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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló

„MSZP-örökség: 62 milliárdos adósság”
Az önkormányzat jelen adósságállományának mintegy felét átvállalja a kormány

A miskolci szocialisták 
örökségül 2035-ig tartó, 
62 milliárdos adósságter-
het hagytak a városlakókra 
– mondta el napirend előtt 
Kriza Ákos polgármester a 
közgyűlés csütörtöki ülésén, 
amikor bejelentette, hogy az 
önkormányzat jelen adós-
ságállományának felét átvál-
lalja a kormány.

Kriza Ákos elmondta, hogy a ma-
gyar önkormányzatok adósságál-
lománya összességében 1300 mil-
liárd forint körül van. A magyar 
kormány úgy döntött, ennek a je-
lentős részét átvállalja, hogy az 
adósságspirál ne döntse romba az 
önkormányzatokat, legyen lehető-
ségük a fejlődésre, konszolidált ál-
lapotból tudjanak indulni. 

– A mi önkormányzatunk a me-
gyei jogú városok közül az egyik leg-
nagyobb költségvetési tétellel rendel-

kezik. Sajnos, adósságállománya is 
jelentős – emelte ki a polgármester, 
hangsúlyozva, hogy a viták és szám-
háborúk lezárása érdekében szük-

séges, hogy végre konkrétan, tétele-
sen elhangozzon: 2010-ben, az előző 
évek gazdálkodásának következ-
ményeképpen, hol tartott az önkor-

mányzat, milyen örökséget kellett át-
vennie a jelenlegi városvezetésnek. 

» folytatás a 3., 
közgyűlési beszámolónk az 5. oldalon

Sikeres pályázatokért

Országos fórumsorozatot szervezett a Széchenyi Programiroda 
Nonprofit Kft., melynek miskolci állomását csütörtökön tartották. 
Tájékoztattak az aktuális pályázati lehetőségekről, illetőleg gyakorla-
ti tanácsokkal tudják ellátni a fórumon résztvevő pályázókat.

» részletek a 3. oldalon

Nagypályán a Vénusz
Lejátszotta első, nagypályás Ma-
gyar Kupa-találkozóját a DVTK-
Szabadidőközpont-Vénusz or-
szágos futsalbajnok-csapata. A 
miskolciak végigtámadták a ta-
lálkozót, de gólt a vendég Monori 
SE szerzett Teleki révén, így ők ju-
tottak tovább. A Vénusz a vereség 
ellenére minden dicséretet megér-
demel. » részletek a 9. oldalon

Megújul az iskolaépület
Felújítási munkák kezdőd-

tek nemrégiben az Andrássy 
Gyula Szakközépiskola kül-

ső, utcai falfelületein, amelyek 
már igen rossz állapotban 

voltak. A beruházás önkor-
mányzati és képviselői támo-

gatásokból valósul meg. 
 » részletek a 4. oldalon

Fejlesztésekkel tüntetnék 
el a város „ipari sebeit”

Miskolc belterületi részein jóko-
ra sebekként éktelenkednek az 
egykori gyárterületek, melyek 
kihasználatlanul, üresen „foglal-
nak” 15 hektárt. Ezek fejlesztése 
nemcsak városképi, de gazdaság-
fejlesztési szempontból is fontos 

lenne. Hogy miként, arra szer-
dán keresték a választ a városhá-
zán, a Barnamezős revitalizáció 
és a fenntartható városi fejlődés 
lehetőségei Miskolcon címmel 
rendezett nemzetközi konferen-
cián.                 » cikkünk a 8. oldalon

HIrdeTés

Készül a díszkivilágítás
Megkezdődött a karácsonyi fényfü
zérek kihelyezése pénteken, hogy 
advent első vasárnapjától vízke
resztig ünnepi fények díszítsék Mis
kolcot. 

A Városgazda Kft. munkatársai a 
Városház téren kezdték fényfüzér-
rel dekorálni a fákat, majd a Szent 
István tér és a belváros következik. 
A figurális elemek is kikerülnek, 
hogy advent első vasárnapjától 
szintén ünnepi hangulatot adjanak 
a belvárosnak.

Ez évben a főutca, az Erzsébet 
tér, a Városház tér, a Szent István 
tér, a Déryné utca, a Hősök tere, 
a Szinva terasz, a Corvin utca egy 
része borul karácsonyi fényárba. 
Most is a virágóra alakul át adven-
ti koszorúvá, így együtt gyújthatják 
meg a miskolciak a gyertyákat.

A díszítőelemek javítása évről 
évre 2 millió forintba kerül, a fény-

füzéreké 500 ezer forintba. A díszí-
tőelemek fel- és leszerelése a köz-
világítási üzemeltetési szerződés 
része, a fényfüzéreket viszont a Vá-
rosgazda Kft. két éve, költségmeg-
takarítás miatt a fákon hagyja, csak 
karbantartást végeznek. A díszek 
világítása mintegy 1,5 millió fo-
rintba kerül. Avas: komplex fejlesztést 

tervez a városvezetés

A miskolci Avas városrészt érin
tő egyeztető fórumot rendez
tek pénteken az Avasi Gimnázi
umban. Szeretné ugyanis a város 
vezetése elkészíteni a városrész 
komplex fejlesztési stratégiáját. 

Miskolc vezetése kiemelt felada-
tának tekinti az Avas városrész 
problémáinak megoldását, a vá-
rosrész komplex fejlesztési stra-

tégiájának megalkotását, meg-
valósítását. Ez csak széles körű 
társadalmi konszenzussal, a civil 
szervezetek, az egyházak, az ok-
tatási intézmények bevonásával 
lehet eredményes – hangzott el 
pénteken az Avasi Gimnázium-
ban, ahol egy gondolatébresztő 
kerekasztal-beszélgetéssel vezet-
ték fel a stratégia kidolgozásának 
folyamatát.      » folytatás a 3. oldalon

összefogtak 
az öregfiúk
a dvtk-öregfiúk teremlabda-
rúgó-tornát rendez rakaczki 
bence gyógyulásáért.  
sport | 9. oldal

ajándék a 
minap.hu-tól 
családjával vette át táblagépét a 
minap.hu nyereményjátékának 
nyertese, balsai gabriella.  
a város | 4. oldal

sport és 
gasztronómia
bukovszki Mónika, a dksk-
Miskolc irányítója a konyhában is 
megállja a helyét.  
gaszt-rovat | 7. oldal

Londonban is bemutatkozott Miskolc
Miskolc is bemutatkozott a no
vember eleji, londoni World Tourism 
Market (WTM) kiállításon. 

A turisztikai szakma egyik legran-
gosabb nemzetközi rendezvényén 
189 ország és régió közel 5000 ki-
állítója képviseltette magát. Dobos 
Tímea, a városháza szóvivője el-
mondta, a Miskolcot és a Barlang-

fürdő szolgáltatásait bemutató pult 
a Magyar Turizmus Zrt. stand-
ján kapott helyet, amely a látogatói 
szavazatok alapján elnyerte a leg-
jobb stand design díjat.

A nemzeti standon külön mu-
tatkozott be Debrecen és környéke, 
mivel a hajdúsági megyeszékhelyet 
az eddiginél még több járat köti ösz-
sze a brit fővárossal.

– Ennek kapcsán jött létre az a lé-
gimarketing-szerződés, amelynek 
értelmében Debrecen néhány más 
település, köztük Miskolc értéke-
it és programjait is képviseli azzal a 
céllal, hogy a Kelet-Magyarország 
iránt érdeklődő idegenforgalmi 
szakemberek és turisták minél szé-
lesebb kínálatot kapjanak ebből a 
régióból – mondta a szóvivő.



november 10. | szombat

Vegyipar 50 éve. Alapításának félév-
százados jubileumát ünnepli a Mis kolci 
Egyetem Vegyipari Gépek Tanszéke. Az 
alkalomból ünnepi rendezvényt tartot-
tak, amellyen köszöntötték Fábry Györ-
gyöt, a tanszék alapítóját is.

Csinosították a Mikulásvonatot. 
Az ünnepi díszítés ugyan eltakarta, de 
már ráfért egy kis felújítás a Mikulás-
vonat kocsijaira, amelyet az ECO-CEO 
Észak-magyarországi Öko- és Aktívtu-
risztikai Klaszter tagjai és a családtagok, 
köztük gyerekek segítségével lefestettek.

„Egy pályán játszunk!”. Rendhagyó 
találkozót, egy focitornát szervezett a 
Keresztény Roma Szakkollégiumi Há-
lózat az egyetemi körcsarnokban. A ha-
gyományteremtőnek szánt eseményen 
kilenc, az ország több nagyvárosából 
érkezett csapat mérte össze tudását. 

november 12. | hétfő

Adomány. Öt-öt miskolci általános 
iskolának és óvodának adott át ösz-
szesen mintegy egymillió forint érté-
kű irodaszercsomagokat a Szemerey 
Transport Zrt. 

november 13. | kedd

Fiatal vállalkozók hete. Ötödik alka-
lommal rendezte meg a Fiatal Vállalko-
zók Országos Szövetsége a Fiatal Vállal-
kozók Hetét november 12. és 18. között. 

november 14. | szerda

Gitártalálkozó. Ötödik alkalommal 
rendezte meg az Erkel Ferenc Zeneis-
kola a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Gitártalálkozót. A háromévente meg-
tartott megmérettetésen a megye tizen-
egy iskolából érkezett több mint ötven 
diák mérte össze tudását.

november 15. | csütörtök

Francia filmnapok. Tavaly ünnepelte 
jubileumát a Francia Filmnapok prog-
ramsorozat. Ezúttal hat, többségében a 
vígjáték kategóriájába sorolható filmet 

vetítenek le eredeti nyelven november 
28-áig a Művészetek Házában. 

Top 100. A BOKIK, a NAV és a megyei 
napilap idei top 100-as listája szerint a 
legtöbb dolgozót az amerikai érdekelt-
ségű Jabil foglalkoztatja a megyében, 
a legnagyobb nettó árbevételt pedig a 
szintén tiszaújvárosi Tiszai Vegyi Kom-
binát könyvelhette el 2011-ben. 

a város lapja
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Miskolci Napló
a város lapja

Röviden ››››››››››››

» Katona Ferenc (Fidesz) | az 1. számú választókerület önkormányzati képvi-
selője fogadóórát tart november 22-én, csütörtökön délután 4 órától az Andrássy Gyula 
Szakközépiskolában (Soltész Nagy Kálmán u. 10. ).

» Tompa Sándor (MSZP) | önkormányzati képviselő lakossági fórumot tart 
november 19-én, hétfőn délután 5 órától az Ady Művelődési Házban (104. terem) Di-
ósgyőrről.

fogadóóRa, fóRum ›››››››››››››››››››››››››

Pályakezdőknek segítettek
Pályaválasztási kiállítást rendezett a megyei munka-
ügyi központ a sportcsarnokban kedden és szerdán. 

A szakmai „tárlat” elsősorban a fiataloknak nyúj-
tott segítséget a szakmaválasztáshoz, de a szakmai 
előadásokkal, nyelvi szintméréssel, pályaorientációs 
tesztekkel és közel 90 kiállítóval vártak minden ér-
deklődőt, aki szeretne elhelyezkedni.

A megnyitón Demeter Ervin kormánymegbízott 
hangsúlyozta, szeretnének lehetőséget biztosítani a 
nagy döntés előtt álló fiataloknak, hogy a legtöbb in-
formációt megkapják, amire csak szükségük lehet a 
választás során, hogy olyan hivatást válasszanak, amit 
szívesen csinálnak, s meg is tudnak belőle élni. 

HIrdeTéS

Lombgyűjtési akció
A Szentpéteri kapu tisztaságát kí-
vánja elősegíteni lombgyűjtési ak-
ciójával Nánási-Kocsis Norbert. 

A városrész önkormányzati 
képviselője szeretné újra meg-
honosítani azt a régi hagyo-
mányt, hogy minden év őszén 
a diákok segítik a lehullott lomb 
összegyűjtését a házak között.

– A Kassai utcai Rónai Ferenc 
Általános és Magyar–Angol Két 
Tanítási Nyelvű Iskola és a Vá-
rosgazda vezetőjével egyeztet-
tem, és mindketten támogatóan 
nyilatkoztak. Így november 23-
án, pénteken 10–11.30 között a 
Katowice utca és a Kassai utca 
tanulói lombgyűjtést végeznek 
az iskola és a házak környezeté-

ben. A szerszámokat és a lomb 
elszállítását a Városgazda Kft. 
biztosítja – tudtuk meg.

A képviselő arra kéri az ott la-
kókat, önkéntes jelleggel, saját 
szerszámaikkal csatlakozzanak 
a gyermekek munkájához. El-
mondta: a következő év feladata 
lesz az, hogy ne csak az iskolások 
által elérhető területen, hanem 
azon túlmenően is összegyűjt-
sék, elszállítsák a lombot – a la-
kók önkéntes segítségével, össze-
fogásával.

– Az őszi akciót követően ta-
vasszal is lesz alkalom önkéntes 
munkát végezni lakókörnyeze-
tünk, a Szentpéteri kapu tisztasá-
gáért – emelte ki az önkormány-
zati képviselő.

A kutyatámadás kapcsán  
az iskolában járt a képviselő
Kutyatámadás ért múlt hé-
ten egy alsó tagozatos diákot 
és a segítségére siető pedagó-
gust a Komlóstetői Általános 
Iskola udvarán. Mindketten 
megsérültek, a kisfiú most 
mehetett először iskolába. A vá-
rosrész önkormányzati képvise-
lője, Gazdusné Pankucsi Katalin 
szerdán az iskola igazgatójával 
találkozott.

A képviselő a Miskolc TV-nek 
elmondta, már az eset előtt el-
kezdték rendbe hozni a bejára-

ti kapukat, illetve az intézmény 
gazdasági bejáratát.

– Visszahelyeztettük a zsané-
rokat, könnyen zárhatóvá tet-
tük a kapukat a gyerekek szá-
mára is. A problémát az okozza, 
hogy napközben igen nagy itt a 
jövés-menés, ebédet is hordanak 
ki az iskolából. Néha óhatatlanul 
nyitva maradhat a kapu, és elő-
fordulhatnak ilyen esetek, ezért 
is hívjuk fel a figyelmet a foko-
zott óvatosságra – hangsúlyozta 
Gazdusné Pankucsi Katalin.

Közmeghallgatás. Közmeghall-
gatást tart Miskolc Cigány Nem-
zetiségi Önkormányzata novem-
ber 28-án, szerdán délután fél 4-től 
a Munkácsy Mihály Általános Isko-
lában (Szilvás u. 38.).

Kérdez a MIVÍZ. Fogyasztói elége-
dettségi felmérést végez a MIVÍZ 
Kft. a szolgáltatási területén lévő fo-
gyasztók körében november 19–

december 14. között. Munkatársa-
ik megbízólevelet kapnak, kérik a 
fogyasztókat, hogy segítsék az azzal 
rendelkezők munkáját.

Éjszakai vágányzár. Péntektől 
éjszakai vágányzár van életben a 
villamospálya teljes szakaszán, ezért 
éjszakánként fél 1 és 4 óra között a 
Tiszai pályaudvar és Felső-Majláth 
között villamospótló buszok járnak.

A kivitelező miatt késik a Szivárvány Óvoda felújítása
Az átépítést végző cég leállt 
a kivitelezéssel, így a koráb
ban egyszer már módosí
tott határidőig, vagyis no
vember 30áig sem lesz kész 
a Szivárvány Óvoda. A tulaj
donosváltáson átesett kivi
telező cég a várossal együtt
működve folytatni kívánja a 
munkát.

A megbízást elnyert társaság egy 
miskolci alvállalkozóval dolgozta-
tott, ezt azonban nem jelezte, és csak 
egyszer fizetett az elvégzett munká-
ért, utána pedig eltűnt, ezért állt le a 
felújítás. A történtek után az alvál-
lalkozó megvásárolta a megbízást 
közbeszerzés útján elnyert kft.-t, és 
a várossal együttműködve folytatni 
kívánja a kivitelezést.

A 70 millió forint értékű beru-
házás több mint fele már elkészült, 
kicserélték a nyílászárókat, és meg-
épült az új tornaterem és a tető is, 
a belső burkolás és az udvar felújí-
tására viszont tovább kell várni. Az 
időközben tulajdonosváltáson át-
esett kivitelező cég tájékoztatása 

szerint leghamarabb jövő március-
ban készülhet el az intézmény.

– Ez a fejlesztés európai uniós pá-
lyázati támogatással indult. Ilyenkor 
a kivitelezőt a közbeszerzési szabá-
lyoknak megfelelően kell kiválasz-
tani – mondta el érdeklődésünkre 
Kiss Gábor, Miskolc alpolgármes-
tere. Hozzátette, csak a pályáztató 
szervezet ellenőrzésével és több jó-
váhagyás megszerzésével kezdőd-
het beruházás. A jelenlegi rend-
szerben adott, hogy kit választhat a 
kedvezményezett, vagyis jelen eset-
ben Miskolc város önkormányzata.

Hozzátette, természetesen min-
dent megtettek a pályázatot me-
nedzselő szakemberek a helyzet 
rendezésére. Magyarázatot kértek, 
fölszólították a fővállalkozót arra, 
hogy folytassa a munkát, és ami-
kor ez nem történt meg, nyilatkoz-
tatták: milyen módon, milyen ha-
táridőre, hogyan kívánja befejezni 
a munkát.

– A fővállalkozó erre nem igazán 
pozitívan nyilatkozott: a szerződés 
felbontásában látta a megoldást – 
fogalmazott az alpolgármester.

Ilyenkor két megoldás kerülhet 
szóba: vagy egy új közbeszerzési el-
járás lefolytatása, amivel több hó-
nappal meghosszabbodik a kivitele-

zés, és kifizetetlenül marad egy helyi 
építőipari vállalkozás.

– Úgy gondolom, ez nagyon 
rossz megoldás lett volna, ráadá-
sul az óvodásoknak is tovább kellett 
volna átmeneti helyükön maradni – 
hangsúlyozta Kiss Gábor.

A másik megoldást az jelentette, 
hogy a fővállalkozó cég új tulajdo-
nosa vállalta, hogy a műszaki felté-
teleknek megfelelően befejezi a ki-
vitelezést. A szerződésben foglalt 
határidőt már nem tudja tartani, 
ám a pályázat lehetőséget ad a szer-
ződés módosítására. Az egyeztetés a 
közreműködő szervezettel megkez-
dődött, és várják ennek eredményét.

– Nagyon eltökéltek vagyunk, 
minden eszközt felhasználunk arra, 
hogy legalább márciusra átadják az 
épületet – tette hozzá.

A kivitelező egyébként a héten is 
kint járt a helyszínen, jelenleg bur-
kolnak az épületben, a napokban 
bekapcsolják a fűtést is. Az alvál-
lalkozóból a szerződés módosítá-
sa után fővállalkozóvá „előlépő” cég 
tulajdonosa elmondta, mindenkép-
pen tartani szeretnék a vállalt már-
ciusi határidőt. 

A történtek kapcsán véleményt 
nyilvánítottak az MSZP és a Jobbik 
képviselői is.

Bartha György és Szihalmi Pé-
ter MSZP-s önkormányzati képvi-
selő arra hívták fel a figyelmet, hogy 
„nem problémamentes az iskolá-
sok és az ovisok egymás mellett élé-
se”, annak ellenére sem, hogy a két 
intézmény dolgozói mindent meg-
tesznek a gyerekek fejlődése, nevelé-
se érdekében.

Bartha György szocialista ön-
kormányzati képviselő azt kérdezte, 
igaz-e, hogy feljelentették az önkor-
mányzatot a közbeszerzési tanács-
nál a közbeszerzési törvény és az 
esélyegyenlőség megsértése mi-
att, illetve igaz-e, hogy a megkötött 
vállalkozói szerződés módosítását 
nem jelentették meg a közbeszerzői 
értesítőben?

Jakab Péter (Jobbik) önkormány-
zati képviselő szintén arról beszélt, 
hogy szülői jelzések alapján szerin-
te többek között nehézségekbe üt-
közik az ebéd utáni csendes pihenő, 
vagy a délutáni fejlesztő foglalkozá-
sok megszervezése ugyanúgy, mint 
a tisztálkodás ott, ahol a gyerek nem 
éri fel a mosdót vagy a WC-csészét. 
A kialakult helyzet tisztázása érde-
kében arra kérte a városvezetést, 
biztosítson a Jobbik szakértői szá-
mára betekintést a projekt doku-
mentumaiba.

Lomtalanítás
november 19. | hétfő
Kilián észak és Kilián dél társashá-
zak: Alkotás, Árvíz, Bálint, Bene-
dek E., Budai Nagy A., Csortos Gy., 
Dorottya, Erdélyi, Gagarin, Hun-
falvy P., Irinyi J., Iván, Kacsóh P., 
Kandó K., Kempelen F., Kiss tá-
bornok 34–46., Könyves K., Lányi 
E., Lorántffy Zs., Munkás, Szinyei 
Merse P.
Kilián észak-dél magánházak: Ak-
nász, Árvíz, Bányamécs, Bertalan, 
Csipke virág, Iván, Lányi Ernő, Lo-

rántffy Zs., Munkás, Mónus Illés, 
Róna, Vájár.

november 20. | kedd
Újgyőri főtér – Gyula u. közti terü-
let: Acél, Böngér, Fém, Győri k. 103–
147., Gyula 1–13., 2–14., Kabók L., 
Kalapács, Kavics, Kohó, Réz, Vas.
Előhegy, Pereces: Akna, Almás, 
Annabánya telep, Bánya, Dalárda, 
Előhegy, Erenyő völgy, Farbaky I., 
Fülemile, Gitár, Hegedű, Jónáshegy, 
Koncsorgó, Lant, Lugas, Meggyes, 
Pecér völgy, Péch A., Pünkösdhegy, 
Szén, Taksony, Tárna tér, Vasút.

november 21. | szerda
Ómassa
Vargahegy: Batthyány sor, Cser-
mőkei, Hajnal, Kikerics, Kisma-
gashegy, Kokilla, Krókusz, Liliom, 
Magashegy, Margaréta, Martinász, 
Mély, Nagymagashegy, Örömhegy, 
Vargaoldal, Vasöntő.

november 22. | csütörtök
Bükkszentlászló
Komlóstető: Ládi telep, Szeder u. tár-
sasházak 
Tatárdomb: Bánát, Blaha L. 15–23., 
Bodrogi Zs. Boldog, Boróka, Cinka 

Panna, Csákány, Csavar, Csille, 
Fenyves, Mária, Mogyoró, Mongol, 
Muhi, Tatár köz, Tatárárok, Tokaji 
F., Üllő, Verseny.

november 23. | péntek
Bulgárföld: Andrássy 98–102., Ber-
talan társasházak, Fazola H., Kiss tá-
bornok 2–26., Stadion, Szarkahegy 
társasházak.
Testvériség – Daru u. közti terület: 
Daru, Görögszőlő 2–30., Nemzetőr, 
Tátra, Testvériség, Torontáli
Andrássy u. 51–59., Számozott u. 
társasházak.
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A szakmáról, humorral is
Idén 8. alkalommal rendezték 
meg a szociális munka hetét. A 
hagyományos programsoroza-
tot hétfőn, elismerések átadásá-
val nyitották meg, a legnagyobb 
sikert idén is a Szocio-Túra nevet 
viselő humoros városjáró vetélke-
dő jelentette.

A hagyományos programsoro-
zat az önkormányzat, valamint 
számos szociális, egyházi és ci-
vil szervezet összefogásával va-
lósult meg Miskolcon. A hétfői 
ünnepélyes megnyitón Kiss Gá-
bor alpolgármester elmondta, a 
társadalom egyik legfontosabb 
feladatát a szociális szférában 
dolgozók látják el, ezért különö-
sen fontos munkájuk, kiemel-
kedő teljesítményük elismerése, 
és egyben megismertetése. Az 
ünnepség keretében 12, szociá-
lis területen dolgozó szakember 
vehetett át kitüntetést.

A szociális munkások rekre-
ációs és sportnapját kedden, 
Hejőcsabán, a Gárdonyiban 
rendezték meg. Szerdán szoci-
ális információs napot tartot-
tak az egyik belvárosi bevásár-

lóközpontban. Este következett 
a hét legjobban várt eseménye, 
a hagyományos Szocio-Túra. A 
Miskolci Családsegítő Központ 
Bulgárföldi Szolgáltatási Köz-
pontjának udvarán gyülekez-
tek a csapatok. Többeknek már 
az indulási pont megtalálása 
is komoly kihívást jelentett, de 
ez nem szegte kedvüket. Mire 
megérkeztek a Baross Gábo-
ron lévő végállomásra, bebizo-
nyították, hogy a szociális mun-
kások számára nincs lehetetlen 
helyzet, megoldhatatlan feladat. 
A Tavalyi győztesek fantázia-
nevű társaság nyerte a játékot, 
a legretróbb csapat különdíját 
pedig a Zöldfarkasok érdemel-
ték ki. 

Csütörtökön szakmai napot 
rendeztek a városházán, végül 
nosztalgia partyval zárult a mis-
kolci rendezvénysorozat. A szo-
ciális munka napja alkalmából 
a Megyei Intézményfenntartó 
Központ az ITC-ben tartott ün-
nepséget, ahol Demeter Ervin 
megyei kormánymegbízott kö-
szöntötte a dolgozókat.

Cs. L., K. J.

Elkészült a kerékpárút
Teljes hosszában elkészült a Ti-
szai pályaudvar és a diósgyőri vá-
rosközpont közötti, közel 12 kilo-
méter hosszú kerékpárút. A 184 
millió forint összköltségű beru-
házással 17 km-re nőtt a miskol-
ci kerékpárhálózat hossza. A pro-
jektzáró rendezvényt kedden 
tartották a Városházán.

Az Új Széchenyi Terv Észak-ma-
gyarországi Operatív Program-
jával megvalósuló projekthez 
mintegy 156 millió forint euró-
pai uniós és állami támogatást 
kapott a város. Az út mentén – 
mivel hivatásforgalmi hálózatról 
van szó – 24 helyszínen kerék-
pártámaszokat is kihelyeztek, és 
12 információs tábla segíti a ke-
rékpárosok tájékozódását.

Pfliegler Péter, Miskolc alpol-
gármestere elmondta, mindig 
öröm beszámolni egy projekt be-
fejezéséről, ráadásul egy nem is 
rövid kerékpárút elkészülte más, 
nagyobb városok életében is ko-
moly lépést jelentene.

– Miskolc 2009-ben nyert a 
pályázaton, ami jelzi, a minden-
kori városvezetésnek szem előtt 
kell tartania a két keréken köz-
lekedők biztonságát. Ez a beru-
házás ilyen: politikától független, 
ciklusokon átívelő – emelte ki.

Hangsúlyozta, nem a legtöké-
letesebb kerékpárút készült el, de 
lehetőségeikhez mérten a lehető 
legjobb hálózatot igyekeztek ki-
építeni 2011 elejétől (a kivitelező 
a Magyar Aszfalt Kft. volt).

– Vannak olyan problémák, 
melyek a város „völgyi” fekvésé-
ből adódnak, ezeket pedig csak 
milliárdokból lehetett volna át-
hidalni, de ennyi forrás nem állt 
rendelkezésünkre. Kérem az ész-
revételeikkel hozzánk forduló la-
kosokat, ezt vegyék figyelem-
be levelük írásakor – húzta alá 
Pfliegler Péter. Hozzátette, a jövő-
ben figyelik a pályázatokat, hogy 
lehetőségük legyen a későbbiek-
ben javítani a hálózaton, fejleszte-
ni, emellett cél az út kiépítése Lil-
lafüredig                                       S. P.

Szervezettebb védelem
Hende Csaba honvédelmi minisz-
ter részvételével tartották meg a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Államigazgatási Kollégium soron 
következő ülését kedden a me-
gyei kormányhivatalban.

A honvédelmi miniszter a vé-
delmi igazgatás új feladatairól 
beszélt előadásában. Elmond-
ta, mélyreható átalakítások tör-
téntek a honvédelem egész rend-
szerében, így a védelmi igazgatás 
területén is. Új alaptörvény, új 
honvédelmi törvény és kataszt-
rófavédelmi törvény született.

– Fontos változás, hogy már 
az alaptörvény is előírja, a ma-
gyar honvédség közreműkö-
dik a katasztrófák elhárításában 
– mondta. A békeidejű sorkö-
telezettség megszűnése után, a 
tartalékos rendszer helyett ala-
kult önkéntes tartalékos haderő 
2010. június elején a honvédel-

mi miniszter elmondása szerint 
18 (!) tartalékosból állt.

– Ma több mint 4 ezer, esküt 
tett, kiképzett és hadra fogható 
tartalékosa van Magyarország-
nak. A rendszerváltás óta ez a 
legnagyobb katonai képességfej-
lesztés az országban – hangsú-
lyozta Hende Csaba, aki hozzá-
tette, 2014-re 8 ezerre szeretnék 
bővíteni számukat.

Kitért a Bükk Mentőcsoport 
munkájára is. Mint mondta, az 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság szintén felállítot-
ta a maga tartalékos rendszerét. 
A jövőben tehát a tényleges szol-
gálatban álló tűzoltók és rend-
őrök mellett azok a tartalékosok 
is bevethetők, akik a megyében 
a Bükk Mentőcsoport keretében 
„tettek esküt és vállalkoztak arra, 
hogy önfeláldozó módon men-
tenek életeket és javakat”.

K. I. 

Sikeres pályázatok – a fejlesztések kulcsai
Országos fórumsorozatot 
szervezett a Széchenyi Prog-
ramiroda Nonprofit Kft., 
melynek miskolci állomását 
csütörtökön tartották.

A fórum megnyitásaként Deé And-
rás, a Széchenyi Programiroda 
Nonprofit Kft. regionális igazgató-
ja elmondta, az iroda célja, hogy in-
formálja a pályázni akarókat, illetve 
segítsék a pályázati folyamatokban 
már részt vevőket. A megyében 
az elmúlt másfél évben közel 2500 
ügyféllel kerültek kapcsolatba.

Elkészült a hosszú távú város-
fejlesztési stratégiája Miskolcnak, 
melynek egyes elemeit mutatta be 

Kriza Ákos polgármester, melye-
ket a 2014-ben kezdődő uniós fi-
nanszírozási ciklusra készítettek 
már el. Hiszen az unió a következő 
ciklusban stratégiai terveket fog tá-
mogatni, tette hozzá a polgármes-
ter. 

Kiemelten iparterületek fejlesz-
tését tartalmazza az anyag, az eh-
hez kapcsolódó közlekedésfejlesz-
tési modelleket, illetve az élhető 
város megteremtéséhez fontos tu-
risztikai, sport- és kulturális fej-
lesztéseket. Miskolc célja, hogy 
visszanyerje azt a vezető szerepet a 
térségben, amely hosszú évtizede-
kig az övé volt, és ebbe az irányba 
hat, hogy egy egységes városként, 

nagy potenciállal tudjon fellépni a 
jövő fejlesztése irányában. 

Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselő érdeklődésünk-
re elmondta: nagyon fontos ez a 
fórumsorozat, azért is, hogy Mis-
kolcon és környékén, illetve a me-
gyében minél több sikeres pályázat 
valósulhasson meg. Szerencsére 
már nagyon sok sikeres pályázat 
van, ezekről is beszélt előadásában 
az országgyűlési képviselő, hozzá-
téve, hogy várhatóak még újabbak 
is. Szóba kerültek egészségre ne-
velő és egészséges életmód szem-
léletre nevelő programok, lokális 
színterek a TÁMOP-on belül, óvo-
dafejlesztés, mikrovállalkozások 
fejlesztése, megyei jogú városok 
városrehabilitációs kiemelt pro-
jektjei.

Avas: komplex fejlesztést tervez a városvezetés
A miskolci Avas városrészt 
érintő egyeztető fórumot 
rendeztek pénteken az Ava-
si Gimnáziumban. Szeretné 
ugyanis a város vezetése el-
készíteni a városrész komp-
lex fejlesztési stratégiáját. 

» folytatás az 1. oldalról
Komplex, integrált és fenntartha-
tó. Ezzel a három kifejezéssel jelle-
mezte Kiss Gábor alpolgármester, 
hogy milyen városfejlesztési stra-
tégiát is kell megalkotni. Az unió 
ugyanis a következő fejlesztési cik-
lusban csak komplex fejlesztési cé-
lokat támogat. Vannak napi szintű, 
operatív ügyek, amelyek terhelik az 
avasi városrészt, de a napi felada-
tok mellett meg kell tervezni a jö-
vőt. Első lépésként egy helyzetké-
pet szeretnének készíteni, amely 
mentén el lehet indulni. Az alpol-
gármester hozzátette, vannak po-
zitív kezdeményezések, de nincs 
még kialakult párbeszéd a résztve-
vők között. A város vezetése pedig 
mindenképpen szeretne közösen 
gondolkodni a civilekkel, ennek 

kapcsán példaként említette Kiss 
Gábor, hogy a városközpontban 
megürült orvosi rendelők épüle-
te alkalmas lenne arra, hogy együtt 
közösségi teret alakítsanak ott ki.

A felvezető után a fórum részt-
vevőit arra kérték, hogy adjanak 
egy rövid értékelést arról, hogyan 
látják az Avast, majd ha van megol-
dási javaslatuk, azt is mondják el. A 
meghívott résztvevők között voltak 
a városrész oktatási intézménye-
inek igazgatói, a civil szervezetek 
képviselői, a szociális intézmények 
képviselői, az egyházak képviselői, 
az önkormányzat illetékes osztá-
lyainak vezetői, a rendőrség, a Mis-
kolc Holding és a pártok képviselői 
(a városrész három önkormányzati 
képviselője közül csak Varga Gergő 
jelent meg), a cigány nemzetiségi 
önkormányzat vezetője, és Csöbör 
Katalin országgyűlési képviselő.

A résztvevők a problémák között 
felsorolták a „fészekrakó” jelenség-
ből adódó konfliktusokat és gon-
dokat, a társasházak eladósodását, 
a szegénységet, a gyökértelenséget, 
hogy hiányoznak a közösségi terek, 
nagy az együttélési feszültség gene-
rációs és etnikai okok miatt is, ke-
vés a megértés. Felmerült a lakóte-

lep korából adódó infrastrukturális 
gond, a lakások műszaki állapota, 
ugyanakkor a legtöbben egyetér-
tettek abban, hogy a közbiztonság 
és az élhetőség szempontjából sem 
olyan rossz hely a lakótelep, mint 
amilyen a híre. 

Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere szerint hiányzik az egyensúly 
és ez okozza a problémát. Defini-
álni kell, hogy merre szeretne a vá-
ros továbbmenni, ehhez milyen lé-
pésekre van szükség, ebben ki tud 
részt venni és hogyan. A helyzet a 
„fészekrakó” probléma miatt élese-
dett, ezért szükséges, hogy a nem 
fizető lakókat eltávolítsák a közös-

ségből. Ha azonban áthelyeződik a 
probléma másik városrészbe, úgy 
nem komplex a megoldás. Általá-
ban nagy családokról van szó, akik 
munkanélküliek, és nem a mun-
ka világában szocializálódtak. Akik 
igénylik, azoknak segítséget kell 
nyújtani ideiglenes lakhatással, fel-
zárkóztatási programmal, társadal-
mi integrálással és megfelelő okta-
tással. Így a társadalom egyensúlya 
jobbá válik.

A fórumon elhangzott további 
felvetésekre és az összegzésre – lap-
zártánk közelsége miatt – jövő hé-
ten térünk vissza.          

H. I. | fotó: J. Á.

„MSZP-örökség: 62 milliárdos adósság”
A miskolci szocialisták 
örökségül 2035-ig tartó, 
62 milliárdos adósságter-
het hagytak a városlakókra 
– mondta el napirend előtt 
Kriza Ákos polgármester a 
közgyűlés csütörtöki ülésén, 
amikor bejelentette, hogy az 
önkormányzat jelen adós-
ságállományának felét átvál-
lalja a kormány.

» folytatás az 1. oldalról
– 2010. december 31-én a folyó-
számla-hitelállomány mínusz 2,4 
milliárd forint volt – tehát 2,4 mil-
liárd forinttal költöttek többet, 
mint amennyi a folyószámlán volt 
– részletezte Kriza Ákos. A szál-
lítói tartozás 2,6 milliárd, a fede-
zethiány-veszteség pedig 1,7 mil-
liárd forint volt. A hitelállomány, 
ami a felvett kölcsönökből adódik, 
nettó, akkori értéken elérte a 28,5 
milliárd forintot, ami 2035-ig, ka-
matokkal terhelve, felmegy 40 mil-
liárd forintra. Mindehhez még 
hozzájön a 15,2 milliárd forintos, 
korábban elindított beruházások-
hoz szükséges pénzösszeg, kötele-
zettségvállalás.

– Ez összesen már 62 milliárd fo-
rint, ennyi hátrahagyott tartozás-
sal, kötelezettségvállalással terhelték 
meg a város jövőjét – hangoztatta 
Kriza Ákos. Mint mondta, ebben 
még nincs benne a Miskolc Hol-
ding adósságállománya, 5,8 milli-
árd forint. A holding 2010-es szállí-
tói tartozása 2,9 milliárd forint volt. 
Hitelállománya – nominálértéken 
számítva ezt is – 18,8 milliárd fo-
rint, fedezethiány-vesztesége 1,3 
milliárd forint, amit szintén hozzá 
kell még tenni a korábbi összeghez. 

– Nagyon jó lenne végiggondol-
ni mindenkinek ezeket a számo-
kat – leginkább azoknak, akiknek 
ezt a szép „csomagot” köszönhet-
jük. Ami miatt a magyar kormány-
nak is azon kell gondolkodnia, ho-
gyan segítsen Miskolcnak minden 

évben, hogy a város túl tudja élni 
a szocialisták „munkájának”, tevé-
kenységének a következményeit – 
hangsúlyozta Kriza Ákos.

Mint elhangzott, a mostani szá-
mítások szerint a jelen hitelállo-
mány – 28,5 milliárd, plusz a hozzá 
tartozó folyószámlahitelek – kö-
rülbelül a felét, mintegy 17 milliárd 
forintot fogja átvállalni a kormány. 

– A következő évi hiteltörlesz-
tés 3,5 milliárd forint lenne, en-
nek így a felét kell majd vissza-
fizetnünk. Így is marad még 1,8 
milliárd, ami nem kevés. Ilyen kö-
rülmények között kell működ-
nünk, fejlesztenünk – és látható, 
hogy azért folynak a fejlesztések, a 
Selyemréti strandra most írjuk ki 
az újabb közbeszerzést – említette 
meg a polgármester. Mint mondta, 

amikor látták, hogy nem megfele-
lő minőségben végzi itt a dolgát a 
vállalkozó, nem hagyták, hogy be-
fejezze, hanem azt mondták: akkor 
jöjjön más, olyan kivitelező, aki 
rendesen megcsinálja a munkát. 

– Szocialista elődeink nagyon 
sok esetben nem így tettek, elég 
megnézni az Európa téri mélyga-
rázst, vagy a Művészetek Házát, 
amely szinte ketté van repedve – 
hangoztatta Kriza Ákos.

A polgármester arról is szólt, 
hogy Miskolc több évtizedes prob-
lémáira nyújt orvoslást a másik kor-
mányzati támogatás, a közlekedé-
si-fejlesztési koncepció elfogadása, 
melynek megvalósítására közel 20 
milliárd forintot hagytak jóvá. Ez 
hosszú távra meghatározza Miskolc 
közlekedési lehetőségeit.

A másik komoly fejlesztés a Mar-
tin-kertváros és a Kandó Kálmán 
tér közötti beruházás: egy úgyne-
vezett Y-híd kialakítása, amely új 
dinamikát, lendületet visz majd a 
területre. A csomópont megépü-
lésével a pályaudvar és környéke 
nagyon jelentős fejlesztési lehető-
ségekhez jut, felértékelődik a MÁV-
telep és az MVSC-sporttelep – 
hangsúlyozta Kriza Ákos, kiemelve 
a miskolci lobbik tevékenységének 
eredményét, a támogató kormány-
zati döntésekkel kapcsolatban.

Miskolc adóssága 2010. december 31-én
folyószámla-hitelállomány: – 2,4 milliárd forint

szállítói tartozás: 2,6 milliárd forint

fedezethiány-veszteség: 1,7 milliárd forint

hitelállomány: 28,5 milliárd forint
  ez 2035-ig, kamatokkal terhelve: 40 milliárd forint

kötelezettségvállalás: 15,2 milliárd forint
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Elhunyt Somló István
Életének 66. esztendejében, november 13-án el-
hunyt Somló István, a Miskolci Nemzeti Színház 
örökös tagja.

Somló István 1966-ban szerződött a Miskolci 
Nemzeti Színházhoz. Negyvenhat éve volt tagja 
a társulatnak, s ez idő alatt számtalan szerepben 
ismerhette meg a közönség.

Karakterszínész, kiváló epizodista. Olyannyi-
ra, hogy – ami ritka a színikritikáknál – gyakran említik dicsérőleg 
a szereplők között. Minden műfajban otthon volt, felsorolhatatla-
nul sok szerepet játszott vígjátékokban, drámákban, musicalekben, 
rockoperákban, gyerekdarabokban, abszurdokban. 2007-ben Mis-
kolc város önkormányzata Déryné-díjjal tüntette ki.

Utolsó szerepe Buldeó volt A dzsungel könyve című musicalben, 
Miskolcon.

Somló Istvánt a Miskolci Nemzeti Színház saját halottjának te-
kinti. Temetéséről később történik intézkedés.

» Lengyel filmnapok. Tizenkette-
dik alkalommal rendeznek Lengyel Film-
napokat Miskolcon. November 26-án, hét-
főn délután 5 órakor a Művészetek Háza 
Kortárs Galériájában Litwin József tusraj-
zaiból nyílik kiállítás, majd levetítik a Poz-
nan ’56 című fekete-fehér, magyarul be-
szélő lengyel filmet. November 27-én 
délután fél 6-tól a Kicsi Róza, november 
28-án, ugyancsak fél 6-tól pedig a Bölcső-
dal című lengyel film lesz látható. 

» Egyedülálló színházszere-
tet. Kedden zárult le a bérletezés a Mis-
kolci Nemzeti Színházban. A végelszámo-
lásnál kiderült, 42 százalékkal emelkedett 
az eladott bérletes helyek száma: a tava-
lyi 33 255-ről 47 176-ra nőtt. Ez az emelke-
dés országos viszonylatban is egyedülálló.

» Taroltak a miskolciak. A Mis-
kolci Musical- és Dalszínház társulata nyer-
te a XVII. Scherzot, azaz az Amatőr Musi-
cal Színpadok Fesztiválját. 18 kategóriában 
osztott díjakat a zsűri az október 28–29-én 
lezajlott fesztiválon. A Vuk című musicalt 
előadó Miskolci Musical- és Dalszínház te-
hetséges fiataljai hét díjat hozhattak haza, 
amelyek között a XVII. Scherzo összesített 
első helyezése és a fesztivál „abszolutóri-
um” díja mellett a legjobb rendezésért járó 
szakmai díj is szerepelt.

» Emléktábla az igazgatónak. 
Emlékkonferenciát és emléktábla-avatót 
tartottak november 12-én, hétfőn a Miskol-
ci Városi Könyvtár és Információs Központ-
ban. Az ünnepi alkalmon a könyvtárban 
Krencseyné Győri Erzsébetre, egykori igaz-
gatóra emlékeztek, aki 1970–76 között ve-
zette a városi könyvtárat. 

röviden ›››››››››
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Ajándék a minap.hu-tól az egész családnak 
Családjával együtt vette 
át nyereményét, az ACER 
Iconia táblagépet hírpor-
tálunk, a minap.hu nyere-
ményjátékának nyertese, 
Balsai Gabriella.

Balsai Gabriellának, párjának, Elek 
Norbertnek, valamint gyermekeik-
nek Orosz Gábor, a MIKOM Non-
profit Kft. ügyvezetője adta át a 
minap.hu nyereményjátékának ér-
tékes fődíját.

Gabriella érdeklődésünkre el-
mondta, a facebook közösségi por-
tálon csupán három hete regiszt-
rálta profilját, így még ismerkedik 
vele. Arról, hogy a minap.hu-t 
lájkolta volna, nem is tudott, azt a 
párja, Elek Norbert „követte el”.

– Először el sem hittem, hogy 
nyertünk, azt hittem, valaki viccel 
– mondta nevetve Gabriella.

A minap.hu szeptember ele-
jén hirdette meg nyereményjáté-

kát, melyben az oldal facebook-on 
való lájkolásával, és az erről szó-
ló felhívás megosztásával lehetett 
részt venni. A játék során hat héten 

át hetente egy-egy 8 gigabájtos SD 
kártyát sorsolt ki a szerkesztőség. 
Végül november 12-én a fődíjat, az 
ACER Iconia táblagépet közjegy-

ző és a cég, valamint a szerkesztő-
ség vezetőinek jelenlétében sorsol-
ták ki.

T. Á. | fotó: J. Á.

Megújul a közel 90 éves iskolaépület
Felújítási munkák kezdődtek nem-
régiben az Andrássy Gyula Szakkö-
zépiskola külső, utcai falfelületein, 
amelyek már igen rossz állapotban 
voltak. 

Az alapításának 100. évfordulóját 
ünneplő szakközépiskola 1925–27 
között épült. Utoljára 1977-ben vé-
geztek külső, homlokzati felújítást 
az épületen, pedig az omló vakolat 
miatt már régen esedékes lett volna 

– Az iskola legalább tíz éve rend-
szeresen jelezte a vakolathullást 
az önkormányzatnak, mostanáig 
azonban nem került sor a felújításra 
– nyilatkozta Kovács János igazgató.

A szakközépiskola tanévnyitó-
ján Kriza Ákos polgármester meg-
erősítette: a város fontosnak érzi a 
Bosch cégcsoporttal is együttmű-
ködő iskola fejlesztését, ezen belül 
a városképi szempontból meghatá-
rozó épület felújítását is.

– A terület műemléki jellege mi-
att hosszas tervezési, engedélyezé-
si eljárásokra, jóváhagyásokra volt 
szükség. A MIK szakemberei ok-
tóberben kezdhették meg az épület 
külső homlokzatainak felállványo-
zását, s megkezdődött a munka is 
– mondta el Kovács János. A felújí-

tást nyolcmillió forinttal támogatja 
az önkormányzat, amit kiegészíte-
nek a képviselői fejlesztési alapból 
történő egyéb támogatások. Mol-
nár Péter 2,5 millió, Katona Fe-
renc 1 millió, Kiss Gábor félmillió 
forinttal járult hozzá a felújításhoz.

Szepesi S. | fotó: Juhász Á.

Mesteri  segítség
Nem tudja, kihez forduljon, amikor elromlott az autója, csepeg a konyhai csap, 
vagy gond van a gázkazánnal? A megoldás egyszerű, egy jó mesteremberre van 
szüksége. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közre-
működésével új sorozatot indítunk, amely mesteri segítséget kínál olvasóinknak.

VILLANySZErELő:
Körtvélyesi  János 
Miskolc, Forgács A. u. 37. 
tel.: 06-20/973-6378

GáZSZErELő:
FÉSZ 2002 Kft. (Forrai János)
Miskolc, Mindszent tér 12. 
tel.: 06-20/928-7374
Görcsös László
Miskolc, József A. u. 18. 
tel.: 06-30/958-4278
Szabó Csaba gázkészülék-javító
(JUNKER, BOSCH kazánok szervizelése)
tel.: 06-30/8943-3076

AuTóSZErELő
Szilvási Zoltán
Miskolc, Budai J. u. 44.
tel.: 06-20/925-2628
VIN-ASSIST Kft.  Csordás Roland
Miskolc, Csaba vezér u. 23.
tel.: 06-70/334-4100, 06-46/561-545

ASZTALoS
Zámbó és Társa Bt.
Felsőzsolca, szent I. u. 5.
tel.: 06-30/928-8808
Nagy-Bükk Bt.
Miskolc, Vasgyári u. 43.
 tel.: 06-30/207-9202

RO-PÁNT Bt.
Miskolc, repülőtéri u. 21.
tel.: 06-46/527-203

VíZVEZETÉK-SZErELő
Molnár Gyula, Onga, dózsa Gy. u. 48.
tel.: 06-20/968-3184

KApuTEchNIKA
Marketeam Bt. 
Miskolc, torontáli u. 16.
tel.: 06-30/948-2152

ÜVEGEZő
Mályi-Glass Kft. tel.: 06-46/529-236

Ismét: Civil karácsony
Advent a várakozás megszen-
telése – de még mindig sokak-
nak csak az ajándékok utáni 
rohanással telik. Ezt a gondter-
heltséget szeretné oldani a pol-
gármesteri hivatal kulturális, 
idegenforgalmi és városmarke-
ting osztálya azzal, hogy ismét 
megrendezi a Civil karácsonyt.

Hívnak minden egyházat, ci-
vil szervezetet, iskolát: az adven-
ti időszakban, december 10-étől 
december 22-éig, a Szinva te-
rasznál lévő buszmegálló mö-
götti területen mutassák meg, 
mivel foglalkoznak. A kérésük 
csupán annyi, hogy a bemutat-
kozó mellett varázsoljanak kará-
csonyi hangulatot. A magukkal 
hozott karácsonyi jellegű por-

tékáikat jelképes áron értékesít-
hetik adomány formájában úgy, 
hogy ez ne a pénzről, hanem a 
szeretetről szóljon. 

Minden hétköznap délután 
3–6 óra, szombaton és vasár-
nap 10–13 óra között lehet a fa-
házat igénybe venni. Színpadi 
megjelenésre is van lehetőség, 
melynek célja, hogy karácsonyi 
hangulatot közvetítsen, ehhez a 
technikát a hivatal biztosítja.

A jelentkezést a teljes prog-
ram ismertetésével, a követke-
ző e-mail címre juttassák el de-
cember 3-áig: civilkaracsony@
miskolcph.hu. Kérdéseket a kö-
vetkező telefonszámokon lehet 
feltenni: 46/503-022, 20/571-
8012, 70/450-9726. 
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Közúti projektjavaslatok,  
belvárosi tehermentesítés
A Miskolc belvárosának teher-
mentesítését célzó közúti fejlesz-
tések előkészítéséről, illetve az 
erre irányuló projekt pályáza-
tának benyújtásáról is tárgyal a 
közgyűlés. Mint ismeretes, egy 
kormányhatározat értelmében 
bruttó 374 millió forinttal támo-
gatják a projektjavaslat finanszí-
rozását.

Tompa Sándor (DK) képvise-
lő elmondta, frakciójuk mindig 
támogatta a közlekedés-fejlesz-
tést. Ezzel együtt szeretnék lát-
ni a konkrét nyomvonalterve-
ket, az értelmezési problémák 
kikü szö bölésére. Tudni szeret-
nénk, mi alapján indul el a terve-
zői munka. Bazin Géza (MSZP) 
képviselő kérdéseket tett fel: mi-
kor fog megkezdődni és befe-
jeződni maga a beruházás, mi-
kor lesz lakossági fórum ezekkel 
kapcsolatban?

Nánási-Kocsis Norbert (Fi-
desz) képviselő hangsúlyozta, 
a 374 millió forintos pályázat 
százszázalékos támogatást nyert, 
egyezik a városvezetés célkitűzé-
seivel: olyan fejlesztéseket meg-
valósítani, amelyek nem terhelik 
a város költségvetését. A képvi-
selő részletesen szólt a tervekről, 
amelyek jelentősen hozzájárul-
nak a közlekedési helyzet rende-
zéséhez, az élhető város kialakí-
tásához.

Pakusza Zoltán (Jobbik) kép-
viselő jelezte, erre a fejlesztés-
re szerintük is szükség van. Vé-
leményük szerint azonban túl 
nagy ez az összeg néhány meg-
valósíthatósági tanulmányra, az 
állami pénz is mindannyiunk 
adóforintjait jelenti. Zsiga Mar-
cell alpolgármester válaszában 
elmondta, ez egy bruttó, maxi-
mum összeg, lehet, hogy nem 
kell mindet lehívni.

– A kormány támogatást ad 
Miskolcnak egy fontos feladat 
megvalósítására, ezt illik meg-
köszönni – hangsúlyozta. 

Kiss János (Fidesz) frakcióve-
zető felhívta a figyelmet, hogy 
egy Miskolcon soha nem látott 

közlekedésfejlesztési csomagról 
van szó. 

– Ennyi támogatás Miskolcra 
még soha nem érkezett, az adós-
ság-átvállalással együtt mintegy 
35 milliárdról van szó – emelte 
ki. Mint fogalmazott: a közleke-
désfejlesztést érintő 18 milliár-
dot itt fogják elkölteni, ez kitöré-
si pontot jelent a helyi cégeknek, 
megnő a város befektetővonzó 
képessége. Nánási-Kocsis Nor-
bert (Fidesz) képviselő szerint 
megdöbbentő, hogy egy pályá-
zat kapcsán a szocialisták már 
konkrét időpontokat kérnek a 
beruházás kezdetére, befejezé-
sére.

Simon Gábor (MSZP) képvi-
selő szerint az előterjesztés kizá-
rólag arról szól, hogy négy tanul-
mánytervet megrendel a város, 
darabonként csaknem százmil-
lióért. Hangsúlyozta vélemé-
nyét, mielőtt erre ennyi pénzt el-
költenek, jó lenne valamit tudni 
a konkrét elképzelésekről.

Kovács László (KDNP) kép-
viselő szerint a város képviselői-
nek az a legfontosabb dolguk, 
hogy a város érdekeit képvisel-
jék, örüljenek annak, ha sikerül 
előre haladni, ne a politikai ha-
szonszerzésre koncentráljanak. 
Mint mondta, annak idején ők 
ellenzékből is támogatták pél-
dául a Kemény Dénes uszoda 
megvalósítását. A város lakos-
ságának sok évtizedes álmai ke-
rülnek kézzelfogható közelségbe 
a közlekedés-fejlesztés területén.

Soós Attila (Fidesz) képvi-
selő kérte, kezeljék helyén a ta-
nulmány szó értelmezését – il-
letve azt, meddig lehet elmenni 
ebben a műfajban, a konkrétu-
mokat illetően. Lengyel Katalin, 
a Városfejlesztési Kft. ügyvezető-
je elmondta, egy megvalósítha-
tósági tanulmány több variációt 
vizsgál meg, amiből a legjobbat 
választják ki. Mint mondta, a la-
kossági véleményezés kötelező 
része a tanulmány elfogadtatá-
sának. Ha lesznek konkrét vari-
ációk, meg fogják tartani a fóru-
mokat.                                      Sz. S. 

Iskolai pályázat
Oktatási intézmények fejlesztésé-
re irányuló pályázat benyújtásá-
ról is döntöttek.

Az előzetes szakmai egyezteté-
sek alapján négy miskolci általá-
nos iskola öt feladat-ellátási he-
lyére nyújtanak be pályázatot a 
mindennapos testnevelés infra-
strukturális és eszközfeltételei-
nek megteremtésére, az oktatási 
környezet akadálymentes átala-
kítására. 

Az érintett intézmények: Sza-
bó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola, Avastetői 

Általános, Magyar–Angol Két 
Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézmény 
– tagintézményével, a Széche-
nyi István Általános és Alapfo-
kú Művészeti Iskolával együtt – a 
Bársony–Hunyadi Általános Is-
kola Hunyadi Mátyás tagiskolája, 
valamint a Könyves Kálmán Ál-
talános Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény Kaff-
ka Margit Általános és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézménye. 
Az igényelhető támogatás mérté-
ke a projekt összes elszámolható 
költségének száz százaléka – mi-
nimum 50 millió, maximum 520 
millió forint. 

Frakcióvezetők az adósságátvállalásról 
Kiss János (Fidesz)
Az elmúlt egy hónap 
kormányzati döntései-
nek legnagyobb nyerte-
se Miskolc volt. Mintegy 
18 milliárdos fejleszté-
si támogatásban része-
sítették a várost, amihez 
önerő sem kell. Ez min-
den idők legnagyobb 
közúti fejlesztését teszi lehetővé. Munkahelye-
ket teremt, vonzóbbá teszi Miskolcot a befekte-
tők szemében, csökkenti a belvárosra neheze-
dő közlekedési nyomást, egészségesebb lesz a 
város levegője. A kormány döntött arról is, hogy 
átvállalja az eladósított önkormányzatok hitelei-
nek jelentős részét, Miskolcot várhatóan 17 mil-
liárd forint hitelállománytól szabadítja meg. Vá-
rosunk összességében 35 milliárd forintot nyert 
a kormányzat intézkedésein.

Földesi Norbert 
(MSZP)
A döntés legnagyobb 
haszonélvezői a legel-
adósodottabb váro sok, 
így például Hódmező-
vásárhely, Debrecen, 
vagy éppen a budapes-
ti V. kerület. 2002-ben 
Miskolc is a fejlődést vá-
lasztotta: hitelt vett fel, hogy fejleszthessen. 
Így elmondhatjuk, hogy több mint  
százmilliárdnyi fejlesztést indíthattunk el a 
felvett húszmilliárdos összegből. Ennek je-
lentős részétől most Miskolc megszabadul-
hat. Ezek után kíváncsian várjuk, hogy  
a városvezetés elkezd-e végre dolgozni,  
vagy marad a visszamutogatás és az arro-
gancia?

Molnár Péter (KDNP)
A Fidesz – KDNP kor-
mány döntései történel-
mi lépések Magyarország 
és Miskolc történetében 
is. A 2002–2010 között, 
a szocialisták felelőtlen 
gazdálkodásának követ-
keztében városunk vé-
szesen eladósodott. Az 
önkormányzat nettó hiteleinek összege 2010-
ben 28,5 milliárd volt, az egyéb tartozásokkal, 
kamatokkal 2035-ig 62 milliárd tartozást kellene 
visszafizetnünk. A kormány a jelenleg közel 30 
milliárdos hiteleink felét átvállalja, ami Miskolc 
számára életmentő. A miskolci közútfejleszté-
sekre 18 milliárd forint érkezik ide. Az M30-as és 
a 26-os út összekötése, a belváros tehermentesí-
tése, a Tiszai környékének fejlesztése különösen 
fontos és örvendetes. Köszönet érte.

Oktatás, sport, gazdaságfejlesztés a napirenden
Miskolc közgyűlésének 
novemberi rendes ülésén 
tárgyaltak egyebek mel-
lett a közlekedésfejlesztés-
ről, az építményadóról, a 
villamosprojekttel kapcso-
latos beruházásokról. Napi-
renden szerepelt az oktatási 
intézmények felújítása, köz-
nevelési, intézményi taná-
csok létrehozása is.

Első napirendi pontban az önkor-
mányzat ez évi költségvetéséről 
szóló rendelet 3. negyedévi módo-
sítására vonatkozó javaslat került 
a grémium elé. Kriza Ákos pol-
gármester a napirend tárgyalásá-
nál egyebek mellett elmondta, nem 
követik azt a rendszert, amit örö-
költek, nem hitelekből akarnak vil-
logni, az ÁSZ-jelentés is megerősíti, 
hogy jó irányba megy Miskolc gaz-
dálkodása.

Adósság – fejlesztések
A napirend tárgyalásánál az önkor-
mányzati adósságállomány is szóba 
került. Mokrai Mihály (MSZP) kép-
viselő szerint 2010 végén ők 23 mil-
liárd hitelt adtak át, ebből hármat ők 
is „örököltek”. A képviselő szerint 
leálltak a fejlesztések, komoly mű-
ködési hiány van a város költség-
vetésében. Minden beruházás fon-
tos lenne, ami uniós támogatásból 
valósul meg. Pakusza Zoltán (Job-
bik) képviselő kérdéseket tett fel: 
„mondják meg, ki a felelős az eladó-
sodásért? Nevesítsék, ezért valaki-
nek felelni kellene, hol a számonké-
rés?” Kiemelte, szerinte a kormány 

támogatása csupán annyit jelent, 
hogy az egyik zsebből másikba te-
szik a pénzt. Az intézmények jelen-
tős mértékben tartoznak közüzemi 
cégeknek, ami likviditási problémá-
kat okoz a cégeknél, áremelésekhez 
vezet. Hozzá kellene kezdeni a for-
rásteremtő beruházásokhoz. Zsi-
ga Marcell alpolgármester kiemelte, 
nagyon komoly fejlesztések fognak 
megvalósulni – olyanok, amelyek 
munkahelyeket teremtenek, prob-
lémákat orvosolnak – példaként 
megemlítette a város közlekedési 
rendszerét érintő beruházást, mely-
nek kormányzati támogatásáról 
nemrégiben született döntés. Zsiga 
Marcell azt is kérte az ellenzéki kép-
viselőktől, olvassák el figyelmesen 
az előterjesztést, ne csúsztassanak.

Nem csak egy pálya
Döntött a közgyűlés a Magyar Lab-
darúgó Szövetség által meghirde-
tett Pályaépítési Program III. ütem 
pályázatának benyújtásáról, illetve 
az ehhez szükséges önrész biztosí-
tásáról is. A pályázat keretében egy 
20 x 40 m-es, villanyfénnyel, lab-

dafogó hálóval és kerítéssel ellátott 
műfüves labdarúgópálya épül Mis-
kolcon, az Andrássy út 61. alatt, az 
MLSZ támogatásával. Zsiga Marcell 
alpolgármester kiemelte: 70 száza-
lékos támogatású beruházásról van 
szó, egy olyan terület rekonstrukci-
ójáról, amelynek a hasznosítása az 
egész környék javára válik.

Kiss János (Fidesz) frakcióve-
zető azt hangsúlyozta, ez az elő-
terjesztés nem csupán egy újabb 
futballpálya megépítéséről szól. 
Minden ilyen beruházás egy-egy 
lépés a teljes magyar és ezen belül 
a miskolci sport újjáépítésének te-
rületén. 

– A korábbi kormányok a forrá-
sok elvonásával kivéreztették a ha-
zai sportot, egyesületek, létesítmé-
nyek sora ment tönkre. Ennek az 
ámokfutásnak köszönhetően a pe-
kingi olimpián a magyar sport min-
den idők legrosszabb eredményét 
produkálta – fogalmazott a frak-
cióvezető, aki szerint ezzel is „ato-
mizálni” próbálták a társadalmat. 
Kiss János azt is elmondta: a ma-
gyar futball soha nem volt olyan há-

tul a FIFA ranglistáján, mint akkor, 
hagyták leépülni a Puskás stadiont 
is csakúgy, mint Miskolc sportéle-
tét. Kiss János kiemelte, minden új 
pálya, sportlétesítmény létrehozá-
sa fontos lépés a helyi sport feltá-
masztása, megújítása területén. Jelzi, 
hogy ez a kormány és városvezetés 
más úton indult el, mint a korábbi-
ak. Mint fogalmazott: abban az or-
szágban, ahol fejlett sportélet van, 
ambiciózus, energikus ifjúság nő fel. 

Benczés Miklós (Fidesz) kép-
viselő hozzászólásában elmond-
ta: nagy örömére szolgál, hogy 
immár az ötödik műfüves pá-
lya épülhet meg az új városveze-
tés idején, segítve a fiatalok sza-
badidejének hasznos, egészséges 
eltöltését. Indítványozta, más, ko-
rábban elhanyagolt sportcélú in-
gatlanok felújításával támogassák 
azon miskolciak mozgási lehető-
ségeit is. Bartha György és Földesi 
Norbert (MSZP) képviselők arról 
szóltak, az előző városvezetés ide-
jén is történtek sportcélú beruhá-
zások, a műfüves pályaépítések is 
akkor kezdődtek el.           Szepesi S. 

» Szándéknyilatkozatot hagytak jóvá, hogy az önkormányzat részt vesz a jelenlegi kistérségi társu-
lás jogutódjaként létrejövő szervezetben is. 

» Felemelik a törzstőkét az önkormányzat egyszemélyes kft.-iben.

» Hozzájárultak a Miskolc Város Közrendjéért Közalapítvány megszüntetéséhez, mivel a törvényi 
szabályozás következtében annak alapító okiratában foglalt célok teljesítése lehetetlenné vált.

» Döntöttek vagyonelemek átadásáról, a városi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok és 
a polgármesteri hivatal között.

» Jóváhagyták a 2013. évi ellenőrzési tervet.

» Döntöttek az önkormányzat fenntartásában működő, köznevelési intézményekben alakítható in-
tézményi tanács létrehozásával kapcsolatban.

döntöttek még ››››››››››››››››››››››››››››››

Egyensúlyteremtő építményadó
Az építményadóról szó-
ló önkormányzati rende-
let módosítása is szerepelt a 
közgyűlés napirendjén.

Sürgősségi napirendi pontként 
tárgyalták a helyi adómértékek 
felülvizsgálatára és az építmény-
adóról szóló önkormányzati ren-
delet módosítására vonatkozó ja-
vaslatot.

Soós Attila (Fidesz) egyebek 
mellett hangsúlyozta: minden 
nagyarányú adóemelésekről szó-
ló híresztelés a lakosság politikai 
célú riogatása. Kiemelte, a lakosság 
adója semmilyen formában nem 

emelkedik, építményadóban sem, 
ez egyértelműen kiderül az előter-
jesztésből. 

Jakab Péter (Jobbik) képvise-
lő elmondta, egyetértenek azzal, 
hogy a multinacionális vállalatokat 
kívánják jobban bevonni az adó-
zók körébe. Kérdés, hogyan akarja 
megakadályozni az önkormányzat, 
hogy ezt azok átterheljék a lakos-
ságra? 

– Van-e kimutatás arról, mennyi 
adókedvezményt kapnak a multi-
nacionális vállalatok, fizetnek-e he-
lyi adót, mennyire vesznek részt a 
helyi teherviselésben? – kérdezte a 
képviselő. 

Földesi Norbert (MSZP) frak-
cióvezető ugyancsak azon véle-
ményének adott hangot, nincs rá 

garancia, hogy a megemelt épít-
ményadót a multinacionális szol-
gáltatók nem fogják tovább terhel-
ni a lakosságra. 

Kiss János (Fidesz) frakcióveze-
tő szerint a szocialisták szavaiban 
visszaköszön korábbi gyakorlatuk, 
amit a hatalomban tettek: mindig 
a bankok és a multinacionális vál-
lalatok érdekeit védeni a kisembe-
rekkel szemben. Mint fogalmazott, 
a szocialisták két éve szaladgálnak 
a bankok és a multik érdekeit vé-
deni Brüsszelbe. 

– A Fidesz szerint viszont a te-
herviselést azon pénzintézetek, 
multicégek felé is ki kell terjeszte-
ni a lakosság sarcolása helyett, akik 
az elmúlt időszak, az MSZP-kor-
mányzás haszonélvezői voltak. Ez 

az előterjesztés is ennek a jele – 
hangsúlyozta Kiss János.

Kriza Ákos polgármester el-
mondta, a multinacionális vállala-
tok nagyobb adóztatása két hatással 
is járhat: növeli a helyi adóbevétele-
ket, ha pedig át akarják ezt hárítani 
a vásárlókra, akkor azok átmennek 
a helyi szolgáltatókhoz, azok bevéte-
leit erősítik, ami szintén pozitív ho-
zadék. Kriza Ákos arról is szólt, az 
adók emelésére a működési költsé-
gek kompenzálása miatt van szük-
ség. Jövőre az átvállalt adósságot 
beleszámítva is 1,7 milliárd hitel-
törlesztést kell kifizetnie a városnak, 
ezt örökölték, és örököltek sok olyan 
fejlesztést is, amelyeknek ugyancsak 
elő kell teremteni a fedezetét. Ez az 
adónem rendkívül fontos része a 
költségvetés egyensúlyának – hang-
súlyozta Kriza Ákos.

Sz. S. 
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Energiamegtakarítási  lehetőségek korszerű épületekben
Energiamegtakarítási lehetőségekről legin-
kább azokban a távfűtött lakásokban beszél-
hetünk, amelyek maguk is energiatakarékosak, 
szigeteltek, korszerű, fokozott légzárású ablak-
kal ellátottak és rendelkeznek szabályozást le-
hetővé tevő radiátorszelepekkel.

Időnként a fűtési idényben is lehet hideg  
a radiátor
A radiátorra felszerelt radiátorszelep segítségével le-
hetőség nyílik a helyiségek belső hőmérsékletének 
beállítására, a helyiségek hőmérsékletének csökken-
tésére vagy növelésére.

A radiátorszelepekhez tartozó termosztátfejek ér-
zékelik a belső vagy külső energiaforrásokat, azaz a 
hőnyereséget. Például: ha a napsugárzás hatására 
emelkedik a helyiség hőmérséklete, akkor ezt érzé-
keli a radiátorszelepen lévő termofej és elzárja vagy 
csökkenti a fűtőtesten átáramló vízmennyiséget. Ek-
kor csökken a radiátor felületi hőmérséklete, mely 
esetenként teljesen hideggé, azaz az emberi test 
hőmérsékleténél alacsonyabbá, de maximum szo-
bahőmérsékletűvé is válhat. Amennyiben a radiátor 
hideg, az azt jelenti, hogy a helyiség hőmérséklete 
már elérte a beállított értéket, azaz a termosztatikus 
szelep lezárta a radiátoron átáramló fűtővíz útját. Ek-
kor a radiátoron nincs, vagy csak minimális hőleadás 
történik. 

Sok esetben a fogyasztók ekkor felhívják a 
hőszolgáltatót, hogy miért nem fűtenek? Pedig ép-
pen ezzel a szabályozással, ekkor valósul meg a kívánt 
energiatakarékosság.

Ellenkező esetben, ha csökken a helyiség hőmér-
séklete, akkor fordított folyamat játszódik le, azaz ki-
nyit a szelep, a radiátor pedig felmelegszik. 

Ez a folyamat biztosítja a helyiségben az állandó 
hőmérsékletet.

Szellőztetni rövid ideig, intenzíven  
és energiatakarékosan kell
 A hőszigetelt műanyag nyílászárók fokozottabb lég-
zárást biztosítanak. Ezért nagyon fontos a helyiségek 
megfelelő szellőztetése, mellyel elkerülhető a magas 
páratartalom miatti páralecsapódás, vagy az esetle-
ges penészesedés. 

A szellőztetés mindig legyen rövid ideig tartó és 
intenzív, azaz a nyílászárók teljes nyitásával, kereszt-
huzattal, kb. 5 perces időtartamban történjen. Szel-
lőztetésnél javasolt a radiátor szelepfejet * vagy 0 jel-
zésre állítani, majd a szellőztetés befejezése után az 
eredeti, a kívánt közérzetet biztosító állásba vissza-
helyezni. 

Mi történik ezután?
A radiátor a kívánt hőmérséklet eléréséig teljes ka-

pacitással fog működni, majd a beállított hőmérsék-
let elérése után lekapcsol. 

Energiát napközben is megtakaríthatunk
Ha valaki hosszú ideig nem tartózkodik a lakásban, az 
energiatakarékosság érdekében állítsa a termosztati-
kus fejet az 1-es vagy a 2-es jelzésre. Általánosságban 
elmondható, hogy korszerűsített, jól beszabályozott 
fűtési rendszerek esetében, ha a nyílászárók is megfe-
lelő állapotban vannak, a lakásokban az egyes helyi-
ségek hőmérséklete nem csökken 18 °C alá. Nagyon 
fontos, hogy a termosztatikus szelepfej a környező le-
vegő hőmérsékletét érzékeli, ezért ügyelni kell arra, 
hogy a szelepfej ne legyen eltakarva a levegő áram-
lása elől.

 Nem javasolt:
•  a szelepfejre semmit rátenni, ami a levegő áram-

lását akadályozza, gátolja;
•  a szelepfej elé függönyt helyezni, ami ugyan-

csak akadályozza a levegő szabad áramlását;
•  a radiátort szárítás céljából vizes ruhával letakar-

ni, mert ezzel a hőleadása jelentősen lecsökken;
•  a radiátort és a termosztatikus fejet eltakarni, ill. 

utólag burkolattal ellátni.

Egyéb üzemeltetési tanácsok
Megtörténhet, hogy a szelep alá szennyeződés kerül, 
ami miatt lezártnak vélt szelep esetén is átfolyik a fű-
tővíz és a radiátor tovább melegszik. Ekkor célszerű a 
szelepet teljesen kinyitni és elzárni 2-3-szor gyorsan 
egymás után. Ha ez nem vezet eredményre, akkor a 
szelep tisztítása érdekében szakember segítségét kell 
kérni. 

Könnyen előfordulhat az is, hogy az ablak hézaga-
in (szigetelés hiánya miatt) beáramló hideg levegő 
kényszeríti nyitásra a szelepet, amely többletfogyasz-
tást eredményezhet. A termosztatikus szelepfej csak 
akkor zárja le a szelepet, ha a beállított értéknél ma-
gasabb a helyiség hőmérséklete. Állandóan hideg le-
vegőt érzékelő termosztatikus fej folyamatos nyitásra 
készteti a szelepet. 

Problémát okozhat még az is, ha valaki folyamato-
san nyitva felejti az ablakot, mert az állandó hőmér-
séklet biztosítása érdekében a termosztatikus sze-
lepek folyamatosan nyitni fognak, azaz a helyiség 
hőfogyasztása is növekszik, amit (ha van, akkor) a 
költségmegosztó is regisztrál.

Ha az épület fűtési rendszere éjszakai fűtéscsök-
kentéssel nem rendelkezik, de elengendő az éjsza-
kai alacsonyabb hőmérséklet, akkor javasolt a ter-
mosztatikus fej 1-2 fokozattal alacsonyabb állásba 
helyezése.

A fűtési idény befejezése után a termosztatikus fe-
jeket legmagasabb állásra (5) kell állítani, és a fűtési 
idény megkezdéséig ebben a helyzetben kell hagy-
ni. Zárt szelepek mellett a fűtési rendszert nem lehet 
tökéletesen leüríteni, feltöltésekor pedig kilégtelení-
teni. A fűtési idény megkezdése, a teljes fűtési rend-
szer kilégtelenítése után (mely pár napot is jelenthet) 
a szelepfejeket ismét a kívánt állásba kell tekerni.

Ha a vezetékekből és a fűtőtestből csobogás és 
bugyborékoló/csörgő zaj hallatszik, akkor levegő van 
a rendszerben. Ekkor ki kell nyitni a radiátorszelepet 
(5) állásba annak érdekében, hogy a levegő távozhas-
son a radiátorból és a fűtési rendszerből a központi 
légtelenítőn keresztül. 

 

Jó tudnI!
•  1 °C-kal magasabb helyiséghőmérséklet kb. 

6%-kal nagyobb hőenergia-felhasználást, és 
ebből adódóan ennyivel magasabb költsé-
get jelent. 

•  Ugyanakkor az is igaz, hogy 1 °C-os külső 
hőmérséklet-változás is kb. 6%-os hőener-
giafelhasználás-változást, illetve költségvál-
tozást eredményez, ugyanolyan belső hő-
mérséklet előállítása esetén.

A megyei Prima Díj várományo-
sai ezúttal is három kategóriában 
indultak. Magyar oktatás és köz-
nevelés kategóriában ezúttal dr. 
dobrossy István történész, nyu-
galmazott levéltár-igazgató kap-
ta meg az elismerést. Több évszá-
zados néprajzi, levéltári forrásokat 
feldolgozva íróként, szerkesztő-
ként több mint száz könyvet je-
lentetett meg. Szabó Lőrinc-díjas, 
Miskolc város díszpolgára, a Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt-
jének birtokosa.

– Jó érzés volt átvenni a díjat. Abban, hogy megkaphattam, úgy ér-
zem, benne volt a könyvkiadás mellett az újságírói tevékenységem, 
valamint az iskolákba és nyugdíjasklubokba szervezett előadások 
megtartása is. Talán mára összeforrt a nevem az ismeretterjesztő, nép-
szerű várostörténettel Miskolcon. Három éve vonultam nyugdíjba, 
rengeteg időm szabadult fel, az első helyre most már az unokáim lép-
tek. Történészként azonban továbbra is feladatomnak érzem, hogy se-
gítsem a várostörténeti ismeretek átörökítését, hiszen korábbi díjaim 
is egy életre Miskolc szolgálatára köteleztek engem.

A Magyar népművészet és köz-
művelődés kategória díjazottja 
Barna György néprajzi gyűjtő, a 
Lézerpont Látványtár létrehozó-
ja, melyet negyvenéves gyűjtés 
eredményeként megtalált, meg-
őrzött kultúrtörténeti értékeket tíz 
kiállítási témacsoportba rendezve 
mutat be a nagyközönség számá-
ra. Barna György díját és az azzal 
együtt járó 3 millió forintot meg-
osztotta a kategória másik két jelöltjével, a Fügedi Márta Népművé-
szeti Egyesülettel és a Szinvavölgyi Néptáncműhellyel.

– A díj elnyerése bizonyság számomra, hogy vannak még olyan embe-
rek, akik ellen tudnak állni a multinacionalizmus csábításának, és hozzám 

hasonlóan a magyar kultúrkör értékeit tartják fontosnak. Ez arra biztat en-
gem, hogy nem volt hiábavaló, és folytassam a munkám. Sajnos, azt ta-
pasztalom, hogy a magyar kultúrtörténeti értékek egyre inkább kezde-
nek kiszorulni, kritika nélkül „dobáljuk el” őket. Amatőr gyűjtő vagyok, akit 
egy „civil szervezet” díjazott, ez még inkább megtisztelő számomra. Kü-
lön emeli a díj értékét, hogy olyan tiszteletre méltó emberek, mint a Vál-
lalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége megyei szervezetének el-
nöksége és a Prima Primissima kuratórium tagjai döntöttek róla.

Magyar zeneművészet kategóriá-
ban Regős Zsolt karnagy, pedagó-
gus kapta meg az elismerést, akinek 
van profi keretek között működő fel-
nőtt színházi énekkara, középiskolás 
gospel kórusa, nem fiatalokból álló 
templomi énekegyüttese – akikkel 
mind-mind a zenében rejlő titkokat 
és feszültségeket próbálja megfejte-
ni és megvalósítani.

– Már maga a jelölés is jól esett, 
megtisztelő, hogy a megyei vállalkozók grémiuma észrevette tevé-
kenységemet, hogy a városért mennyit tettem. Maga a díj elnyerése 
hatalmas meglepetés volt számomra, hiszen olyan kategóriában in-
dultam, ahol például a Miskolc Dixieland Band országszerte híres, az 
Egressy Béni Zeneiskolában pedig óriási munkát végeznek. Természe-
tesen borzasztóan örülök a díjnak, számomra megnyugtató, hogy jó 
úton haladtam eddig, és így is kell folytatnom. Kiemelt helyen szere-
pel a Prima Díj az eddigi elismeréseim között, mivel többen szóba ke-
rültek, ezért különösen megtisztelő számomra, hogy az én munkámat 
ismerték el. Ráadásul harmadik alkalommal adták csak át, tehát még 
az „elején” díjaztak engem.

A Prima Gála Közönségdíjasa a Fügedi Márta népművészeti Egye-
sület lett. Az egyesület három évtizedes munkája lehetővé tette, hogy 
a jelentős értéket létrehozó, sokszor kihalásra ítélt mesterségeket foly-
tató kézművesek szakmailag, művészileg továbbfejlődhessenek, tudá-
sukat átadják.

– Először is szeretnék köszönetet mondani a minket jelölőknek, va-
lamint köszönjük a bizalmat azoknak is, akik egyesületünkre szavaz-

tak, hisznek bennünk és elismerik 
munkánkat – nyilatkozta az elnök, 
Molnárné Forray Marianna. – Úgy 
vélem, egy kicsit talán nagyobb el-
ismerés is a közönségdíj, hiszen eb-
ben a rangos mezőnyben mi kaptuk 
a legtöbb szavazatot a közönségtől. 
Szeretnék külön köszönetet monda-
ni Barna Györgynek, aki a díjjal járó 
pénzjutalmat megosztotta egyesü-
letünkkel is. Megfordult a fejünkben, 
hogy fair play díjat érdemelne, úgy gondoljuk, méltó lenne az elismerés-
re. Nem hiszem, hogy ez az elismerés megváltoztatná az egyesület életét, 
továbbra is hittel tesszük a dolgunkat, bizonyítandó, hogy jó helyre ad-
ták szavazataikat. Visszaigazolva látjuk, hogy nem hiábavaló az egyesület 
működése és munkája.

A gálasten kiosztották az Év Vállalkozója Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében címeket is, mellyel azokat ismerték el, akik vállalkozásukban 
maradandót alkottak a térségben.

1. Az év járműjavítási és gyártási vállalkozása Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében: tS Hungária Kft., ügyvezető: Bene Lajos

2. Az év faktoring vállalkozása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: 
Apsus Zrt., vezérigazgató: Gergely Miklós

3. Az év autókereskedő vállalkozása: Balogh Autóházak Kft., ügyve-
zető: Balogh Attila

4. Az év informatikai vállalkozása: fps webügynökség Kft., ügyveze-
tő: dr. Nyeste Gábor

5. Az év szinterező vállalkozása: Behinya-Joker Kft., ügyvezető: 
Behinya Emil

6. Az év műanyagfólia-gyártó vállalkozása: Whist Kft., ügyvezető: 
Rapcsák Attila

7. Az év virágkereskedő vállalkozása: Bernáth és társa Kft., ügyve-
zető: Bernáth László

8. Az év acél-nagykereskedő vállalkozása: Piramis Kft., ügyvezető: 
Dancsok Sándor

9. Az év betoncsiszoló vállalkozása: Z-Milan 92 Kft., ügyvezető: 
Zvolenszki István.

Átadták az idei Prima díjakat
nagyszabású gálán adták át a megyei Prima díjat november 9-én a Miskolci nemzeti Színházban. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szö-
vetsége megyei szervezetének elnöksége és a Prima Primissima kuratórium tagjainak közös döntése alapján Prima díjat vehetett át dobrossy 
István, Barna György és Regős Zsolt, a Prima Gála közönségdíjasa pedig idén a Fügedi Márta népművészeti Egyesület lett.
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HIrdetés

l Pozsony 7000 Ft 2012. december 1. és 2012. december 15.
l zakoPane 5000 Ft 2012. december 8.
l  krakkÓ- 

zakoPane 15 000 Ft 2012. december 1–2. és 2012. december 15–16.
l Bécs 7000 Ft 2012. december 2. 
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:

Akció! Akció!
Újabb, nagyszabású akció kezdôdött november 

15–26-ig valamennyi coop üzletünkben!

Flóra csészés margarin 500 g  459 Ft
Egységár: 918 Ft/kg

Valdor csirkemell sonka 1 kg  1899 Ft
Lili „B” rizs, 1 kg  199 Ft
Nova sûrített paradicsom 18-20%, 70 g  39 Ft

Egységár: 557 Ft/kg

Omnia Silk ôrölt, vák. kávé 250g  599 Ft
Egységár: 2396 Ft/kg

Domestos Pine Fresh fertôtl. hatású tisztítószer  399 Ft
Egységár: 532 Ft/l

November 12-tôl 18-ig tartó heti vásár akciónk ajánlatából:
Minna tejföl 20%, 375 g  199 Ft

Egységár: 530,67 Ft/kg

Minna túró félzsíros, 500 g  439 Ft
Egységár: 878 Ft/kg

Minna vajkrém natúr, magyaros, zöldfûsz. 200 g  259 Ft
Egységár: 1295 Ft/kg

TörzSVáSárLóiNk FigyeLMéBe:
rAMA cLASSic MArgAriNkréM, 250 g-OS VáSárLáSáNáL kárTyA  
hASzNáLATáVAL keDVezMéNyeS ár 199 FT (egySégár: 796 FT/kg)

Vásároljon december 31-ig 2000 Ft felett, hogy a januári sorsoláson öné  
lehessen 100 000 – 75 000 – 50 000 Ft-os coop vásárlási utalványaink egyike!

részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon!

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Szerkesztőségünk  
az alábbi címen érhető el:
3525 Miskolc, KisHunyad u. 9. 
Fax: 46/503508
Tel.: 46/503500/215 mellék 
Email: info@mikom.hu

„Mindent a sportnak rendeltem alá”
Legkisebb keresztfia édes-
anyja szerettette meg vele a 
barackos húst, tőle örököl-
te meg a receptjét, anyukájá-
val azóta is rendszeresen el-
készítik. Bukovszki Mónika, 
a DKSK-Miskolc kosárlab-
dacsapatának nemrégiben 
visszatért irányítója, csapat-
kapitánya lelkesen szeletelte 
a csirkemell-filéket – pedig a 
konyha nem játszik főszere-
pet az életében.

– Nem vagyok válogatós, de or
vosaim tanácsára csak csirke és 
pulykahúst eszem – árulja el étke
zési szokásairól a miskolci női ko
sárlabdacsapatba nyolc év légi
óskodás után hazatért Bukovszki 
Mónika. Gyorsan hozzá is teszi, 
hogy a sűrűn beosztott napi prog
ram miatt ritkán van ideje főzni – 
olyankor azonban rendszeresen 
használja a családi recepteket.

– Anyukám paradicsomlevesé
nél nincs finomabb, a legnagyobb 

kedvencem már gyerekkorom óta 
– teszi hozzá a szurkolók által csak 
„Kicsinek” becézett irányító.

Mint meséli, a csapatot szponzo
ráló étterem brokkolikrémlevesét 
is imádja, főételként viszont szinte 
bármi jöhet, ami csirkéből készült.

– Hogy mit és mennyit eszem, 
nagyban függ attól is, hogy vane 
másnap meccsünk. Olyankor 
ugyanis természetesen jobban 
odafigyelek az étkezésre. Egy nehéz 
vacsora után nyilván nehezebben 
mozog az ember a pályán – mond

ja a tősgyökeres miskolci kosaras, 
aki az újjáalakuló DKSKban meg
kapta a csapatkapitányi karszalagot 
is. Máskor azonban nem szükséges 
ennyire komolyan vennie a táplál
kozást, mivel – mint mondja mo
solyogva – „úgyis ledolgozom az 
edzések alatt”.

Emlékei szerint 10 éves korában 
járt először kosármeccsen, ahol 
annyira megfogta a hangulat, hogy 
eldöntötte: ő is kosaras lesz. Akko
ri nagy kedvence, későbbi példaké
pe Madaras Judit – a csapat akkori 

irányítója – volt, a 9es mezben ját
szott, így ő is ezt a mezszámot vá
lasztotta.

– Az ebéd a legfontosabb étkezés 
számomra, ilyenkor igyekszem le
vest, főételt és desszertet is enni. Ha 
már édességnél tartunk, megint 
csak egy „otthoni” a kedvencem, az 
anyukámféle túrós kifli. Úgy ké
szítjük el, hogy félbe vágjuk a kif
lit, kibelezzük, majd megtöltjük tú
róval, amit korábban ízlés szerint 
ízesítettünk. Majd a már megtöl
tött kiflit pár másodpercig megfor
gatjuk forró olajban, és kész is van 
a finom édesség – írja le a receptet 
Bukovszki Mónika, aki elmondá
sa szerint semmilyen káros szenve
délynek nem hódol, egyedül a ká
vézásra nem tud nemet mondani.

Kedvenc főutcai kávézójukba 
csapattársaival gyakran jár, közös 
főzésekre azonban igen ritkán van 
idejük. Még az idény elején volt egy 
csapatépítő program, ahol emlékei 
szerint pulykapörköltet főztek, de a 
napi két edzés kevés időt enged a 
hasonló találkozókra.

– Semmi olyat nem csinálok, 
ami hátráltatna a sportban. Büsz
kén mondhatom, mindent a kosár
labdának rendeltem alá. Két edzés 
között pihenek, meccsek előtt is 
odafigyelek, hogy pihenten tudjak 
játszani. Bárhol is voltam játékos, 
mindig figyeltem erre – és tegyük 
hozzá, mindig diósgyőri marad
tam. Boldog vagyok, hogy újra itt
hon lehetek, jó érzés, hogy bíznak 
bennem. Nagy álmom volt, hogy 
itt csapatkapitány legyek, ez most 
megvalósult – mondja, miközben 
elkészült az ebéd. „Kicsi” kedvence, 
a „barackos husi”.

Kujan I.

„Tapolca-tánc” a Kemencéstől
A miskolctapolcai Kemencés Ven-
déglő étlapján a hagyományos, régi 
magyaros ízeket és az újdonságokat 
is megtalálják a vendégek.

Az étterem szakemberei mindig vigyáznak 
arra, hogy az alapanyagok rendkívül jó mi-
nőségűek, s ha lehet, hazaiak legyenek. Hétköznap változatos me-
nüvel is várják a vendégeket, de megrendelésre bármit elkészítenek, 
olyan különlegességeket is, ami a gazdag étlapon nem található.
Az alábbi főétel már igazi téli hangulatot idéz, a Kemencés Vendéglő 
séfjének, Juhász Attilának az ajánlata:

Tapolca-tánc
Hozzávalók (4 személyre):
mangalicakaraj
bacon szalonna
füstölt sajt,
a panírozáshoz liszt, tojás, 
zsemlemorzsa
olaj
só

egy vastagabb szelet mangalicakarajt szétnyitáshoz bevágunk, klop-
foljuk, sózzuk. egyik felére halmozzuk a bacon szalonnacsíkokat és 
füstölt sajtot reszelünk rá, majd összehajtjuk. Hagyományos módon 
panírozzuk (liszt, tojás, zsemlemorzsa), bő olajban kisütjük.
tálaláskor a szeletet kettévágjuk, vegyes körettel (rizzsel, hasábbur-
gonyával) és salátával szervírozzuk. Nagyon ízletes, laktató étel.

Barackos csirke
Hozzávalók:
1 kg csirkemell filé
1 doboz felezett őszibarack
0,5 liter főzőtejszín
30 dkg reszelt trappista sajt
kukoricás rizs köretnek

Vékonyra szeleteljük a húst, 
majd ízlés szerint pácoljuk. 

A húsdarabokat kevés vajban 
megpirítjuk (elősütjük), majd 
berakjuk a tepsibe, rárakjuk a fe
lezett barackot, végül ráöntjük a 
főzőtejszínt. Alufóliát teszünk rá, 
és 50 percre berakjuk az előme
legített sütőbe. Végül reszelt saj
tot szórunk a barackos húsra, és 
még 12 percre visszatesszük a 
sütőbe.

Borajánló
Szárnyasokhoz fehéret – ezt már az amatőr 
borfogyasztók is tudják, s leginkább szára-
zat. A baromfihoz illik a száraz rozé is. Gyü-
mölcsökhöz félédes vagy édes fehérbort, cse-
megebort vagy tokaji aszút is fogyaszthatunk, 
márpedig ételünkben a barack jelentős sze-
repet játszik. Ha pedig éppen most hagytuk 

el Márton napját, kóstoljuk meg hozzá újbo-
runkat!
Tapolca-táncunkhoz, ehhez a nehéz, mangalicá-
ból és szalonnából készült, panírozott ételhez tü-
zes, száraz, kemény fehér borok, száraz rozé vagy 
vörösborok passzolnak leginkább.
Általánosságban elmondható, a szárnyasokhoz és 
különféle húsokhoz (bárány, borjú, birka, marha, 
sertés) az elkészítési módok és az ízesítések alap-
ján választhatjuk ki a bort.

a séf ajánlata ›››››››››››››››››››

ez a szelvény Önnek  
50% megtakarítást jelent!

ha Ön kivágja, és a miskolctapolcai  
Tapolca Fogadóban ezzel veszi  

igénybe a wellness-szolgáltatást, akkor csak 

félárat fizet.
Várjuk szeretettel! Jöjjön el hozzánk!

cím: Miskolctapolca, csabai u. 36.
Tel.: 46/562-215

a szelvény pénzre nem váltható!
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Ütemterv szerint szeretne élni, dolgozni. Ne keseredjen el, ha nem 
minden alakul a tervei szerint. Talán épp így jár jobban. Munkahelyén legyen továbbra is kezdemé-
nyező! Mostanában ön az a családban, akire számíthatnak. Ez jó, de ne szorítsa magát háttérbe. 

BiKa (04. 21–05. 21.) Nagy tervekkel vág neki valaminek, de lehet, hogy visszafordulásra 
kényszerül. Ez ne térítse el teljesen a céljától, csupán más utakat kell keresnie. A nagy társasághoz nincs 
most türelme. Kedvesét és családját azonban ne hanyagolja el, ők segíthetnek kikapcsolódni. 

iKreK (05. 22–06. 21.) Bármennyire is fáradtnak érzi magát, a munkahelyén sok teendő 
várja. Nem baj, amit a túlmunkába belead, azt valahogy hamarosan visszakaphatja – előléptetés, 
plusz szabadnap, esetleg pénz formájában. Jó ötlet a spórolás, de pihenésre ne sajnálja a pénzt. 

ráK (06. 22–07. 22.) Az időjárási frontok vagy egy pluszmunka az idegeire megy. Szeren-
cséjére a munkatársai ezt türelemmel fogadják. Legyen hálás nekik, és a hét végén hívja meg őket 
egy kávéra. Nehezen viseli, hogy szerettei folyamatosan megjegyzéseket fűznek életviteléhez. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) A munkában figyeljen oda, nehogy átverje valaki, min-
denről készítsen feljegyzéseket,  apró lépésekkel haladjon, így ki tudja védeni a támadásokat. Sze-
relmi élete változásban van, jó értelemben. Megszabadul egy régi sebtől, így megláthatja az újat. 

szűz (08. 24–09. 23.) Gondolkodása nagyon anyagiassá vált. Ez pedig saját lelkét bánt-
ja leginkább. Legyen inkább büszke rá, ugyanakkor dédelgesse tovább az álmait is! Családi gondjai 
most kiéleződhetnek. Egy baráti beszélgetés nagyon hasznos és kellemes, mi több, ötletadó lehet. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Hajlamos túl sötéten látni a dolgokat, kollégái, főnökei minden 
negatívnak tűnő tettében, megnyilvánulásában ártó szándékot vél felfedezni. Tanulja meg meglátni a 
reménysugarakat is, csak így tud jól teljesíteni, így juthat előbbre. Töltsön több időt kedvesével.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Ne vonjon felelősségre másokat olyan hibákért, melyeket 
valószínűleg saját maga követett el. Ha túlságosan indulatos lesz, akkor hajlamos igazságtalanná 
válni. A héten összefuthat egy rég nem látott ismerősével, ami nem múlik el nyomtalanul. 

nyilas (11. 23–12. 21.) Ha valamibe belekezdett, azt a későbbi haszon, elismerés mi-
att nem ajánlatos abbahagynia, még ha nehezére esik is. Egyre többen legyeskednek ön körül, 
mégsem szabad feladnia párkapcsolatát. Lehet, csak egy nagy beszélgetés kell a megoldáshoz.

BaK (12. 22–01. 20.) Igazságérzete ezen a héten hatalmas – a munkahelyén különösen 
–, és nemcsak azt viseli nehezen, ha önt éri igazságtalanság, azt sem tudja elfogadni, ha valaki a 
környezetében viselkedik gyalázatosan. Titkos viszonya kiderülhet: önön múlik, bánja-e vagy sem. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Nagyon sok lesz a héten a teendője, szinte nem is látja a ki-
utat. Készítsen fontossági listát! A feladat ugyanis nem lehetetlen, de csak akkor, ha nem ad időt a 
hezitálásra. Magánéletében túlságosan is zárkózott, pedig nyitnia kellene, ha megoldást akar. 

HalaK (02. 20–03. 20.) Egy közeli kollégája kérhet öntől segítséget. Ne mondjon ne-
met, hiszen meglehet, hogy hamarosan épp ön szorul valaki támaszára. Párkapcsolatában konflik-
tus forrása, hogy mindketten mást akarnak, de nem lehetetlen az összhangot megtalálni. 

A Bükk barlangjai 

Tisztelt Olvasó! Tovább barangolunk a Bükkben, ám ezúttal nem 
élőlényekkel foglalkozunk, hanem az évezredek alatt kialakuló, 
gyönyörű barlangokat ismerhetik meg négyrészes rejtvénysoro-
zatunkban. A megfejtéseket együtt, egy levélben, legkésőbb no
vember 22én éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Non-
profit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: 
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között a Cinema City fel-
ajánlásában mozijegyet sorsolunk ki. 

Böllérfesztivál november 23-án és 24-én  
a Búza téri Vásárcsarnok teljes területén!

Mindkét napon élménydús programok!  
Malacperzselés, böllérbemutató, élő zene,  

kirakodó- és kézművesvásár. Részletes információ!

www.vasarokfesztivalok.eoldal.hu

Apróhirdetés
Eladó hasított 15 cm–40 cm átmé-
rőjű tölgy, bükk tűzifa kalodában 
szorosan sorba rakva: 11 500 Ft/üze-
mi m3, ömlesztve: 11 000 Ft/üzemi 
m3. Érdeklődni: 70/526-3028.

HiSec és MEGA acél biztonsági aj-
tók beépítve már 59 900 Ft-tól, to-
vábbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium) cseréje óriási kedvez-

ménnyel, teljeskörű árnyékolástech-
nikával. Érdeklődni: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, be-
mutatóterem: Miskolc, Bükk áruház 
I. emelet.  Nyitva: h–p: 9–14 óráig, sz: 
9–12 óráig.

Raktárak, csarnokok különfé-
le méretben, jó parkolási és rako-
dási lehetőséggel kiadók. Borsod 
Autó Kft. Miskolc, Zsolcai kapu 
9–11. Tel.: 30/9253-511.

HIRdeTÉs

Fejlesztésekkel tüntetnék el a város sebeit
Miskolc belterületi részein 
jókora sebekként éktelenked-
nek az egykori gyárterüle-
tek, melyek kihasználatlanul, 
üresen „foglalnak” 15 hek-
tárt. Ezek fejlesztése nemcsak 
városképi, de gazdaságfej-
lesztési szempontból is fon-
tos lenne. Hogy miként, arra 
szerdán keresték a választ a 
városházán. 

A Barnamezős revitalizáció és a 
fenntartható városi fejlődés lehető-
ségei Miskolcon címmel tartottak 
szerdán nemzetközi konferenciát 
a városházán. Az elismert szakem-
bereket is felvonultató tanácskozás 
célja az volt, hogy ötleteket, meg-
oldásokat, válaszokat találjanak az 
úgynevezett rozsdaterületek fejlesz-
tésére. Hiszen, ahogy Pfliegler Pé-
ter alpolgármester köszöntőjében 
hangsúlyozta, nagyon fontos Mis-
kolc számára, hogy az egykori ipar-
területek fejlesztésére megoldást ta-
láljon. 

A múltra épített jövő
Kriza Ákos, Miskolc polgármeste-
re emlékeztetett: a rendszerváltást 
az ipar, a nehézipar szenvedte meg 
leginkább, azóta közel negyvenezer 
ember hagyta el a várost, és mára 
sem sikerült a kivándorlási folyama-
tot megállítani, miközben a szociá-
lis migráció jelenségével is szembe 
kell néznie Miskolcnak. Az elmúlt 
22 év az útkereséssel telt, igyekszik 
a város az értékeire támaszkodni, 

kulturális szerepét is erősítette, a tu-
rizmus és az ipar is kezd újra érté-
ket szerezni. Van azonban egy nagy 
ipari zárvány, mintegy 150 hektá-
ros belterületen – hasznosítás nél-
kül. Vannak ugyan kisebb kulturá-
lis, sport- és ipari kezdeményezések 
is, azonban a miskolciak nagy része 
még mindig nem ismeri ezt a terü-
letet. A polgármester szerint éppen 
ezért fontos, hogy a tapasztalatokat 
átbeszéljék, és a lehetőségeket keres-
sék a megoldásra.

A fejlesztési stratégiáról beszélt 
Rostás László főépítész. A város fek-
vése kiváló: nyugatról a Bükk, míg 
keletről alföldi típusú terület hatá-
rolja. Nyugaton síparadicsom, kele-
ten, a Csorba-tónál vízi paradicsom 
várhatja a kilátogatókat, és Tapolca 
völgyfekvését is ki lehet használni. 
A főépítész szerint azonban nagyon 
fontos, hogy összeálljon az az infra-
strukturális rendszer, ami mentén 
lehet fejleszteni. 

Kulcsfontosságú a közlekedés
Sok félbehagyott útfejlesztést ta-
lálni a város környékén. Ezért lé-

nyeges Miskolc számára az, hogy 
kormányzati támogatással most le-
hetősége van a közlekedését fej-
leszteni és megkezdett beruházá-
sokat befejezni. A 26-os/M30-as út 
továbbépítése és a 3-as út belvárost 
elkerülő szakaszának megépítése is 
fontos szerepet játszik majd abban, 
hogy a nagy forgalom elkerülje a 
belvárost. Utóbbi az ötvenéves ano-
máliát is megoldja az úgynevezett 
„Y” felüljáró esetén. Rostás László 
további tervezett útfejlesztésekről is 
említést tett. Az északi tehermente-
sítőt is folytatni szeretné a város, a 
délit összekapcsolnák a Lorántffy 
utcával a Varga-hegyen keresztül, 
kibővítve, fejlesztve a jelenlegi utat. 
A belváros tehermentesítése az úgy-
nevezett nulla emissziós zónák mi-
att is fontos, ezek megléte ugyanis 
uniós elvárás 2020-tól. De szó esett 
a kötöttpályás villamosközlekedés 
fejlesztéséről is, amellyel az iparterü-
leteket kötnék össze. Az elképzelé-
sek szerint a Tiszairól a Gömöri pá-
lyaudvarra és a Boschoz is el lehetne 
jutni egy körpályán közlekedő villa-
mossal. Az Integrált Városfejlesztési 

Stratégia a Vasgyárat, az Avast érint-
heti célzottan. Illetve szóba került a 
főtér is, melynek tervei elkészültek, 
csak a megfelelő lehetőségre várnak 
a beruházással. Az elképzelések sze-
rint amennyire lehet, összekötnék 
az Avassal, megjelenne térelemként 
a lillafüredi függőkert, a tapolcai tó, 
és az egykori Erzsébet fürdő vissza-
építésére is van elképzelés. 

Rozsdazóna
A Regionális Operatív Programban 
megjelenő barnamezős területek 
revitalizációjáról beszélt H. Kovács 
Judit, az NFÜ főosztályvezetője elő-
adásában. Mivel a rozsdaterületek 
a kilencvenes évek elején, tulajdo-
nosváltás és technikai fejlesztések 
miatt alakultak ki, illetve a katonai 
területek elhagyásával, jellemző rá-
juk, hogy rendezetlenek a tulajdon-
viszonyok. Ez rendkívüli módon 
megnehezíti bármilyen fejlesztési 
terv kivitelezését. Vannak központi 
feladatok, például, hogy legyen fris-
sített adatbázis, vagy, hogy készül-

jön olyan fejlesztési stratégia, amely 
országos és helyi szinten is megha-
tározza az irányokat, de a támoga-
tási lehetőségeket is ki kell dolgozni. 
Helyben pedig komoly társadalmi 
egyeztetéseket, illetve együttműkö-
déseket igényel a megoldás.

Bemutatott külföldi példákat is 
(a nemzetközi konferencián egyéb-
ként tamperei, linzi és ostravai elő-
adók is szóltak saját programjaik-
ról). A korábbi ROP-os pályázat 
kapcsán pedig miskolci beruházá-
sok is szóba kerültek, kettő a volt 
DIGÉP, egy pedig a halna területén. 
A főosztályvezető reményét fejezte 
ki, hogy a következő programozási 
időszakban is lesz lehetőségük ilyen 
pályázati kiírásokat megjelentetni, 
erre nagy esély lehet, hiszen tovább-
ra is a gazdaságfejlesztés áll majd a 
pályázatok középpontjában.

Miskolci zöld út
Miskolc város zöld projektjeiről Vé-
csi György, a Miskolc Holding el-
nöke beszélt, elsősorban a tagválla-

latok zöld beruházásait ismertetve. 
Megemlítette a MIHŐ kapcsán a 
geotermikus rendszer kiépítését, a 
kiliáni biomassza-kazánt, a Futó ut-
cai depóniagáz-beruházást. Hozzá-
tette, biomassza-kazánokat máshol 
is szeretne a város, ha pályázati le-
hetőség lesz rá. A MIVÍZ kapcsán 
a szennyvízfejlesztési, az ivóvízpro-
jektet és a szennyvíztelepre tervezett 
biogázüzemet mutatta be. 

Az AVE Miskolc esetében az 
ISPA+ projektet emelte ki, amely 
a regionális hulladéklerakót érinti 
egy hulladékkezelő rendszer kiépí-
tésével, megoldva a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtést is. Szó-
ba került a Zöld Nyíl projekt, il-
letve a MIK kapcsán a panelprog-
ram, amely már 12 500 lakást érint 
és jelenleg is több társasháznál dol-
goznak. Vécsi György elmondta, a 
kisebb energiafelhasználás, a kör-
nyezetvédelem mellett a város ki-
emelt célja, hogy versenyképes szol-
gáltatásokat tudjon nyújtani. 

Horváth I.  | fotó: J. Á., M. L.
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November 17. | szombat » Úszás: XXV. Bitskey Zoltán Emlékverseny. Városi Sportuszo-
da, 10.00. » Atlétika: Megyei mezei futóbajnokság. Miskolctapolca, Hejő liget, 11.00.

November 18. | vasárNap » Jégkorong: MOL Liga, Miskolci Jegesmedvék – HC Nové 
Zámky. Jégcsarnok, 18.30 » Futsal: NB I, Kiskunfélegyházi Mókusok – DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont. 
Kiskunfélegyháza, 17.00 » Floorball: OB2, Miskolci SzFSE – Neumann FSE  „B”. Generali Aréna, 15.00.

November 19. | hétfő » Jégkorong: MOL Liga, Miskolci Jegesmedvék – Újpesti TE. 
Miskolci Jégcsarnok, 18.30.

November 21. | szerda » Labdarúgás: Magyar Kupa, Budapest Honvéd – DVTK. Bu-
dapest, Bozsik Stadion, 18.00 » Kosárlabda: Közép-Európai Női Liga, DKSK-Miskolc – Flying Foxes 
SVS Post Wien. Generali Aréna, 17.30.

November 23. | péNtek: » Jégkorong: MOL Liga, Dab.Docler – Miskolci Jegesmedvék. 
Dunaújváros, 18.00 » Röplabda: NB I, Albrecht-MVSC-MVSI – Budai XI SE. Csokonai utcai csarnok, 
17.00 » Sakk: II. Balogh Árpád – XVII. Avas open nemzetközi felnőtt egyéni verseny. City Hotel, 10.00.

November 24. | szombat » Futsal: NB I, MVFC Berettyóújfalu – DVTK-Vénusz-
Szabadidőközpont. Berettyóújfalu, 16.00 » Kosárlabda: NB I, Atomerőmű KSC Szekszárd –DKSK-
Miskolc. Szekszárd, 18.00. » Sakk: II. Balogh Árpád – XVII. Avas open nemzetközi felnőtt egyéni ver-
seny. City Hotel, 9.00.

November 25. | vasárNap » Labdarúgás: NB I: Újpest FC – DVTK. Szusza Ferenc 
Stadion, 16.30 » Jégkorong: MOL Liga: Ferencváros-ESMTK – Miskolci Jegesmedvék. Pesterzsé-
bet, 19.00. Sakk: II. Balogh Árpád – XVII. Avas open nemzetközi felnőtt egyéni verseny. City Hotel, 8.30.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

» Veretlen pólósok. Rangadót nyert a Miskolc Városi Sportiskola férfi vízilabdacsapata. 
Binder Szabolcs OB I/B-s együttese a Tatabányai Vízmű SE-t győzte le 19–10-re, így továbbra is 
száz százalékos.

» Nem megy. A bajnokságot négy győzelemmel kezdő Albrecht-MVSC-MVSI sorozatban ha-
todik vereségét szenvedte el, miután hazai pályán 3–0-ra maradt alul az Aluprof-TF gárdájával 
szemben a női röplabda élvonalának 10. fordulójában.

röviden ›››››››››››››››››››››››

Európában is bemutatkozik a DKSK
Jövő héten debütál idén az 
európai kupaporondon a 
DKSK-Miskolc női kosár-
labdacsapata, a Bécs együt-
tesét fogadva.

Két bajnoki mérkőzés közt – pén-
teken, lapzártánk után fogadták a 
Ceglédet – lejátssza első idei nem-
zetközi kupamérkőzését a DKSK-
Miskolc. A miskolci alakulat a Kö-
zép-Európai Női Ligában (CEWL) 
indul, ahol hat másik – románi-
ai, szlovákiai, cseh, illetve osztrák 
– együttessel küzd a négy közé ju-
tásért. A piros-fehéreket az A jelű 
hármas csoportba sorsolták, ahol a 
cseh Kara Trutnov és a bécsi Flying 
Foxes SVS Post Wien ellen vívhat-
ják ki a Final Fourba jutást. A B né-
gyesét a szlovákiai Spišská Nová 
Ves, a romániai ICIM Arad, a KP 
Brno és a DSK Basketball (mind-
kettő cseh) kvartett alkotja.

– Egyértelműen jobb lett volna, 
ha a négyes csoportba kerülünk, 

hiszen az plusz két mérkőzést je-
lentene. A cél ugyanis – amellett, 
hogy megmutassuk a diósgyő-
ri kosárlabdát Európában, beve-
zessük a nemzetközi porondra – 
a meccsszám növelése, az, hogy 
hasznos mérkőzéseket játsszunk a 
csapatépítés szempontjából, a ta-
pasztalatokat pedig a magyar baj-
nokságban kamatoztassuk – utalt 
vissza a sorsolásra Peresztegi Nagy 
Ákos vezetőedző.

Az együttes célja a legjobb 
négy közé jutás – ebben az eset-

ben a miskolci rendezésért is harc-
ba szállna a klub –, ami a presztízs 
mellett ugyancsak több találkozót 
jelentene.

A Diósgyőr itthon kezd a so-
rozatban: a Flying Foxest fogadja 
szerdán a városi sportcsarnokban.

– A Cegléd elleni mérkőzés 
után koncentrálunk százszáza-
lékosan a kupamérkőzésre. Tud-
juk, hogy több éve nyerik hazájuk 
bajnokságát az osztrákok. Csa-
patukat a munka mellett sporto-
ló, „amatőr” helyi lányokon kívül 

két amerikai egyesült államokbe-
li, egy rutinos szlovák és egy ma-
gyar kosárlabdázó alkotja. Hor-
váth Zsuzsáról van szó, de a gárda 
edzője is honfitársunk, Sterbenz 
Tamás. Az első körben legyőzték a 
cseheket hazai pályán 77–63-ra – 
ismertette a soros riválist a DKSK 
vezetőedzője.

A Kara Trutnovval kapcsolatban 
Peresztegi Nagy Ákos elmondta, 
nem sokat tudnak a cseh bajnok-
ságban szereplő ellenfelükről, őket 
még nem térképezték fel, de egy 
edzőmérkőzésük felvételét sikerült 
megszerezni. A felkészülés során 
egy még nem összerakott, „félkész” 
Győr megverte őket, ugyanakkor a 
DKSK is kikapott a címvédőtől, így 
egyelőre nehéz bármilyen esélyla-
tolgatásba belemenni.

– Komoly mérkőzésekre számít-
hatunk, s egy biztos, a négyes dön-
tőbe jutás a célunk, ehhez pedig a 
hazai mérkőzéseket meg kell nyer-
ni – így a Wien ellenit is. Egy héttel 
a szerdai összecsapás után Csehor-
szágba utazunk, aztán a tapasztala-
tokat levonva készülünk a januá-
ri visszavágókra – zárta Peresztegi 
Nagy Ákos.

Soós P. | fotó: M. L.

Öregfiúk fogtak össze a fiatal kapusért
A DVTK-öregfiúk terem-
labdarúgó-tornát rendez 
Rakaczki Bence gyógyulásá-
nak megsegítésére a Gene-
rali Arénában jövő hét csü-
törtökön.

A jótékonysági sportesemény saj-
tótájékoztatóján Oláh Ferenc és 
Veréb György képviselte az öreg-
fiúkat. Fuhrmann Géza főszerve-
ző kiemelte, mindenki a szívén vi-
seli a leukémiával küzdő Rakaczki 
Bence sorsát. Az ötlet az FTC volt 
középpályásától, Schultz Leventé-
től származik, az ő gondolatát vit-
te tovább Nyilasi Tibor és a DVTK. 
Először egy nagypályás találkozóra 
gondoltak, majd „Nyíl” volt az, aki 
felvetette a teremtornát.

– A tehetséges kapus megérdem-
li, hogy segítsük gyógykezelését. 
Célunk a lehető legtöbb adomány 
összegyűjtése, amit egy alapítvá-
nyon keresztül juttatunk el család-
jához. A tornán a DVTK mellett az 
FTC és a Tatabánya legendái játsza-
nak, nem kevesebb, mint 21 válo-
gatott focistát láthat a publikum – 
mondta Fuhrmann Géza.

A klub olimpiai válogatott fe-
dezete, Oláh Ferenc egy 40 évvel 

ezelőtti tornára emlékezett, mely 
ugyan nem jótékonysági, hanem a 
Képes Sport első kupája volt, de – 
a Vasassal kiegészülve – ugyanezek 
az együttesek léptek pályára.

– Jó hangulatú torna volt, me-
lyet a Fradi nyert, noha mi elvertük 
őket. A futballtársadalomban min-
denki segít valamilyen ereklyé-
vel, egyik csapat sem érkezik üres 
kézzel Diósgyőrbe, így mi is szíve-
sen vállaltuk a fellépést – mondta, 
majd átadta a szót egykori csapat-
társának, Veréb Györgynek, aki a 
kapusedzője is Bencének.

– Hihetetlen összefogást tapasz-
talhatunk. Nemcsak NB I-es, ha-
nem alacsonyabb osztályú csapatok 
is segítenek, például a Salgótarján, 

de küldött mezt vagy labdát a honi 
kapusok közül Király Gábor, Keme-
nes Szabolcs, Bogdán Ádám és Gu-
lácsi Péter is, sőt, a világ legjobbjai 
közül a német Manuel Neuer és a 
spanyol Iker Casillas ugyancsak fel-
ajánlott egy-egy ereklyét. A klubnak, 
és személy szerint nekem is nagyon 
jól esik, hogy ennyien gondolnak a 
beteg sportolóra – mondta elérzéke-
nyülve a DVTK „Gyuri bácsija”.

A kapusedzőtől megtudtuk, 
szerdán beszélt Bencével, akinek 
meg kell kapnia a negyedik ke-
moterápiát, de jól van. Ugyancsak 
jó hír, hogy megvan a százszázalé-
kos donor, így amint fizikai állapo-
ta engedi, elvégezhető a csontvelő-
transzplantáció.

A jótékonysági teremlabdarú-
gó-tornára jegyek elővételben a 
DVTK belvárosi és stadion mel-
letti shopjaiban, míg a torna nap-
ján a helyszínen kaphatók. A prog-
ram jövő hét csütörtökön, délután 
5 óra előtt kezdődik a Genera-
li Arénában, ahol a három, kétszer 
20 perces öregfiúk-meccs mellett 
freestyle-bemutatót és a DVTK-
Vénusz női futsalosait is láthatja 
majd a közönség. Az említett játé-
kosokon felül a DVTK-ból Bém 
Gábor, Egressy Gábor, Farkas Já-
nos, Földvári Tibor, Kiser László, 
Kiss József, Kulcsár Sándor, Mol-
nár István, Rácz Róbert, Salamon 
József, Tatár György, Teodoru Bo-
risz, Vitelki Zoltán, míg a Ferenc-
városból többek között Détári La-
jos, Ebedli Zoltán, Lipcsei Péter, 
Pintér Attila és Vincze Ottó, a Ta-
tabányából pedig Klausz László, 
Kiprich József, Szalma József és 
Vincze István lép parkettre. 

» A részletes program a minap.hu-n.

(A múlt pénteken a Péccsel 1–1-es 
döntetlent játszó, majd kedden a Li-
gakupában a DVSC-től 0–1-es ve-
reséget szenvedő piros-fehér csapat 
ismét lapzártánk után, pénteken 
játszott bajnoki mérkőzést, idegen-
ben, a Pápa otthonában.)

Soós P. | fotó: Mocsári L.

HIrdetés

Oláh Ferenc (balról), Fuhrmann Géza és Veréb György is segít Rakaczki Bencén

Bővült a Macik kerete
Hátvédet és csatárt is igazolt a hé-
ten a Miskolci Jegesmedvék jég-
korongcsapata.

Pont került egy régóta húzódó 
ügy végére: Egri István, a Mis-
kolci Jegesmedvék és Ocskay 
Gábor, a Sapa Fehérvár AV 19 
első embere hosszas tárgya-
lások után megegyezett Tóth 
Adrián átigazolásáról. A kont-
raktus értelmében a tehetséges 
játékos kölcsönben a Macik-
nál folytatja a pályafutását. A 
csatár számára nem lesz isme-
retlen a Miskolci Jégcsarnok, 
hiszen a 2009–2010-es szezon-
ban a sárga-feketéket erősítette, 
nem is akárhogyan: a MOL Li-
gában 24 mérkőzésen 9 gól és 
15 gólpassz, összesen 24 pont, a 
magyar bajnokságban pedig 16 
mérkőzésen 4 gól és 5 gólpassz, 
9 pont fűződik a nevéhez. Tóth 

Adrián kedden kapcsolódott 
be a Jegesmedvék edzésmun-
kájába, és pályára is lépett a 
lengyel bajnok KH Sanok el-
leni edzőmérkőzésen (a remek 
játékot hozó meccset bünte-
tők után nyerte meg 4–3-ra az 
NHL-es Wojtek Wolskival fel-
álló ellenfél).

A Miskolci Jegesmedvék ta-
pasztalt kanadai hátvédet is iga-
zolt a héten. Dave Cowan 26 
éves, 193 centiméter magas, 96 
kilogrammos, legutóbbi sze-
zonjában az ECHL-ben (East 
Coast Hockey League) 43 mér-
kőzést játszott, míg korábban – 
ha csak egy mérkőzés erejéig is 
– már bemutatkozott az észak-
amerikai profi jégkorong-baj-
nokság (NHL) előszobájának 
számító AHL-ben (American 
Hockey League – Amerikai 
Hokiliga) is.

Nagypályán is kipróbálta magát a Vénusz
Lejátszotta első, nagypályás 
Magyar Kupa-találkozóját a 
DVTK-Szabadidőközpont-
Vénusz futsalbajnok csapata.

– Úgy gondoltuk, kipróbáljuk ma-
gunkat ezen a téren is kíváncsi-
ságból, de a füves fellépés válto-
zatosságot is jelent a futsal mellett 
– mondta még a mérkőzés előtt 
a Magyar Kupa-nevezés kapcsán 
Sárréti Géza vezetőedző.

A miskolciak végigtámadták a 
csütörtök kora délután az MVSC 
sporttelepén rendezett találkozót, 
de gólt a vendég Monori SE szer-
zett Teleki révén, így ők jutottak to-
vább. A Vénusz a vereség ellenére 
minden dicséretet megérdemel.

– Meg voltak ijedve a lányok, 
ahogy én is egy kicsit. Mezőny-
ben jobbak voltunk, szerintem já-
tékban is föléjük nőttünk, a máso-
dik félidőben a Monor nem tudott 
jóformán átjönni a felezővonalon. 
Nem adták meg két gólunkat, és az 

ellenfél erősen vitatható góllal ju-
tott végül tovább – mondta immár 
a lefújás után a tréner.

Sárréti Géza hozzátette, mind-
össze egy alkalommal készültek 
célzottan erre az összecsapásra, de 
nem vallottak szégyent.

– A nagypálya nemcsak arról 
szól, hogy buliból játsszunk, komo-
lyan fel kell építeni. Kár az ominó-
zus gólért és kihagyott helyzetein-
kért. Most derült ki, hogy Bernáth 
Csillának még ötéves szerződé-
se van a Fradival; ha ő játszik, és 
a mérkőzés elején nem sérül meg 
Garadnai Erika, akkor szerintem 
teljesen másként alakul a mérkőzés 
– összegzett a vezetőedző.

– Örülök neki, hogy sikerült ki-
próbálnunk magunkat, a csapat 
fele ugyanis még nem nagypályá-
zott, ehhez képest jól teljesítettünk 
– értékelt Csepregi Gabriella. – Az 
összeszokottság hiányzott, de me-
zőnyben, egyéni és csapatjátékban 
a Monor fölé nőttünk. Legközelebb 
biztosan sikeresebbek leszünk.

A Vénusz vasárnap „visszatér” a 
kispályára, a lányok Kiskunfélegy-
házán vendégszerepelnek.

Soós P. | fotó: Juhász Á.
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Akció 2012. 11. 17-től 2012. 11. 23-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
Clin ablaktisztító spray, 500 ml, 998 Ft/l 499 Ft
Silan öblítő, 1 l  499 Ft
Dosia gél kapszula, 12 db-os, 83 Ft/db 999 Ft
Brise Glade levegőillatosító gél, 150 g, 2660 Ft/kg 399 Ft
Tomi Kristály 400 g, color, 747 Ft/kg 299 Ft
Denim Deo 150 ml, 4593 Ft/l 689 Ft
Denim after shave, 100 ml, 13 990 Ft/l 1399 Ft
Denim borotvahab, 300 ml, 1996 Ft/l 599 Ft
Kozmetikai ajándékcsomagok széles választékban kaphatók.  

Téli cipővásár!
SzéleS, problémáS,  

fájóS lábakra
Egyes modellek 36-42-es méretig  

Egyes termékek 2900 Ft-tól

Ha Önnek iS fontoS  
a kényelem, jÖjjÖn el!

bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály!

Ha van lúdtalpbetétje, hozza magával.

miskolc, technika Háza
november 22-én, (csütörtök) 9–12 óráig

l női alkalmi félcipők
l női utcai félcipők
l női bokacipők

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és 
képviseletében eljáró MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

PÁLYÁZATOT  hirdeT
BÉrLAKÁSOK költségelven  
történő BÉrBeAdÁSÁrA. 

A pályázat időtartama  
2012. november 19. napjától 2012. december 3. napjáig tart.

Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét továbbá, hogy a pályázati  
feltételek megváltoztak, ezért figyelmesen olvassák el a kiírást.

A pályázati kiírás megtekinthető a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin.  
A MIK Zrt. honlapjáról (www.mikrt.hu.) a pályázati kiírás és az adatlap letölthető. 

További információk a MIK Zrt. Lakáshasznosítási Irodájánál szerezhetők be  
(Miskolc, Széchenyi u. 60. sz., tel.: 516-253, 516-254, 516-420).

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

A város „gyöngyszemének” védelméért
1913 óta áll a lakosok rendel-
kezésére a város egyik legna-
gyobb és legfontosabb érté-
ke: a tapolcai víz, amit nem 
elég a helyiek számára fo-
gyasztható állapotba hozni, 
de minden természeti erővel 
szemben meg kell védeni. 

Az elmúlt száz évben nem je-
gyeztek fel olyan hirtelen lezú-
duló, nagy mennyiségű csapa-
dékot, mint ami az elmúlt hat 
esztendőben jellemző volt. Va-
lószínűleg mindenki emlék-
szik a 2006-os, illetve a 2010-es 
karsztárvízre. Ezeket a termé-

szeti eseményeket megelőzni 
nem lehet, viszont nagyon fon-
tos, hogy a város biztonságos 
ivóvízellátásának érdekében 
felkészüljön rájuk a város, a Mis-
kolci Vízmű Kft.

A „KEOP-1.3.0/b-1F, Miskolc 
város ivóvízellátás biztonságá-
nak javítása korszerű víztisztí-
tási technológia kiépítésével 
Miskolctapolca vízbázisának 
súlyos veszélyeztetettsége mi-
att” című pályázat célja a köz-
műves vízellátás biztonsá-
gának javítása, a kockázatok 
minimalizálása. Ennek érdeké-
ben Miskolctapolca víztermelő 

telephelyén korszerű víztisztító 
berendezés beszerzését és mű-
ködtetését tervezi megvalósíta-
ni Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és szakmai se-
gítséget adó partnere, a Miskol-
ci Vízmű Kft.

A MIVÍZ Kft. Új kút és Olasz 
kút elnevezésű miskolctapolcai 
karsztforrásainak védelme stra-
tégiai szempontból kiemelten 
fontos mind a városnak, mind a 
társaságnak. A közeljövőben el-
készülő ivóvíztisztító berende-
zés a ma ismert legkorszerűbb 
technikát alkalmazza, a memb-
ránszűrés ultraszűréses fokoza-
tával.

A MIVÍZ 2008-ban nyújtott 
be pályázatot Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatával. 
A kétfordulós pályázati rend-
szer első körében kellett meg-
határozni, milyen megoldá-
sokkal lehet a vízbiztonságot 
fokozni, továbbá részletes meg-
valósíthatósági tanulmányt kel-
lett készíteni. Ennek elfogadása 
után a második körben is sike-
res volt a MIVÍZ pályázata.

Jelenleg a közbeszerzé-
si – építési kivitelezési, az épí-
tési munkákat ellenőrző 
mérnöki, valamint a projektme-
nedzsment – eljárások zajlanak, 
a jelentkezési határidő novem-
ber 28-a. A közbeszerzési eljá-
rások eredményhirdetése és 
a szerződéskötés után jövő év 

elején kezdődhetnek meg a ki-
vitelezési munkák, az építkezés, 
illetve a próbaüzem befejezése 
pedig a tervek szerint 2014. má-
sodik felében várható.

A projekt összköltsége 2,8 
milliárd forint, ennek 82,17 szá-
zalékát az Európai Unió biz-
tosítja. A fennmaradó részt a 
Belügyminisztérium önerős pá-
lyázati lehetőségén keresztül 
nyerte el a város, ezáltal bizto-
sítva a 17,83 százalékos önerőt.

A beruházás által olyan világ-
színvonalú technológia épül-
het ki Miskolctapolcán, melyet 
Nyugat-Európában is próbál-

nak egyre több helyen meg-
honosítani, s a legbiztonságo-
sabb ivóvíz-tisztítási rendszert 
biztosítja üzemeltetőjének. A 
technológia által semmilyen 
vegyszer nem kerül az ivóvízbe, 
tisztán mechanikai módon mű-
ködik a szűrés. A berendezés 

membránjain a baktériumok és 
a vírusok sem tudnak áthatolni.

A projekt keretében két da-
rab, egyenként ötszáz köbmé-
teres ivóvíztározó épül, ezek a 
medencék biztosítják majd a 
felhasználói igényeknek meg-
felelő ivóvízmennyiséget.
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November 19. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Épitech, építészeti ma-
gazin (Hálózat) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programaján-
lója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 189. évad félóra a Miskolci Nemzeti Színházban 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 21.00 Bizalmas jelentés, francia–spanyol–svájci film (Hálózat) (16) 23.00–
06.00 Képújság.

November 20. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Egészség-be-fektető 
klub (Hálózat) (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  21.00 Gyilkosság a Paradicsomban, 1. rész, amerikai film (Hálózat) (16) 23.00–06.00 Képújság.

November 21. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Novum – A sejtek 
magánélete (Hálózat) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV prog-
ramajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskol-
con 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 21.00 Gyilkosság a Paradicsomban, 2. rész, amerikai film (Hálózat) (16) 
23.00–06.00 Képújság.

November 22. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Akinek sebei-
vel gyógyultatok meg…” (Hálózat) (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) 21.00 Tájoló (Hálózat) (12) 23.00–06.00 Képújság.

November 23. | péNtek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Gold Manager Maga-
zin (Hálózat) (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 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hír-
háló 21.00 Ítéletnap, amerikai – Fülöp-szigeteki film (Hálózat) (16) 23.00–06.00 Képújság.

November 24. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi szent 
helyek üzenete (Hálózat) (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  21.00 SlágerMix Attilával (Háló-
zat) (12) 22.00 Bencze-show (Hálózat) (12) 23.00–07.00 Képújság.

November 25. | vasárNap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show 
(Hálózat) (12) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Kró-
nika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.35 Hírháló 21.00 Teli-
hold Gimi, amerikai film (Hálózat) (16) 23.00–07.00 Képújság.

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

November 15–21. | 15.15 Popper Péter: Állatokról, emberekről; magyar dok. 
film | 12 | (Béke) | 15.30 Európai Panoráma: Mindenki a mennybe megy; felira-
tos román–holland film | 16 | (Uránia) | 17.30 A maflás; am. akció-vígjáték | 12 | 
(Béke) | 20.00 Európai Panoráma: Amíg alszol; feliratos sp. horror | 18 | (Uránia).

November 22–25. | 15.15 Bosszúállók; am. fantasztikus akciófilm | 12 | (Uránia) |  
Kína, elvitelre; feliratos argentin–sp. vígjáték | 12 | (Béke) | 19.45 Európai Panorá-
ma: Egy veszedelmes viszony; feliratos dán–svéd–cseh–német film | 16 | (Béke). 

fraNcia filmNapok: 
November 15–18. | 17.45 A szerelem három évig tart; fr.–belga vígjáték | 16 | 

(Uránia) | 19.45 Szerelem a hatodikon; fr. vígjáték | 12 | (Béke). 
November 19–21. | 17.45 Életem szerelme; fr. vígjáték | 12 | (Uránia) | 19.45 Hét-

szer lenn, nyolcszor fenn;  fr. dráma | 12 | (Béke). 
November 22–25. | 17.30 A boldogság sosem jár egyedül; fr. romantikus vígjá-

ték | 12 | (Béke) | 17.45 Cosmopolis; fr.–kanadai–portugál–olasz film | 16 | (Uránia) 
| 20.00 Életrevalók; feliratos, fr. vígjáték | 12 | (Uránia).

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

» Vasárnap, november 18-
án délután 4 órai kezdettel a minori-
ta rendház emeleti hittantermében ren-
dezik meg a filmklub második előadását, 
melynek keretében a Tökéletes ajándék 
című filmet vetítik, amelyet beszélgetés 
követ. Ezen a napon este 7 órai kezdet-
tel ad hangversenyt a minorita templom-
ban Molnár Tamás (gitár) és Dezső Sándor 
(gordonka).

» Ugyancsak vasárnap, 18-
án délután 4 órától mocorgós szentmi-
sét mutatnak be a mindszenti plébánia 
Millenniumi termében a kisgyermekes 
családok számára. 

» A KÉSZ miskolci csoportja 
rendezésében a Hallgassuk együtt című 
sorozat keretében tart előadást Flach An-
tal csembalóművész, középiskolai tanár 
pénteken, 23-án délután fél 6 órától, a 
Fráter György Katolikus Gimnázium dísz-
termében Beethoven: Missa Solemnis 
című művéről.

hArAng-hírek ›››››

HIrdetés

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

Mesés vasáRnaP
A VSG Kamarabalett bemutatja:  

Rendíthetetlen ólomkatona
2012. december 2., vasárnap, 11.00 óra

Jegyár: 600 Ft

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

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

November 17. | szombat
09.00 | Alakrajz és kortárs művészeti előadás. 

Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.
10.00–12.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti fog-

lalkozás 7–14 éveseknek. Miskolci Galéria, Rákó-
czi-ház.

15.00 | A négyszögletű kerek erdő. Lázár Ervin me-
séje az Avasi Mesemoziban. Avasi színházterem.

16.00 | Kézműves délután. Nyilas Misi Ház.
19.00 | 37. Nemzetközi Formációs Táncfesztivál. 

Gálaműsor. Miskolc Városi Szabadidőközpont.

November 18. | vasárNap
10.30 | Meseláda. Csodamalom Bábszínház.
15.30 | Játsszunk zenét a szimfonikusokkal! Tör-

ténetek ütemvárosból. A Miskolci Szimfonikus 
Zenekar koncertje gyerekeknek. Művészetek Háza.

16.00 | Tréfás farkas. Paravános bábjáték, az Arany-
kapu Bábszínház előadása. Győri kapui református 
templom, közösségi terem.

November 19. | hétfő
17.30 | Irodalmi koktélparti. Koleszár András lel-

ki gondozó Bereményi Géza, Kossuth-díjas íróval be-
szélget. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

19.00 | Népszerű bérlet. A Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar koncertje. Műsoron Rossini, Fekete-Kovács 
Kornél, Sztravinszkij. Művészetek Háza.

November 20. | kedd
15.00–18.00 | Modellrajz-stúdió. Tanulmányrajz-

fejlesztő és művészetelméleti  ismereteket bővítő 

szakkör diákoknak és felnőtteknek. Portrémintázás. 
Miskolci Galéira, Rákóczi-ház.

16.30 | Gyógyító mesék. Koleszár András egészség-
fejlesztő mentálhigiénikus előadása Vajda Éva elő-
adóművész közreműködésével. Kaffka Könyvtár.

18.00 | A kormányzás elmúlt két éve, illetve a 
kormánypárti és ellenzéki pozíciók alakulá-
sa. Zárug Péter Farkas politológus előadása. KDNP-
székház.

November 21. | szerda
15.00 | Béres Beáta: Memento mozi című köny-

vének bemutatója. A miskolci mozik története a 
kezdetektől 2008-ig. Petőfi Sándor Könyvtár.

15.00 | Betegség – gyógyulás. Czinke Csaba köteté-
nek bemutatója. József Attila Könyvtár.

17.00 | Isten Háza, kolostorok, kápolnák. László 
Péter előadása. Kós-ház.

17.00 | Magyar vonatkozású emlékek  
a Varsói Egyetemi Könyvtárban. Művészeti Sza-
badegyetem. Előadó: Petneki Áron művelődéstörté-
nész. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

18.00 | Világjárók Társasága. Szicília. Kiss Imre dia-
vetítéses előadása. Ifjúsági Ház.

November 22. | csütörtök
17.00 | A készlet erejéig. A kötet szerzőjével 

Keresztury Tibor, József Attila-díjas író, szerkesztő, kri-
tikus, a Litera főszerkesztőjével Jenei László beszél-
get. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

17.00 | Rozsdazóna. Kiss Tanne István kiállítása meg-
tekinthető december 23-áig. József Attila Könyvtár.

17.30 | Népzene és néptánc kicsiknek. Boncsér Gá-
bor vezetésével. Ifjúsági Ház.

19.00 | Hassler énekegyüttes és barátai. Az est 
vendége Deák Csaba egyetemi docens, stratégiai el-
nökhelyettes. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

November 23. | péNtek
18.00 | Nyílt nap. Szabó Gyula Bemutató Csillag-

vizsgáló.
19.30 | Miskolci Illés Klub. Házigazda: Miskolci Illés 

Emlékzenekar. Ifjúsági Ház.

November 24. | szombat
09.00 | Alakrajz és kortárs művészeti előadás. 

Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.
09.00–17.00 | Síbörze. Téli sporteszközök, sportru-

házatok adás-vétele, csereberéje. Ifjúsági Ház.
20.00 | Bányai Unplugged Band és a Szelíd Ál-

latok-koncert. Vendég: Reményi Vonósnégyes. If-
júsági Ház.

November 25. | vasárNap
10.30 | Ezüstfurulya. Csodamalom Bábszínház.

minta: filmcím (felirat/szinkron) | kor-
határ | kezdési időpontok
Némo nyomában (MB premier di-
gitális 3d) | KN | 11.15 (szo–v), 13.15, 
15.15, 18.15
Alkonyat – Hajnalhasadás 2. (MB 
premier) | 16 | 10.40, 12.00 (szo–v), 
13.00, 14.20, 15.20, 16.40, 17.40, 
19.00, 20.00 – 21.20, 22.20 (p–szo)
Lopott szavak (MB) | 12 | 20.15 – 
22.15 (p–szo)
A maflás (MB) | 12 | 11.00 (szo–v), 
13.30, 15.45, 18.00, 20.15 – 22.30 (p–
szo)
Alex Cross (F) | 16 | 19.30
Rontó Ralph (MB digitális 3d) | 6 | 
10.30, 12.30 (szo–v), 14.30, 16.30
Silent Hill – Kinyilatkoztatás (F di-
gitális 3d) | 18 | 18.30, 20.30

007 – Skyfall (MB) | 16 | 11.30 (szo–v), 
14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 20.30 – 
22.00 (p–szo)
Asterix és Obelix – Isten óvja Bri-
tanniát (MB digitális 3d) | KN | 11.30 
(szo–v), 13.45
Kertvárosi kommandó (MB) | 16 | 
17.15
Lorax (MB digitális 3d) | 6 | 10.00 
(szo–v), 13.00 (sze), 14.00 (kivéve sze)
Taken 2. (F) | 16 | 21.45 (p–szo)
Parajelenségek 4 (F) | 16 | 22.30 (p–
szo)
Hotel Transylvánia (MB digitális 
3d) | 12 | 12.00 (szo–v), 16.15 (kivé-
ve sze, p)
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül. A 13 óra előtti kezdési időpontok 
csak szombatra és vasárnapra, a 21 óra utániak csak pén-
tekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – november 15–21. ››››››››››››
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Csúcsdöntő Barátság 
Részvételi csúcsot döntött a va-
sárnapi Barátság Maraton. 370-

nél többen vettek részt a négy 
egyéni és egy váltószámban ki-

írt szezonzáró futóversenyen. A 
megyén kívül Nógrádból, Haj-

dú-Biharból, Szabolcsból és Pest 
megyéből is érkeztek sportem-

berek. A Miskolci Egyetem kör-
csarnoka és környéke ezúttal is 

ideális helyszínnek bizonyult. Az 
ismert hosszútávfutók, például 

a rendszeresen visszatérő Bogár 
János mellett nagyon sok hobbi-

sportoló indult, a gyerekektől a 
nyugdíjasokig minden korosz-

tályból. (fotó: Juhász Á.)

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

M. Kiss Csaba–Kásás Tamás: Kása – 
egy magyar pólós 
világsztár életének 
első harminchat éve
Kásás Tamás mindig kerülte a nyilvános-
ságot, a kötelező, meccsek utáni interjú-
kon kívül nem beszélt nyilvánosan. M. 
Kiss Csaba kedvéért azonban kivételt tett. 
Mint mondja, brutálisan őszinte könyv, 
ami felszabadítóan vidám és kegyetlenül 
tragikus egyszerre. 

– A kötet nemcsak a vízilabdáról, ér-
mekről, sztorikról szól, hanem valóban 

rólam – mondta Kásás Tamás. 
– Ezt a könyvet nem Tamásról, hanem Tamással írtam. Nem 

szimpla interjúkötet. Én ugyan kérdeztem, ő meg beszélt napokon, 
heteken, hónapokon át, de aztán csavartunk a dolgon. Megpróbál-
tam beleélni magam az életébe, és úgy megírni a könyvet, mintha én 
lennék ő – tette hozzá M. Kiss Csaba.

Leslie L. Lawrence: 
A játék r@bszolgái I–II.
Robert McKinley úgy eltűnik, mint-
ha a föld nyelte volna el. Leslie L. 
Lawrence egy szerzetes holttestére 
bukkan a Lagerfeld Galérián. Katman-
duban vásárol egy napernyőt, pedig 
nincs is szüksége rá. Miss Donovant le-
lövik egy barlangban. Felbukkannak a 
vascsőrű madarak és a kíváncsi dögle-
gyek. Mr. Burger bevallja, hogy Melis-
sa az ő lánya. Norbu rinpócse elárulja, 
hogy a szádhu varázsköpenye elnyeli a 
radarhullámokat. De hol van McKinley, ki rabolta el Melissát és ki 
követte el a gyilkosságokat? L. L. L. iszik egy enyhén avas ízű, jak-
vajas himalájai teát, hóna alá csapja a napernyőjét és a gazemberek 
nyomába ered. A végén persze mindenre fény derül... vagy mégsem.

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

Akkor és most... Kormeghatározó a bal oldalon emelkedő 
„Hitelintézeti Palota”, amelyet a Széchenyi u. 29. szám alatt 1913-ban 
adtak át. A jobb oldalon látható házak (Széchenyi u. 28–36.) koráb-
ban épültek. A Széchenyi u. – Kandia köz sarkán álló egyemeletes 
lakó- és üzletház az 1880-as évek végén, 1890-es évek elején épült. 
A keskeny, de hosszú telek lenyúlt a Szinváig. Az építtető Kun család 
kért üzletnyitási engedélyt is. Az üzlet a XX. század elejétől játékbolt 
volt. A visszaemlékezések szerint a főutcai homlokzatra az 1960-as 
években került fel a jellegzetes cégér, amely hatalmas gömb volt, fém 
vázát háromszög alakú színes üveglapok töltötték ki. A „Gömbös” 
játékbolt így vált fogalommá, s átélte a XX. századot. Amikor bank 
lett, a gömböt leszerelték, azóta is őrzi valaki Miskolcon.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

hétforduló ›››››››

288 éve, 1724. november 12-én 
Miskolc főbírója az avasi templom 
előtt kihirdette, hogy az avasi pin-
cékből, borházakból, pincék közé 
épült lakásokból mindenki köl-
tözzön be a városba. A rendeletet 
erőszakkal is végrehajtják, az épít-
ményeket, lakóhelyeket pedig le-
rombolják.

69 éve, 1943. november 15-étől 
a magyar királyi vallás- és közok-
tatási miniszter elrendelte, hogy 
minden zsidó személy azonossági 
számot kapjon, s ezt az anyaköny-
vekbe kötelezően – visszamenőleg 
is – be kell vezetni. Miskolc polgár-
mestere külön értelmezőt adott ki 
a 12 számjegy (4-2-2-4) használa-
táról.

93 éve, 1919. november 17-én 
vonultak ki a román csapatok Mis-
kolcról. Ezzel véget ért az augusz-
tus 4-én kezdődött első román 
megszállás időszaka.

„Mintha a lányuk lennék”
Egy társadalom fejlettsége 
azzal is lemérhető, meny-
nyire tekintik fontosnak a 
szociális, karitatív jellegű 
munkát, hogyan gondos-
kodnak az idősekről, bete-
gekről, elesettekről.

A szociális munka hete alkalmá-
ból beszélgettünk Illés Marian-
nal, aki az Őszi Napsugár Idősek 
Otthonában dolgozik irányító 
gondozóként.

– Az egészségügyből érkez-
tem, három éve dolgozom itt, 
az otthonban, 40 lakó és 12 gon-
dozó tartozik hozzám. Egy nagy 
családhoz hasonlóan mindent 
nekünk kell biztosítani, meg-
szervezni, a kerekesszék javítá-
sától az orvoshoz vitelig. Olyan, 
mintha a lányuk lennék – mutat-
ta be a munkáját Illés Mariann. 
Megerősítette feltételezésünket: 
a gondozó és a gondozottak kö-
zött személyes kötődés alakul ki. 

– Másképp nem is működ-
ne, hogy fordulhatnának biza-
lommal hozzám? Névnapon, 

születésnapon, ha csak egy-két 
mondattal is, de felköszöntjük a 
lakókat. Megbeszéljük, mit sze-
retnének, hová mennének. Van, 
aki kirándulásra, mások ének-
karba járnak, mindig elkíséri 
őket valaki. A fekvőbetegek be-
szélgetést, meghallgatást igényel-
nek, esetleg csendes zenét. Szok-
tunk rendezvényeket tartani és 
a kerekesszékes férfiaknak nagy 
öröm, ha  táncolunk velük…

Természetesen nagyon fontos 
a kapcsolat a valódi családdal.

– Akinek van hozzátartozó-
ja, ahhoz általában járnak lá-
togatóba. Ha ne adj’ Isten egy 
lakót kórházba kell küldeni, ak-
kor azonnal értesítjük őket, de 
egyébként is napi kapcsolatban 
állunk velük.                                Cs. L.

köztünk élnek ››››››››››››

Jogi problémájukat, kérdésüket 
küldjék el szerkesz tőségünkbe: 
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. 
A  bo rí tékra írják rá:  „Mindenkit 
érhet jogeset”. E-mail címünk: 
info@mikom.hu. Szakértőnk, dr. 
Strassburger Gyula és dr. Tulipán 
Péter ügyvéd írásban válaszol!

jogeset ›››››››››

általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MI-
SEK (Csabai 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 vo-
nal: 80/225-225. MIhŐ műszaki ügyelet: 46/379-360. MIvÍz köz-
ponti ügyelet: 46/519-339. éMász-hibabejelentés: 40/42-43-44. 
Köz terület-felügyelet: 46/502-579. Közlekedési lámpák meg-
hibásodása MVK Zrt. Diszpécserszolgálata (0–24 óra): 46/514-949. 
In Memoriam Temetkezés (ha lottszállítási ügyelet): 46/353-909, 
30/677-7958. állategészségügyi Telep: 46/345-103, 30/339-6549. 

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

életem szerelme
A történet főszerep-
lője Julien Monnier, 
a harmincas évei-
ben járó pártera-
peuta, aki minden, 
vele kapcsolatba 
lépő lányra szeren-
csétlenséget hoz. 
Így jár Joannával 
is, de a lány megér-
ti, hogy a bosszan-
tó kellemetlenségek 
ellenére, vagy éppen azok hozományaként, megtalálta az igazi sze-
relmet és a sikerhez vezető utat a karrierjében.

francia feliratos vígjáték, korhatár 12 év 
XXI. Francia Filmnapok. Művészetek háza, 
uránia-terem; november 19–21., 17.45

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

Névadó – Esterházy Antal
A Csabai kapu és a Szilágyi 
Dezső közötti kelet-nyu-
gat irányú utcánk. A 
vele párhuzamos utcák 
elnevezése a XX. szá-
zad elejéről származik, 
s mind a Rákóczi-sza-
badságharc katonai ve-
zetőinek állít emléket.

Esterházy Antal ősei 
grófok és hercegek voltak, csa-
ládfájukat a XII. század végétől ve-
zették folyamatosan. A névadó 
Thököly Imre unokaöccse, de má-
sodik házasságával már egy csá-
szári táborszernagy családjába ke-
rült. Pályafutása a császári-királyi 
hadseregben kezdődött, s össze-
kapcsolódott a törökök ellen vívott 
csatákkal. Átélte a Héttoronyban a 

török fogságot is. 1703-ban 
még a Felvidéken a kuru-

cok ellen harcolt, 1704-
ben már II. Rákóczi Fe-
renc tábornoka. Főleg 
a dunántúli harcokban 
vett részt, többször is 

betört Ausztria területé-
re. A szatmári békekötés 

(1711. április 30.) után Len-
gyelországba ment, elveszít-

ve az amnesztia lehetőségét. 1717-
ben Erdélyben török szolgálatba 
szegődött, majd Rodostóba vonult 
vissza Rákóczi Ferenchez. (1676–
1722 között élt. Rodostóban pes-
tis áldozata lett. Hamvait 1906. ok-
tóber 29-én helyezték el Kassán a 
Szent Erzsébet székesegyházban.)

 D. I.

100 éve írták…
1881-ben Ferenc József császár és 
magyar király Miskolcon tett lá-
togatást. Ilyen jeles alkalomkor a 
város, a megye, de még a szom-
szédos vármegyék küldöttségé-
nek is illett megjelenni. A kuruc 
vármegyének tartott Torna kö-
vetei azonban nem jöttek el Mis-
kolcra.

A Reggeli Hírlap 1929. július 
7-ei számának cikkírója terjedel-
mes írást közölt arról, hogy Tisza 
Kálmán miniszterelnök „a kuruc 
vármegyét megszüntette, s nevé-
nek megtartásával beolvasztot-
ta Abaújba. Az 1884. évi megyei 
tisztújító közgyűlésen már Abaúj-
Torna vármegyének választottak 
tisztikart.” 

Dobrossy István

Nem ufók, búvárok
Búvárok takarítják Miskolctapolcán a 
MIVÍZ Új kút és Olasz kút elnevezésű 

karsztforrását a hónap végéig. A speciális 
munka speciális felkészültséget igényel, a 
zárt térben, húsz méter mélyen dolgozó 

búvárok csak meghatározott ideig tartóz-
kodhatnak lenn, és folyamatosan készen-
létben kell állnia személyenként egy-egy 

mentőbúvárnak is. És speciális a ruhájuk 
is, ami első pillantásra bizony meglepheti 

az arra járókat. (fotó: Fésüs Á.)


