltsége meghalad-
ta a 184 millió forintot. 

A projektet az Európai 
Unió és a Magyar Ál-
lam több mint 156 mil-
lió forinttal támogatta. 
A meglévő kerékpárúttal 
együtt csaknem 17 km-
re nőtt a miskolci kerék-
párút-hálózat hossza. 
Az átadott kerékpárút 
mentén 24 helyszínen 
„p” alakú kerékpártá-
maszok kerültek  kihe-
lyezésre, továbbá 12 db 
információs tábla segí-
ti a kerékpáros tájékozó-
dást.

Kik nyerik a B.-A.-Z. Megyei PRIMA Díjat 2012. évben? 
Kik kapják a háromszor egymillió  forintos PRIMA Díjat és a kettőszázötvenezer forintos Közönségdíjat?
Kik kapják Mancs gyönyörű bronzszobrát?
A VOSZ B.-A.-Z. Megyei Szervezetének elnöksége minden évben meghirdeti a PRIMA Díjat, amellyel a megye kulturális, tudományos, oktatá-
si és sportéletének legkiválóbb képviselőit ismerik el.
A megyei PRIMA Díj várományosai 3 kategóriában indulnak, és minden kategóriában 3 jelölt verseng a legjobbnak járó kitüntetésért.
A kategóriák győztesei november 9-én a Miskolci Nemzeti Színházban a nagyszabású megyei PRIMA Gálán vehetik át díjaikat.

MAGyAR ZeNeMűVéSZet KAteGóRIáBAN:

1. A MISKOlc DIxIelAND BAND 1990-ben 
alakult, 21 év alatt az egyik legismertebb 
jazz-formáció lettek. Stílusuk a megszokott 
dixieland stílus modernebb kiadásban, a XX. 
század swing stílusának bemutatása. 2005-
ben a Miskolci Gyémántok, illetve a Múzsa 
Művészeti Díjat kapták meg.

2. ReGőS ZSOlt karnagy, pedagógus. Van profi ke-
retek között működő felnőtt színházi énekkara, kö-
zépiskolás gospel kórusa, már nem fiatalokból álló 
templomi énekegyüttese, akikkel mind-mind a zené-
ben rejlő titkokat és feszültségeket próbálja megfej-
teni és megvalósítani. Pályafutása eddigi útján több 
elismerést kapott.

3. AZ eGReSSy BéNI ZeNeISKOlA 2012-ben ünnepli 
fennállásának 60. évfordulóját. Legfőbb törekvésük, 
hogy a hátrányos helyzetű kistérségekbe is elvigyék 
a zene szeretetét, felkeltsék az érdeklődést a zeneta-
nulás iránt. Ezzel nemcsak a kulturális életet, hanem 
a gyerekek nevelését is segítik.

MAGyAR NéPMűVéSZet éS KöZMűVelőDéS KAteGóRIáBAN:

1. BARNA GyöRGy néprajzi gyűjtő, a Lézerpont Lát-
ványtár létrehozója, mely 40 éves gyűjtés ered-
ményeként megtalált, megőrzött kultúrtörténeti 
értékeket 10 kiállítási témacsoportba rendezve, egye-
dülállóan mutat be a nagyközönség számára. Miskolc 
város Pro Urbe Díjasa.      

2. SZINVAVölGyI táNcMűhely 1946-ban alakult, s az-
óta is a magyarországi néptáncos szakma kiemelkedő 
képviselője. A táncműhely több évtizedes munkássá-
gával, továbbéltető, továbbfejlesztő hagyományőrzé-
sével a magyar örökség hordozója kíván lenni a jövő-
ben is, átívelő közösséget biztosítva az egymást követő 
generációk számára. A fotón Jóna István elnök látható.

3. FüGeDI MáRtA NéPMűVéSZetI eGyeSület 
1982-ben alakult. A három évtized egyesületi mun-
kája lehetővé tette, hogy sokszor kihalásra ítélt mes-
terségeket folytató kézművesek szakmailag, művé-
szetileg továbbfejlődhessenek, tudásukat átadják, 
műveikkel a közönség előtt is megjelenjenek. A fotón 
Forray Mariann elnök látható.

MAGyAR OKtAtáS éS KöZNeVeléS KAteGóRIáBAN: 

1. DR. DOBROSSy IStVáN történész, nyugalmazott 
levéltár-igazgató. Több évszázados néprajzi, levéltá-
ri forrásokat feldolgozva íróként, szerkesztőként több 
mint száz könyvet jelentetett meg. Kitüntetései: Sza-
bó Lőrinc-díj, Miskolc Város Díszpolgára, Köztársasági 
Érdemrend Lovagkeresztje.

2. DR. tuSNáDy láSZló író, műfordító, főiskolai ta-
nár. Elsősorban a magyar és olasz irodalommal foglal-
kozik.  A tudományos és művészeti munkájával pár-
huzamosan éltető elemének, küldetésének tekinti a 
tanítást. Eddig 12 könyve jelent meg. Különböző új-
ságokban és antológiákban 258 alkalommal jelentek 
meg publikációi.

3. DR. VAlIKOVIcS AttIlA intézetvezető főorvos, a 
B.-A.-Z. Megyei Kórház Neurológiai és Pszichiátriai In-
tézetének vezetője. A klinikai kutatások és az okta-
tói, egyetemi tanári tevékenysége mellett bekapcso-
lódott a telemedicinába. Kiemelkedő tudományos, 
publikációs tevékenységet folytat, publikációit rangos 
magyar és nemzetközi folyóiratok közlik.

hogy ki a legérdemesebb a PRIMA  
Közönségdíjra, azt ön döntheti el!
Vágja ki az újságból a kedvencéről szóló részt és a VOSZ 3526 Mis-
kolc, Szentpéteri kapu 80. számú címére való elküldésével esélyt 
adhat kedvencének a díj megnyerésére. 

Szavazatát leadhatja a Miskolci Naplóból vagy az Észak-Magyaror-
szágból kivágott szavazó szelvényen, valamint a primaszavazas@
gmail.com e-mail címen, illetve interneten a  www.voszborsod.hu hon-
lapon 2012. november 6-ig.

Akció 2012. 11. 03-tól 2012. 11. 09-ig
Arilux mosógél 4 l, színes, fehér 275 Ft/l 1099 Ft
Persil Duo mosókapszula, 15 db-os, 86 Ft/db 1299 Ft
Alex padló-, járólaptisztító, 750 ml, 532 Ft/l 399 Ft
Coccolino öblítő konc. 2 l, 575 Ft/l 1149 Ft
Clin ablaktisztító spray, 500 ml, 998 Ft/l 499 Ft
Silan öblitő, 1 l  499 Ft
Tomi Kristály Baby mosópor, 2 kg, 499 Ft/kg 999 Ft
Ariel gélkapszula, 16 db-os, 106 Ft/db 1699 Ft
Dosia gélkapszula, 12 db-os, 83 Ft/db 999 Ft
Brise Glade levegő-illatosító, gél, 150 g, 2660 Ft/kg 399 Ft
Pantene hajbalzsam, 200 ml, 2000 Ft/l 399 Ft

Akció! Akció!
Újabb, nagyszabású akció kezdôdik október 31-tôl 

november 12-ig valamennyi coop üzletünkben!

coop füst. ízû baromfipárizsi 1 kg  499 Ft
coop kókuszreszelék 100 g  99 Ft

Egységár: 990 Ft/kg

Maggi forró bögre 
illatos csirke-, húsos-fûszeres ízû tészta 59,2 g 
NyereMéNyjáték  129 Ft

Egységár: 2179 Ft/kg

Gyermelyi, 4 toj., fodros nagykocka, orsó 500 g  299 Ft
Egységár: 598 Ft/kg

Wawel csemege marcipán étcsok. bev. 35 g  99 Ft
tibi kül. csok., tej-, étcsok. 100 g  199 Ft

Egységár: 1990 Ft/kg

Milka alpesi tej, eper-joghurt, noisette 100 g  199 Ft
Egységár: 1990 Ft/kg

tchibo Family vák. kávé 250 g  499 Ft
Egységár: 1996 Ft/kg

cappy multivitamin 50%, 1 l  299 Ft
rauch Happy Day narancs-, ananászlé 100%, 1 l  359 Ft

BAroMFit árusító üzleteiNkBeN:
elôhûtött csirkecomb farrésszel 1 kg  599 Ft

Vásároljon december 31-ig 2000 Ft felett,  
hogy a januári sorsoláson Öné lehessen  

100 000 – 75 000 – 50 000 Ft-os vásárlási utalványaink egyike! 
részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon!

erzsébet–Katalin-napi bál
a Megyebíró étteremben (3525 Miskolc, Városház tér 1.)

Ideje: 2012. november 17. (szombat),19.00

élőZeNe, táNc, VAcSORA!  
Asztalfoglalás az étteremben vagy  a 06-70/526-5698-as telefonszámon!

Belépő: 3500 Ft/fő  
(minden belépőjegy tartalmaz 1000 Ft-os italfogyasztást!)

MINDeNKIt SOK SZeRetettel VáRuNK!
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November 5. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Szemeszter, főiskolások, 
egyetemisták magazinja (Hálózat TV) (12) 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, válogatás a Mis-
kolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 OP Center 1., amerikai film 
(Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

November 6. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Egészség-be-fektető klub 
(Hálózat TV) (12) 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 Sportközvetítés felvételről 20.35 Hír-
háló (Hálózat TV) 21.00 OP Center 2., amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

November 7. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Novum (Hálózat TV) 
(12) 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 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Az ötödik támadás, jugoszláv film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

November 8. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Akinek sebeivel 
gyógyultatok meg…” (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Mis-
kolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 
Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Tájoló (Hálózat TV) (12) 23.00–06.00 Képújság.

November 9. | péNtek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Párizsi autószalon 
(Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánló-
ja 18.25 189. évad, félóra a Miskolci Nemzeti Színházban 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Kilátó, közéleti magazin 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Kétely, amerikai–ausztrál film (Hálózat TV) (16) 23.00–
06.00 Képújság.

November 10. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi szent 
helyek üzenete (Hálózat TV) (12) 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 At-
tilával (Hálózat TV) (6) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) (12) 23.00–07.00 Képújság.

November 11. | vasárNap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show 
(Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 
Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.35 Hírháló (Hálózat 
TV) 21.00 Sasok London felett, olasz–francia–spanyol film (Hálózat TV) (16) 23.00–07.00 Képújság.

A miskolc televízió műsorA ››››››››››››››

HIrdetés

HIrdetés

November 1–7. | 15.15 Hotel Transylvania; amerikai animációs film | 12 | (Béke-te-
rem) | 15.30 Európai Panoráma: Paradise Love; feliratos német–francia–osztrák film 
| 18 | (Uránia-terem) | 17.30, 19.45 Európai Panoráma: Jackpot; norvég vígjáték | 16 | 
(Béke-terem) | 17.45 Apa ég!; amerikai vígjáték | 16 | (Uránia-terem) | 20.00 Európai Pa-
noráma: Szerelem; feliratos francia–osztrák–német film | 16 | (Uránia-terem).

November 8–14. | 15.15, 17.30 Lorax; amerikai animációs film | 6 | (Béke-terem) | 15.30 
Albert Flórián; ff. magyar dokumentumfilm | KN | (Uránia-terem) | 17.45 Európai Pa-
noráma: Bor, tangó, kapufa; feliratos dán vígjáték | 16 | (Uránia-terem) | 19.45 Euró-
pai Panoráma: Reality; olasz–francia film | 16 | (Béke-terem) | 20.00 Európai Panorá-
ma: Párizs – Manhattan; | 12 | feliratos francia romantikus vígjáték | (Uránia-terem).

Art mozi, művészetek házA ›››››››››››››››››››››››

progrAmAjánló ›››››››››››››››››››

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Rontó Ralph (MB premier, digitá-
lis 3d) | 12 | 11.00 (cs–v), 13.15, 15.30, 
17.45, 20.00
Az utolsó műszak (F premier) | 16 
| 11.15 (cs–v), 13.30, 15.45, 18.00, 
20.15 – 22.30 (p–v)
Silent Hill – Kinyilatkoztatás (F pre-
mier, digitális 3d) | 18 | 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30 – 22.30 (p–v)
007 – Skyfall (MB) | 16 | 10.00, 11.30 
(cs–v), 13.00, 16.00, 17.30, 19.00, 
20.30 – 22.00 (p–v)
007 – Skyfall (F) | 16 | 14.30 – 22.15 
(p–v)
Asterix és Obelix – Isten óvja Bri-
tanniát (MB digitális 3d) | KN | 13.15, 
17.45
Asterix és Obelix – Isten óvja Bri-
tanniát (MB) | KN | 11.00 (cs–v), 15.30

Sammy nagy kalandjai 2. (MB digi-
tális 3d) | 6 | 10.30 (cs–v)
Magic Boys (MB) | 16 | 17.15
Kertvárosi kommandó (MB) | 16 
|19.30 – 21.45 (p–v)
Lorax (MB digitális 3d) | 6 | 10.15 (cs–
v), 14.15
Lorax (MB) | 6 | 12.15 (cs–v)
Taken 2. (F) | 16 | 15.15, 20.00 – 22.00 
(p–v)
Parajelenségek 4. (F) | 16 | 20.15 – 
22.15 (p–v)
Hotel Transylvánia (MB) | 12 | 11.15 
(cs–v), 13.15
Hotel Transylvánia (MB digitális 3d) 
| 12 | 12.30 (cs–v), 16.15, 18.15

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 – november 1–7.  ›››››››››››››

» November hónapban minden este 6 órától gregorián szentmisét mutatnak be 
a minorita templomban a hívek kérésére, elhunytjaikért. Jövő vasárnap, 11-én, délután 3 
órakor a Fráter György Katolikus Gimnázium tanulóinak lesz szentmise, ugyanaznap 4 óra-
kor mocorgós szentmisét mutatnak be a rendház ebédlőjében a kisgyermekes családoknak.

» A KÉSZ miskolci csoportja rendezésében november 8-án, csütörtökön dél-
után 5 órától a mindszenti plébánia Millenniumi termében Hallgassuk együtt, ahogy el-
hangzott: egy rádiószózat máig ható üzenete címmel Mindszenty hercegprímás 1956. nov-
ember 3-án elhangzott beszédéről Dobos Zsolt középiskolai tanár tart előadást, közben a 
teljes beszéd meghallgatható.

» November 11-én, vasárnap délután 5 órakor hagyományos (tridenti) rítusú 
szentmise lesz Miskolc-Perecesen.

hArAng-hírek ››››››››››››››››››››››››››››››››››

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.) Nagyon fontosak lesznek most baráti kapcsolatai. Nyugodtan felke-
resheti a régieket is, mert rájuk is szüksége lesz, még akkor is, ha haraggal váltak el. Persze, nem 
csak a nyereség miatt kell tartani velük a kapcsolatot. Igazán kreatív lesz munkájában, még önma-

gát is meglepi majd. Hallgasson a megérzéseire!

bika (04. 21–05. 21.) A csúszós utak önre most nagyobb veszélyt jelentenek, mint má-
sokra. Ne legyen meggondolatlan! Munkahelyén új barátságok is szövődhetnek, sőt, egy kis ro-
mantika is bekúszhat az életébe, amit nyugodtan élvezhet. Egy személy, aki a hierarchiában ön fö-

lött áll, segít. Csak arra vigyázzon, hogy ne éljen vissza a bizalmával.

ikrek (05. 22–06. 21.) Lehet, hogy kicsit túlvállalta magát? Be kellene látnia, mert ez bi-
zony nem tesz jót sem az egészségének, sem a családi életének. Ám ha ügyes, nemsokára változ-
tathat egzisztenciáján, ami helyrehozza kapcsolatait. Ez a lépés nagyon fontos lenne, hiszen csak a 

biztos magánéleti háttér mellett lehet venni a munkahelyi akadályokat. 

rák (06. 22–07. 22.) A halottak napja után újra foglalkozhatunk az élőkkel, és kell is fog-
lalkoznunk velük. Nem feltétlenül szavakkal, hanem érintéssel is. Ehhez pedig arra van szükség, 
hogy több időt töltsünk élő szeretteinkkel. Lépjen túl a múlt sérelmein, higgye el, már nincs jelen-

tősége ezeknek! Teljesen fölösleges rágódni rajtuk. 

oroszláN (07. 23–08. 23.) Az önámítás és illúziókeltés elhomályosítja a látását, 
emiatt fontos dolgokat fog elhanyagolni. Időben kell felismernie, ha erre az útra lépett, mert külön-
ben frusztrációt fog okozni saját magának. Nem biztos, hogy jó célokra használja a tehetségét. Újra 

kellene értelmezni az ezzel kapcsolatos értékeket, értékrendjét.

szűz (08. 24–09. 23.) A baráti beszélgetések jók, ám az üzletet tudni kell különválaszta-
ni a magánélettől. Nem kizárt, hogy zsírosabb álláshoz jut. Legyen óvatos az őszinteségével, mert 
annak együtt kell járnia a tapintattal! Így megállhatja helyét az új fizetéssel kapcsolatos alkudozá-

sa során, de ha csak kimondja, amit gondol, beletörhet a bicskája.

mérleg (09. 24–10. 23.) Hamar kiürül a pénztárcája, ha így folytatja a költekezést, és 
akkor bizony családi megszorításokra lesz szüksége. Nyilván nem kell nagyon meghúzni a nadrág-
szíjat, de oda kell figyelni, hova költi el a pénzét. Ötletei megvalósításához pedig szponzorokat kéne 

keresnie. Vesse be kapcsolatteremtő képességét! 

skorpió (10. 24–11. 22.) Nem is hinné, mennyi támogatót talál, ha jól körülnéz és 
mer kérni. Nemcsak a kishitűsége, de a lustasága is akadályozhatja a kapcsolatépítés terén. Pedig 
fontos, hogy az ember kikkel veszi körül magát. Kell, hogy legyenek ön körül, akikkel tudnak egy-

másnak segíteni, akár információkkal is. Pénzügyekben válogassa meg az eszközeit!

Nyilas (11. 23–12. 21.) Nem kell csodálkozni, ha a vártnál nagyobb siker fogja övezni 
nemsokára, hiszen régóta ellenállhatatlan. Azok a problémák, melyek eddig nyomasztották, egy 
csapásra megoldódnak. Figyeljen az álmaira, mert az ellazult állapotban könnyebben jönnek a fel-

szabadító ötletek! Sok munkája lesz, de azért ne dolgozza túl magát!

bak (12. 22–01. 20.) Rendkívüli aktivitással veti magát a munkájába. Ez meghozza gyü-
mölcsét, s ezzel együtt a rosszakaróit is. Ám most olyan hihetetlenül jól bánik a megszerzett elő-
nyökkel, hogy még nekik is juttat ezekből. S ezzel elveszi az élét minden rosszindulatú pletykának. 

Egy külföldi illető barátsága fordulatot hozhat életébe.

vízöNtő (01. 21–02. 19.) A kitartó munka gyümölcse mostanra érett meg. Pénzügyi 
területen és előre szeretne lépni, de tartsa szem előtt: zsarolással kevésbé érhet célt, mint visszafo-
gott rámenősségével. A szeme elé kerülnek olyan kecsegtető ajánlatok, melyeknek nem szabad 

beugrania. Vigyázzon, mert a szerelmet nem mindenki adja, vannak, akik csak ígérik!

halak (02. 20–03. 20.) A spontaneitás újra megpróbál beköltözni mindennapjaiba – 
engedje! Ha felsőfokú intézményben tanul, vagy munkaügyben utazik, sikereket ér el. Nem köny-
nyű sikereket, de annál jobban fog örülni azoknak. Váratlan segítségekre azonban bőségesen szá-

míthat. Hallgasson barátaira, ismerőseire, megfontolandó tanácsokat kap tőlük!

l POZSONy 7000 Ft 2012. december 1. és 2012. december 15.
l ZAKOPANE 5000 Ft 2012. december 1. és 2012. december 15.
l  KRAKKO- 

ZAKOPANE 15 000 Ft 2012. december 1–2. és 2012. december 15–16.
l BÉcS 7000 Ft 2012. december 2. és 2012. december 16.
l  BÉcS- 

MáRIAcELL 25 000 Ft 2012. december 8–9. és 2012. december 15–16.

cím: Miskolc, Arany János u. 19., fszt. 2. 
Tel.: 46/344-454

wEB: www.KOLOMBuSZTOuRS.Hu

AdvENTI AJáNLATAINK:

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

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

Malek Andrea és Malek Miklós közös estje:  

„Kell néHa egy Kis csavaRgás…” 
Az utóbbi években érezhetôen megnôtt a közönség érdeklôdése és szeretete a Malek család iránt. Ezért a közös zenélés, 

vidámság és emlékezés által, apa és lánya szeretnének mindenkinek köszönetet mondani. A mûsorban olyan dalok 
hangzanak el, amelynek szerzôi például S. Nagy István, Szenes Iván, Malek Miklós, Hofi Géza, Solymos Antal.

2012. november 23., péntek, 19.00 óra
Jegyár: 1800 Ft

DuMa JaM
litkai gergely, Hadházi lászló és aranyosi Péter 

egyszerre dumálnak a színpadon! 

2012. november 22., csütörtök,  
19.00 óra
Jegyár: 2200 Ft

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

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

November 3. | szombat
10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti 

gyermekfoglalkozás 7–14 éves gyermekek számá-
ra. Miskolci Galéria.

11.00 | Antique Szalon. A RecitaTrio koncertje a 
klasszicista kor jegyében. Művészetek Háza.

November 4. | vasárNap
09.00 | Miskolczi Vásár, KrePP kortárs iparmű-

vészeti vásár. Széchenyi utca, Miskolci Galéria.
10.30 | Csipkerózsika. Bemutató. Bábszínház.
15.00 | Ökumenikus istentisztelet. Miskolc-bel-

városi görög katolikus templomban (Búza tér)
16.00 | Csipkerózsika. Csodamalom Bábszínház.

November 5. | hétfő
16.00 | Cukorbetegség. Barczi Erika szakorvos elő-

adása. Szent Ferenc Kórház, II. emeleti előadó.

November 6. | kedd
09.30 | Barangolás a zene világában. Bócz Sán-

dor zenetörténésszel. Petőfi Sándor Könyvtár.
15.00–18.00 | Modellrajz-stúdió. Tanulmány-

rajz-fejlesztő és művészetelméleti ismereteket bővítő 
szakkör diákoknak és felnőtteknek. . Rákóczi-ház.

November 7. | szerda
17.00 | A sárospataki római katolikus egyházi 

gyűjtemény. Művészeti Szabadegyetem Kuklay 

Antal művészettörténész előadásában. Miskolci 
Galéria, Feledy-ház.

November 9. | péNtek
17.00 | Irodalmi fonó. Miskolci Galéria, Feledy-

ház.
18.00 | Prima Díjátadó Gála. Miskolci Nemze-

ti Színház.

kiállítás:
» A szabadság reménye. A Szalay Lajos: SOS 1956 

– A magyar dráma című albumának grafikáiból 
nyílt tárlat november 4-éig látogatható. Városhá-
za, főbejárati aula.

» Faragó Miklós festőművész, grafikus, porce-
lán- és üvegfestő kiállítása. Megtekinthető 
november 7-ig. Szőnyi István-terem.

» A szegénységről máshol – másképpen. Sztacho 
Éva Szudánban készült fotóiból összeállított kiál-
lítás november 16-áig tekinthető meg. II. Rákóczi 
Ferenc Megyei Könyvtár.

» Kilencedik Kunszt. Kő, papír, olló. A Nagy Kunszt 
Kortárs Képzőművészeti Tanulmányi Múzeum kiál-
lítása november 24-éig látogatható. Miskolci Galé-
ria, Rákóczi-ház. 

» Az otthon otthontalansága. Lenkey-Tóth Péter 
festőművész tárlata december 1-jéig látogatható. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

Az elkövetkezendő hetekben, a Miskolci Naplóban részletesen közöljük a következő 
heti, kísérleti jellegű, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendet. 

Ezúton is köszönjük a lakosság aktív közreműködését!

Gyűjtési napok páratlan heteken:
Minden páratlan hét hétfő (kizárólag a családi házas övezetekben): Görömböly, Hejőcsaba, Május 
1. telep
Minden páratlan hét kedd (kizárólag a családi házas övezetekben): Szirma, Martin-kertváros
Minden páratlan hét szerda (kizárólag a családi házas övezetekben): Tapolca, Adler Károly u., Csa-
bai kapu – Népkert
Minden páratlan hét csütörtök (kizárólag a családi házas övezetekben): Szentpéteri kapu, Belváros, 
Soltész Nagy Kálmán utca környéke, Bedeghvölgy, Bábonyibérc, Selyemrét – Zsolcai kapu, József 
Attila utca és környéke, Zsarnai környéke

Apróhirdetés
Hi-Sec és MEGA acél biztonsági ajtók be-
építve már 59 900 Ft-tól, továbbá nyílászá-
rók (műanyag, fa, alumínium) cseréje óriási 
kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolástech-
nikával. érdeklődni: 30/336-5528, web: 

www.aluport.hupont.hu, bemutatóterem: 
Miskolc, Bükk áruház I. emelet;  Nyitva: h–p: 
9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

Raktárak, csarnokok különféle méret-
ben, jó parkolási és rakodási lehetőséggel 
kiadók. Borsod Autó Kft. Miskolc, Zsolcai 
kapu 9–11. tel.: 30/9253-511.
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Roller Halloween
Idén is rolleresekkel indult a 
halloweeni szezon a Factory 

Sportarénában. A múlt vasárna-
pi esemény egyben egy bajnok-

ság kezdete is volt az őszi szüneti 
buli előtt. A rollerezés egyre nép-
szerűbb a 12–18 éves fiatalok kö-
rében, hamar extrém sporttá nőt-

te ki magát. A Factoryban sem 
először mutatták be az apró két-
kerekűvel a különleges kunszto-

kat, itt is régóta hódolhatnak ked-
venc sportjuknak a fiatalok. A 

nyári táborban például 70 rolleres 
érkezett a miskolci „extrémsport-

gyárba”, ahol a szaltó és a 360 
szinte mindenki számára megta-

nulható volt.  (fotó: M. L.)

bestseller ›››››››››››››››››››››››››››››››

Volt egyszer egy csatár – 
Kocsis Sándor-emlékkönyv
„Ezt az emlékkönyvet azoknak a sportba-
rátoknak ajánlom, akik elmúltak hatvanöt 
évesek és ingyen közlekednek a hazai jár-
műveken. Ők még látták játszani Sanyit. 
Annak idején ötven filléres vonaljeggyel, 
hetven filléres átszállóval utaztak az Ül-
lői útra, Kispestre, a Megyeri útra, vagy a 
népstadionba, hogy csodát láthassanak. A 
Magyar Focit!” – Schlegel Oszkár ajánlása.

Kis utazók nagy könyve – 
Tuti tippek a világ 200 országából
A legtöbben tudják, melyik a Föld leg-
magasabb hegycsúcsa, azt azonban már 
kevesebben, hogy melyik országban til-
tották be a rágózást, vagy, hogy melyik 
a világ legbüdösebb gyümölcse, vagy 
éppen azt, ki találta fel a görkorcsolyát. 
Kevesen veszik észre, melyik épület fer-
débb a pisai ferde toronynál.

A kis utazóknak szóló könyv még vé-
letlenül sem felnőttek számára készült. 
A világ egy elképesztően nagy hely, ezért a könyv elsősorban azokat 
az érdekességeket foglalja össze, amelyek izgalmas, ugyanakkor szo-
katlan formában mutatják be az adott országot.

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

Párizs – Manhattan
A romantikus vígjáték közép-
pontjában a maga teremtet-
te álomvilágban élő, Woody 
Allen-rajongó, csinos gyógy-
szerészlány, Alice, és a földön 
két lábbal járó Victor egymás-
ra találásának története áll. Azt 
az eszményt, amit a lassan 30 éves Alice szemében Woody Allen képvisel, 
egyetlen kiszemelt férfi sem tudja még csak megközelíteni sem. Victor ra-
vaszabbnál ravaszabb riasztórendszereket fejleszt ki, ez pedig bejárást is biz-
tosít számára a leggazdagabb párizsi családokhoz. Ő az, aki nem látott még 
egyetlen Woody Allen-filmet sem, Alice első benyomásai szerint egy érzé-
ketlen tuskó. Persze, hamar kiderül, ez azért nem egészen így van. A filmet 
az Európai Panoráma keretében vetítik.

feliratos francia romantikus vígjáték, korhatár 12 év
Művészetek háza, uránia-terem; nov. 8–14., 20.00

filmajánló ›››››››››››››››››››››››››››››››

Akkor és most... A Széchenyi utca mai 8. számú épületéről 1909 
előtt készült a képeslap. Az azonosításban segít a szomszédos, szintén 
egyemeletes Aszalay-kúria, amely helyén 1909–1910 között felépült a 
biztosító kétemeletes épülete. Az utcára 10 ablakkal néző, a földszin-
ten pedig két kapubejáróval rendelkező lakó- és üzletházat 1812-ben 
egy görög kereskedő építette. A XX. század első felének városkalauzai-
ban megtekintésre ajánlják az épületet, amelynek különlegesen míves 
vasmunkái a bükki vashámor termékei voltak. Az épületet az 1950-
es évek közepén, végén emelettel kívánták ellátni, de ez csak az 1980-
as évek városrekonstrukciós munkái során valósult meg. (Ezzel egy 
időben történt a Széchenyi 2., 4. és 6/b. emeletráépítése.) Az épület 
(amelynek telkén az 1980-as évek elején a régészek a diósgyőri pálo-
sok házát azonosították) ekkor kapta új homlokzati kialakítását.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Juhász Ákos fotója)

80 éve, 1932. október 28-án a Hámori-tó gátja 20 méter hosszúság-
ban leszakadt. A kizúduló víz 5-6 méter mélységben, s csaknem meg-
duplázva az átszakadt szakaszt árasztotta el Felső-Hámor községet. A 
kivezényelt katonaság és a lakosság ráfalazással zárta el a víz útját.

120 éve, 1892. november 1-jén „beüzemelték” Miskolcon az első 
nyilvános telefonállomásokat. A telefonközpont a Széchenyi István 
u. mai 52. számú épület udvari részén volt. Itt működött az első nyil-
vános telefon, míg a második a Tiszai pályaudvar vendéglőjében.

134 éve, 1878. november 2-án nyílt meg a Széchenyi – Kazinczy 
utca sarkán a Három rózsa névre keresztelt új, kétemeletes szálloda. 40 
vendégszobájával minden igényt ki tudott elégíteni. Homlokzati fel-
irata szerint első bérlője Stögermayer Alajos budapesti vendéglős volt. 

Hétforduló ›››››››››››››››››››››››››››››››

Névadó – Sibrik Miklós
A Csabai kapu és a Szilágyi 
Dezső utca közötti kelet-
nyugat irányú utcánk. Az 
elnevezés az Otthon-te-
lep kialakításával, be-
építésével egyidős. A 
névadásnál szerepet ját-
szott, hogy a Rákóczi-
szabadságharc hadvezé-
rei, kiemelkedő katonái egy 
tömbben kapjanak helyet. 

Sibrik Miklós dunántúli neme-
si család leszármazottja, aki bár bir-
tokos volt, fiatal korában elkötelezte 
magát a katonai élet mellett. A spa-
nyol örökösödési háborúból haza-
keveredve csatlakozott a Rákóczi-
szabadságharchoz. Nem volt ugyan 
ezredesi rangjához méltó saját kato-

nai egysége, de kitűnő dip-
lomáciai érzékével mind-

végig jó szolgálatot tett a 
szabadságharcnak. Rá-
kóczi közvetlen közelé-
ben dolgozott, s követ-
te őt az emigrációba is. 
Mikes Kelemenhez ha-

sonlóan szolgálta a feje-
delmet Rodostóban, halá-

la után Rákóczi mellé temették 
az ottani görög katolikus templom-
ba. (1673 körül született, 1735-ben 
halt meg. 1906-ban Rákóczi ham-
vaival együtt szállították Kassára, s 
a dómban helyezték el. A szerelvény 
Miskolcon is megállt, s megemléke-
zést tartottak. Az utcák elnevezése 
ezután történt.)                                D. I.

Egész éves munka a kertészet
A virágkertészek ugyan 
túl vannak a halottak nap-
ján, azonban már most ül-
tetni kell, hogy legyen vi-
rág nőnapra. Tassi István 
őstermelő sosem ér rá 
unatkozni.

– Minden virág saját termés, 
amit árulok – jelentette ki büsz-
kén Tassi István, körbemutatva 
az őstermelői piacon lévő stand-
ján. – Két darab 400 négyzet-
méteres fóliasátorban termelek 
Szikszón. Nyugdíjas vagyok, ki-
egészítő jelleggel kertészkedem, 
mert abból a kis nyugdíjból nem 
lehet messzire menni… A fele-
ségem még dolgozik, de jól jön 
ez a pénz. Az építőiparban dol-
goztam, egy barátom beszélt rá a 
kertészkedésre. 

– A halottak napjára termel-
tünk vagy 2000 szál nagy gömb-
krizantémot, a különlegességek-
ből, mint a teniszlabda alakú és 
méretű, alul sárga, fent fehér Bo-
ris Beckerből és a pókkrizan-
témból 500-600 szálat, csere-
pesből pedig mintegy 300 szálat. 

A krizantém a legrizikósabb vi-
rág, mert pontosan kell időzíte-
ni. Egy hetünk van rá, hogy el-
adjuk. A munka azonban nem 
áll meg ezt követően sem, csak 
annyival egyszerűbb télen, hogy 
nem kell a piacra jönni, de már 
foglalkozni kell a tavaszi primu-
lával, százszorszéppel, hogy nő-
napra legyen virág…

– Meg szoktam állni gyönyör-
ködni, mikor tele van a sátor vi-
rággal. Aki betér oda, mindenki 
tátja a száját a látványtól – me-
sélte büszkén a virágkertész, 
majd csendesen hozzátette: azt 
viszont kevesen tudják, hogy 
milyen sok munka van vele. 

Cs. L.

köztünk élnek ››››››››››››

A Bükk barlangjai 

Tisztelt Olvasó! Tovább barangolunk a Bükkben, ám ezúttal nem élőlé-
nyekkel foglalkozunk, hanem az évezredek alatt kialakuló, gyönyörű bar-
langokat ismerhetik meg négyrészes rejtvénysorozatunkban. A megfejté-
seket együtt, egy levélben, legkésőbb november 22-én éjfélig juttassák 
el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hu-
nyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők kö-
zött a Cinema City felajánlásában mozijegyet sorsolunk ki.

általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK (Csa-
bai kapu 9–11.): 46/560-080; MISEK Diósgyőr (Kórház u. 1.): 46/531-
799; Fogorvosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer-
mek háziorvosi ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. 
Lelkisegély 116-123. áldozatsegítő vonal: 80/225-225. MihŐ műsza-
ki ügyelet: 46/379-360. MiVÍz központi ügyelet: 46/519-339. éMáSz-
hibabejelentés: 40/42-43-44. Közterület-felügyelet: 46/502-579. Köz-
lekedési lámpák meghibásodása MVK Zrt. Diszpécserszolgálata (0–24 
óra): 46/514-949. in Memoriam Temetkezés (halottszállítási ügyelet): 
46/353-909, 30/677-7958. állategészségügyi Telep (kóbor, elhullott ál-
latok bejelentése): 46/345-103, 30/339-6549. 

közérdekű ›››››››››››››››››››››››››››››››

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesz tőségünk cí-
mére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A  bo rí tékra írják rá:  „Minden-
kit érhet jogeset”. E-mail címünk: info@mikom.hu. Jogi szakértőnk, 
dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

jogeset ›››››››››››››››››››››››››››››››




