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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló

Ki nyugszik a 900 éves templomban?
A város legrégebbi épülete a „miskolcok” igen exkluzív temetkezési helye volt

Újabb fejlemény történt a 
miskolctapolcai ásatáso-
kon – a napokban egy XI. 
századi, tehát körülbelül ki-
lencszáz éves épületrész, egy 
rotunda is előkerült.

Pusztai Tamás, a Herman Ottó Mú-
zeum igazgatója, az ásatást vezető ré-
gész elmondta, korábban a XII. szá-
zadra datálták a legrégebbi leletet, 
melyet feltártak a Miskolc nemzet-
ség által alapított bencés apátság kör-
nyékén. 

Most azonban kiderült, olyan le-
letekre bukkantak, amely még ko-
rábbra datálja az épületegyüttest, leg-
alábbis annak egy részét. A közepén 
ráadásul egy téglával falazott sír is 
található.

» folytatás a 3. oldalon

Középpontban Lyukó

Lyukóbánya romló közbiztonsági helyzete volt a főtémája Miskolc 
közgyűlésének hétfői közmeghallgatásán. De – egyebek mellett – 
felmerült a közösségi közlekedés minőségének további javítására 
való igény, illetve a „fészekrakós” lakások problematikájának mi-
előbbi rendezése is.                                                        » részletek a 2. oldalon

Győzelem Európában
Legyőzte a DKSK-Miskolc 
az osztrák bajnok Flying 
Foxes SV Post Wien csapa-
tát a Közép-Európai Liga 
első mérkőzésén. Válogatott 
nemzetközi mérkőzéseket 
is láthatunk jövőre: 2013-ra 
is megpályázza a város egy 
kontinensviadal rendezését.
» részletek a 9. oldalon

Fórum a fűtésdíjakról
A távfűtéses lakások fűtésdíjá-
nak problémájáról tartanak fó-
rumot december 6-án, csü-
törtökön délelőtt 11 órától az 
ITC-székház színháztermében. 
A fórumon Sebestyén Lász-

ló országgyűlési képviselő meg-
hívására részt vesz Kovács Pál, 
klíma- és energiaügyért felelős 
államtitkár, és várják a MIHŐ 
szakembereit is.

» részletek a 3. oldalon

Tudomány élményszerűen
Jövő héttől 21 partnerintézmény 
– többségében miskolci általá-
nos és középiskolák – tanulóit 
fogadja a pénteken átadott két, 
a természettudományos tantár-
gyak élményszerű oktatására 
kialakított laboratórium a Her-
man Ottó Gimnáziumban. Az 
országban mindössze tíz ilyen 
labor működik, a megyében 
ez az egyetlen. A projekt teljes 
összköltsége közel 300 millió fo-
rint volt. A partneriskolák bio-
lógia, kémia és fizika szaktaná-
rainak munkáját igény szerint 
laboránsok segítik majd. Ah-
hoz, hogy minél korszerűbben 
tudják az eszközöket használ-

ni, pedagógus-továbbképzése-
ket tartottak, melyben mintegy 
90 tanárt készítettek fel.

(fotó: Juhász Á.)
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Sisa helyett Szentes
4–0-s vereséget szenvedett a Magyar 
Kupa nyolcaddöntőjének első mérkő-
zésén a Kispest otthonában a DVTK, 
melynek vezetőedzője a találkozó 
után felajánlotta lemondását. A sze-
zon hátralevő részére Szentes Lá zár 
szakmai igazgató ül le a kispadra.

A régi-új edző, Szentes Lázár az el-
várásokról pénteken azt mondta: 
meg akarják nyerni mind a négy, 
a téli szünetig hátra lévő mecs-
cset, hozzátéve, bárki ezt monda-
ná, mert csak így lehet hozzáállni 
a feladathoz.

– Nincs olyanról szó, hogy 
„ejnye-bejnye” lenne, ha nem jut-
nánk túl a Budapest Honvédon a 
kupában, de tudjuk, egy 2–0 nem 
elég. Gólokat kell lőni, helyzeteket 
kialakítani már az Újpest ellen is. 
Igazolások? 1-2 változás várható a 
keretben a télen – felelt a kérdések-
re a szakvezető.

Nézzük azonban az előzménye-
ket. Sisa Tibor döntésének indok-
lásakor azt mondta, nem biztos, 
hogy most csak a mérkőzésről kell 
beszélnem. 

– Eddig sem kapaszkodtam 
egyetlen kispadba sem, most sem 
teszem – idézte a tréner szavait a 
klub hivatalos honlapja.

Sisa Tibort június 14-én nevez-
ték ki a DVTK vezetőedzőjének. A 
tréner a bajnokságban 5-5 győzel-
met, döntetlent és vereséget szám-
lál, a Magyar Kupában két sikert és 
egy vereséget könyvelhetett el, míg 
a Ligakupában két győzelemre há-
rom vereség jutott.

» folytatás a 9. oldalon

Készül az ünnepekre Miskolc
Folyamatosan kerülnek ki a ka-
rácsonyi füzérek Miskolcon. Fé-
nyük advent első vasárnapjától, 
tehát december 2-ától vízke-
resztig díszíti majd a város tere-
it, utcáit. Ebben az évben is lesz 
közös adventi koszorú és jóté-
konysági akció is.

Ebben az 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 ka-
rácsonyi fényárba. A már évek 

óta megszokott módon a virág-
óra alakul át adventi koszorú-
vá, így együtt gyújthatják meg a 
miskolciak a gyertyákat.

» cikkünk a 3. oldalon

Utazás 
adventkor
Felújított történelmi pincesor, 
gyönyörű természeti környezet és 
finom ételek. Mikóházán jártunk.  
úti tippek | 7. oldal

Hatvanéves 
az egressy
rendhagyó kiállítással és gála-
műsorral is készül a jubileumra 
az egressy béni zeneiskola.  
a város | 4. oldal

építőművész 
a múzsa-díjas
Ferencz istván építész kapta a tizen-
egyedik alkalommal odaítélt Mis-
kolci Múzsa díjat.  
a város | 4. oldal

Tiba Sándor lesz a MISEK igazgatója
Tiba Sándor lesz a MISEK új igazga-
tója. Az állami fenntartásba került 
egészségügyi intézmények veze-
tői posztjaira júliusban írt ki pályá-
zatot az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma.

A minisztérium döntése szerint 
a miskolci kórház új vezetője de-

cember elsejétől Tiba Sándor, a 
szikszói kórház korábbi igazgató-
ja lesz. A 2010-ben kinevezett Tóth 
László, a MISEK jelenlegi vezetője 
is a pályázók között volt, de a dön-
téshozó testület Tiba Sándor pá-
lyázatát támogatta. Az új igazgató 
célja a kórházak tevékenységei kö-
zötti átfedések megszüntetése és a 

minél magasabb szintű gyógyásza-
ti ellátás megteremtése Miskolcon. 
Hangsúlyozta: olyan együttműkö-
dést kell kialakítani, elsősorban a 
megyei kórházzal, de a megye más 
kórházaival is, ami elkerüli a szak-
mai párhuzamosságokat, és magas 
szintű ellátást képes nyújtani, külö-
nösen Miskolc lakosságának.    L. V.

HIrdeTés



November 16. | péNtek

Újabb dicső kor. Az V. Dicsősé-
ges magyar múltunk történelemver-
seny első fordulóját tartotta a Miskol-
ci Fidelitas a Fráter György Katolikus 
Gimnáziumban. A téma ezúttal az 
Erdélyi fejedelemség születése volt. 

Az iskolai erőszakról. Több mint 
száz középiskolás vett részt azon a 
konferencián, amit az iskolai erőszak-
ról rendeztek Miskolcon, a Berzeviczy 
Szakközépiskolában. A városi diák-
önkormányzat és a pedagógiai intézet 
meghívására Aáry Tamás Lajos okta-
tási ombudsman és Sáska Géza okta-
táskutató is részt vett a tanácskozáson.

November 17. | szombat

Szaunaszeánsz. Szaunamestereket 
osztályoztak a Barlangfürdőben. A 
versenyt az ország több fürdőjében 
is megtartják, a résztvevőket maguk 

a szaunázók pontozzák. A legjobbak 
áprilisban Kecskeméten, a döntőben 
mérik majd össze a tudásukat.

November 19. | hétfő

Uniós támogatásokról. A szocia-
listák az uniós beruházások kapcsán 
bírálták a kormánypártot. Lukács 
András megyei frakcióvezető úgy fo-
galmazott, milliárdos értékű, európai 
uniós finanszírozású beruházásokat 
állítottak le a megyében, újakat azon-
ban nem indítottak. Földesi Norbert 
miskolci frakcióvezető hozzátette: 
most 374 millió forintos tervpályázat-
ról beszélnek, aminek a megvalósít-
hatósági tanulmánya két év múlva ké-
szülhet el, míg az első kapavágás csak 
2015-ben történhet meg.

November 20. | kedd

Megszentelték az iskolaépületet. 
Ünnepélyes keretek közt szentelték 

meg a Szent Benedek Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégium mis-
kolci tagintézményének tantermeit. 
Az iskola a nyáron költözött a Kiss Er-
nőről a Kabar utcai épületbe, ahol 270 
nappali tagozatos diák tanul.

November 21. | szerda

Téli felkészülés, árvízvédelem. Az 
árvízvédelmi munkákról és a téli fel-
készülésről esett leginkább szó a He-
lyi Védelmi Bizottság őszi rendes ülé-
sén. Az eseményen Pfliegler Péter 
alpolgármester emlékeztetett, ez az a 
bizottság, mely esetleges rendkívüli 
helyzetekkor összeül, döntéseket hoz 
és intézkedik. A rendszeres ülések cél-
ja elsősorban az érintettek informáló-
dása, illetve a felkészülés.

November 22. | csütörtök

A Pingyomon ellenőriztek. Ezen 
a héten a Pingyomon folytatódott az 

önkormányzat összevont hatósági el-
lenőrzéssorozata. A közterület-felü-
gyelők mellett az akcióban most is 
részt vettek mezőőrök, polgárőrök, 
rendőrök, az ÉMÁSZ, és a szociá-
lis osztály munkatársai is. Vizsgálták 
többek között, hogy a lakók be van-
nak-e jelentkezve, legálisan használ-
ják-e a közműveket, és hogy rendben 
tartják-e a környezetüket.

A magánbiztonság iskolája. A 
certifikációk ünnepélyes átadásá-
val véget ért a Miskolci Egyetem Fel-
nőttképzési Regionális Központja és 
a Személy-, Vagyonvédelmi és Ma-
gánnyomozói Szakmai Kamara me-
gyei szervezete által közösen életre 
hívott, a rendőrség által támogatott 
Magánbiztonsági Akadémia. Ha 
minden a tervek szerint történik, ak-
kor januártól folytatódik az együtt-
működés.

a város lapja
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Miskolci Napló
a város lapja

» Seresné Horváth Zsuzsanna (Fidesz) | a 18. számú választókörzet ön-
kormányzati képviselője lakossági fórumot tart december 11-én, kedden délután 5 órá-
tól a Tóth Árpád utcai 21. Sz. Általános Iskolában. A fórum témája: a Bánfolyás – Árpád 
– Köln utca közötti zöldterület fejlesztése. Vendég: F. Nagy Zsuzsanna, a Zöld Kapcsolat 
Egyesület elnöke, és Szőke László, a városfejlesztési osztály osztályvezetője.

» Jakab Péter (Jobbik) | önkormányzati képviselő lakossági fórumot tart de-
cember 1-jén, szombaton délután 3 órától Magyar önvédelem a biztonságos Miskolcért 
címmel a Bedegvölgy u. 16. szám alatti vendéglőben.

fogadóóra, fórum ›››››››››››››››››››››››››

Okos város, okos megoldások
Bár egyelőre Miskolc nem áll túl jól az „okos városok” 
rangsorában, az informatika a régió húzóágazatává 
válhat. Ez is elhangzott a 3. ITREND-konferencián.

„Smart Cities – Smart Solutions” volt a szlogenje a 
keddi, a Miskolci Egyetem, az Észak-magyarorszá-
gi Informatikai Klaszter és a Nemzeti Külgazdasá-
gi Hivatal által szervezett konferenciának, melynek 
fő célja az volt, hogy a résztvevők megismerjék, ho-
gyan lehet az önkormányzatok, a nemzetközi ta-
pasztalattal rendelkező infokommunikációs válla-
latok és a tudományos szféra együttműködésével 
„okosabbá”, élhetőbbé tenni a városokat, a fenntart-
ható gazdasági fejlődést is szem előtt tartva.

Az Észak-magyarországi Informatikai Klaszter el-
nöke, Deák Csaba elmondta, céljuk, hogy a várossal, 
az egyetemmel, a partnercégekkel együtt meghatá-
rozzák a következő évek stratégiáját az informatikai 
fejlesztésekben.

– Örömmel látjuk, hogy a városvezetés teljes mell-
szélességgel támogat minket és céljainkat – emelte ki.

Szőnyi Péter, a Zöld Nyíl Projekt projektigazga-
tója a korszerű utastájékoztatásról tartott rövid elő-

adást. Mint mondta, fő célkitűzésük a szolgáltatások 
színvonalának növelése, melynek egyes elemei az in-
formációszolgáltatástól (megállókban, járműveken, 
valamint az internet és mobilalkalmazások segítsé-
gével) a járművekkel folyamatos on-line kapcsolatig, 
az informatika több területére kiterjed.

Az ITREND-konferencia „sztárvendége” Szilágyi 
Áron olimpiai bajnok kardvívó volt, aki a londoni 
olimpia informatikai megoldásairól beszélt. 

K. I. | fotó: M. L.

Megjelent az északi  
elkerülő pályázata
Megjelent a Miskolcot északról – 
az M30-as gyorsforgalmi út és a 
26-os főút között – elkerülő út má-
sodik ütemének tervezésére, en-
gedélyezésére és kivitelezésére 
szóló közbeszerzési kiírás, közölte 
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tő (NIF) Zrt.

Csöbör Katalin, a térség ország-
gyűlési képviselője a beruházás-
sal kapcsolatban az MTI-nek el-
mondta: a kormány jóváhagyta 
a kiemelt közlekedési projekt tá-
mogatását, amely a korábban ter-
vezett 8 milliárd forint helyett 
csaknem 12 milliárd forintot tesz 
ki. A beruházás az Új Széche-
nyi Terv keretében a Közlekedés 
Operatív Program részeként va-
lósul meg 85 százalékos európai 
uniós, 15 százalékos hazai forrás 
segítségével. Hozzátette: a kivite-
lezéshez szükséges régészeti fel-
tárás folyamatban van, az építés 
2013 elején megkezdődhet.

Az új, kétszer egysávos út a 
mértékadó árvízszint fölött egy 
méterrel halad, így árvízvédel-
mi töltés szerepét is betölti; Mis-
kolc, Felsőzsolca mellett Arnótot 

is megvédi az árvizektől – fűz-
te hozzá. Az útszakasz kivitelezé-
se a tervek szerint 2014-ben be-
fejeződik.

Az új út csaknem hat kilo-
méter hosszúságban épül meg, 
a szakasz tartalmaz egy kétszer 
ötvenkét méteres nyílású Sa-
jó-hidat, egy csomópontot au-
tópálya-felüljáróval, illetve négy 
földút-csatlakozást.

Csöbör Katalin emlékeztetett, 
hogy a kormány egy hónapja ki-
emelt jelentőségűvé nyilvánítot-
ta a beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyeket, 
így felgyorsulhatnak az eljárások.

November 30-áig lehet regisztrálni
A 2013. február 1–21. között 
tartandó országos kamarai vá-
lasztásokkal megalakul az új 
Nemzeti Agrár- és Élelmiszer 
Kamara. A törvény értelmében a 
hazai mezőgazdasági és élelmi-
szer-feldolgozó szektor összes 
szereplője, így az őstermelők és 
az egyéni vállalkozók is alanyi 
jogon tagjaivá válnak az új egy-

séges köztestületnek. A leendő 
tagok november 30-áig kötele-
sek bejelentkezni a nyilvántar-
tásba az agrárkamara honlapján 
keresztül (agrarkamara.hu), és 
megfizetni az egyszeri, 5000 fo-
rintos nyilvántartásba vételi dí-
jat. Segítség kérhető telefonon: 
06-80/911-078, és e-mailben is: 
regisztracio©agrarkamara.hu. 

» Ingyenes jogtanácsadás lesz Miskolcon, a Corvin u. 9. alatt november 27-én, ked-
den délután 4–6 óra között. Bejelentkezés telefonon: 46/504-904, vagy személyesen a helyszínen.

» Béres Szendrői Beáta ügyvéd ingyenes jogi segítségnyújtást tart november 28-án dél-
előtt 10–11 óra között a Baross G. u. 13–15. alatt.

» Miskolc Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közmeghallgatást tart november 
28-án, szerdán délután fél 4-től a Munkácsy Mihály Általános és Művészeti Iskolában (Szilvás u. 38.).

» Miskolc Német Nemzetiségi Önkormányzata az éves rendes testületi ülésü-
ket követően közmeghallgatást tart november 30-án, pénteken este fél héttől a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat helyiségében (Tizeshonvéd u. 13., fsz. 3.). Közmeghallgatás: a középpontban Lyukó helyzete

Lyukóbánya romló közbiztonsági hely-
zete volt a fő témája Miskolc közgyűlé-
sének hétfői közmeghallgatásán. 

A legnagyobb indulatokat Lyukó bá nya helyzete 
váltotta ki a meghallgatáson felszólalókból. Ma-
gyar Pálné arról szólt, hogy a közmeghallgatáson 
évről évre elmondja a problémákat. Hangsúlyoz-
ta, tudja, hogy az önkormányzatnál tisztában van-
nak a gondokkal, de az ott lakók nem érzik, hogy 
bármi is történne, nem javul a helyzetük. Bejárá-
sokat sürgetett a területen, hogy a városvezetők, 
képviselők szembesülhessenek a problémákkal – 
melyek közül a rossz közbiztonságot, az újrater-
melődő szeméthalmokat, illetve az elszaporodó 
kóbor kutyákat emelte ki. 

Nikkelné Szupkai Zita szintén a környék rom-
ló közbiztonsági helyzetére hívta fel a figyelmet, 
mint mondta, családjának 1970 óta van ott ingat-
lanja, gond azonban csupán 2007 óta van, azóta 
viszont évről évre fokozódik. 

– 2007-ben sok család költözött be a város-
környéki kisebb településről a nagyobb szoci-
ális segély reményében, ezek tagjai jellemzően 
nem dolgoznak, és a városrészben elkezdtek lop-
ni, fosztogatni, visznek mindent, ami mozdítható. 
A problémára tavaly is felhívtuk a figyelmet, az-
óta ellopták a faházunkat, kilenc gyümölcsfánkat, 
a kerítést. Ki fog kárpótolni ezért minket? A Föl-
dön nincs annyi pénz, amiből a lyukóiak kárait 
helyre lehetne hozni – mondta.

Béki Károly egyenesen úgy fogalmazott, fel-
ajánlaná háromszintes lyukói víkendházát rend-
őrőrs céljára, amennyiben erre volna igény, mert 

már nem tudja, mit lehetne tenni a terület köz-
biztonságának javítása érdekében.

– 1980-ban vettem a telket, megépítettem a 
házat, és ezt követően probléma 1997-ig egyál-
talán nem volt. Azóta viszont eddig 23 alkalom-
mal törtek be a házba, tettest a rendőrség egy al-
kalommal sem tudott felderíteni. A korábbi és a 
jelenlegi illetékeseknél is jártam már, senki nem 
tudott mit tenni. Én sem tudom, mitévő legyek! – 
mondta Béki Károly.

Borosnyói Tibor szerint is békés, családias öve-
zet volt korábban Lyukó, ahol az emberek össze-
tartottak, manapság viszont rettegve járnak ki in-
gatlanjaikhoz, rettegnek, mit lopnak el következő 
két látogatás között, hiszen a beköltözők „visz-
nek mindent, ami a föld felett van, a földet is csak 
azért hagyják ott, mert azzal dolgozni kell”.

Kriza Ákos válaszaiban úgy fogalmazott, a 
probléma olyan méreteket öltött Lyukóvölgyben, 
mely rövid távon nem megoldható, túlnőtt az ön-

kormányzat, illetve a hatóság lehetőségein – ezért 
is folyamatosak az egyeztetések a Belügyminisz-
tériummal. Hangsúlyozta, a megoldáshoz hosz-
szú távon szükséges lesz a családvédelmi, illetve 
a szociális rendszer átalakítása, illetve a segélyből 
élők visszavezetésére a munka világába. A pol-
gármester reményét fejezte ki, hogy a folyama-
tos intézkedések, a hatóságokkal, társszervekkel 
való együttműködés hosszú távon eredménye-
ket hoz majd. 

A közmeghallgatáson – egyebek mellett – 
több alkalommal felmerült a közösségi közleke-
dés minőségének további javítására való igény, il-
letve a „fészekrakós” lakások problematikájának 
mielőbbi rendezése is. 

Kriza Ákos kijelentette: a „fészekrakó-problé-
ma” megoldásán az önkormányzat folyamatosan 
dolgozik, a végső megoldás az, ha a problémás 
elemeket eltávolítják a lakótelepekről, a lakások 
pedig önkormányzati kézbe kerülnek, ehhez vi-
szont az kell, hogy a bankok elárverezzék a laká-
sokat, melyeket – egy esetleges állami segítséggel 
– az önkormányzat megvásárolna. A közösségi 
közlekedéssel kapcsolatban hozzátette, annak to-
vábbi javítására szükség van, elsősorban a diós-
győri járatok – autóbuszok, villamosok – esetén 
sürgetett mielőbbi lépéseket, mint mondta, a vá-
rosrészből nagyon sok panasz érkezik a menet-
rendekre.

A közbiztonság kérdésével kapcsolatban ki-
jelentette, kétszer annyi rendőr lát el szolgálatot 
jelenleg a miskolci utcákon, mint korábban, és 
a közterület-felügyelet is megerősített létszám-
mal dolgozik, a probléma megoldása érdekében 
szükség van a polgárőrség fokozott bevonására.

T. Á.

Változás a Görögszőlőn. Meg-
változott a Görögszőlő utca forgal-
mi rendje az ott élők igényei szerint. 
Azért, hogy a Szerdahelyi, a Daru és 
a Nemzetőr utca lakóinak biztosít-
sák a belváros felé a közvetlen köz-
lekedési kapcsolatot, a Görögszőlő 
utca egyirányúsítása a Nemzetőr és az 
Avar utca között megfordul. Az Avar 
utcának a Liszt Ferenc és a Görögsző-
lő utca közötti szakasza zsákutca. A 
Károly utcánál továbbra is a kialakí-
tott forgalmi rend van érvényben.

Útlezárás. Vasúti vágánykarban-
tartás miatt lesz félpályás útlezárás a 
Pfaff Ferenc utcai átjárónál novem-
ber 23., péntek este 10 óra és novem-
ber 25., vasárnap este 10 óra között. 

Első helyen a BTK. Az ELTE-vel 
megosztva az első helyen végzett a 
Miskolci Egyetem Bölcsészettudomá-
nyi Kara a HVG felmérésében. A lap 
az oktatók kiválósága alapján rangso-
rolta az egyetemeket és karaikat.
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Ki nyugszik a 900 éves 
templomban?
Újabb fejlemény történt a mis-
kolctapolcai ásatásokon – a na-
pokban egy XI. századi, tehát 
körülbelül kilencszáz éves épü-
letrész, egy rotunda is előkerült, 
ami nemcsak újraírja részben 
azt, amit eddig kiderítettek a ré-
gészek, de magyarázatokat is ad 
kérdéseikre.

» folytatás az 1. oldalról
– Korábban egy temetőkápol-
nának gondoltuk azt a részt, me-
lyet most tártunk fel, de kiderült, 
hogy egy XI. századi rotunda, 
egy plébániatemplom, amit ké-
sőbb a bencés apátsághoz épí-
tettek hozzá, így a plébániai jo-
gok is átkerültek az apátsághoz. 
Ez egyebek mellett megmagya-
rázza azt is, hogy miért volt ke-
resztelőmedence az apátságban. 
Ilyen szertartásokat ugyanis ott 
nem szoktak végezni, ez a ko-
rábbi plébániaépület, illetve an-
nak az apátsághoz építése már 
megmagyarázza ezt is – mond-
ta Pusztai Tamás.

Pusztai Tamás szerint kije-
lenthető az is, hogy a XI. száza-
di körtemplom a város legrégeb-
bi épülete, melynek közepén egy 
téglával falazott sír található.

– A történet tehát most ott ér 
véget, hogy a város legrégebbi 
épületét, ezt a 900 éves rotundát, 

az apátságot alapító Miskolc 
nemzetség, a „Miskolcok” egy 
igen exkluzív temetkezési hely-
ként, temetőkápolnaként hasz-
nálták – mondta Pusztai Tamás.

Pusztai Tamás hozzátet-
te, az ásatások erre az évre ha-
marosan véget érnek, még egy 
lézerscannerrel feltérképezik a 
területet, hogy a további mun-
kákhoz később a feltárt terü-
let minden pontja digitális for-
mában rendelkezésre álljon, ezt 
követően pedig téliesítik az ása-
tás helyszínét – lefedik a terüle-
tet egy ácsolt szerkezettel, hogy 
megvédjék a téli időjárás viszon-
tagságaitól és a fagyoktól.

Mint arról korábban több al-
kalommal is beszámoltunk, 
Miskolctapolcán több hónap-
ja tart az ásatás. Már nyáron ki-
derült, hogy a Miskolc nemzet-
ség által alapított bencés apátság 
alsó szintjét vastag agyagréteg 
borítja, amit vélhetően a szer-
zetesek hordtak be az apátsá-
got időről időre elöntő víz miatt 
– ennek köszönhetően maradt 
fenn nagyon jó állapotban a 
bencés templom alapzata, mely 
alapján egyebek mellett az is ki-
derült, hogy annak hasonló hár-
mas tagolódása van, mint a ma 
is működő pannonhalminak.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

Rendkívüli szünet lehet  
az egyetemen
278 millió forint, vagyis a dolgo-
zók egyhavi bére – ennyit kell 
megtakarítania a Miskolci Egye-
temnek a költségvetési kiigazítá-
sok miatt. Emiatt „szénszünetet” 
terveznek december végére.

Év elején egyszer már 827 mil-
lióval csökkent a Miskolci Egye-
temnek juttatott állami forrás. 
Akkor hetven alkalmazottat, 
köztük több mint egy tucat ok-
tatót kényszerült elküldeni az 
intézmény az állami támogatás 
csökkenése miatt.

A fűtés és világítás napon-
ta több mint egymillióba kerül, 
ezeken spórolna az egyetem a 
két ünnep között: a tervek sze-
rint karácsony és szilveszter kö-
zötti két munkanapon az alkal-
mazottak nem dolgoznának, 
nem lenne vizsgáztatás, bezárna 
a könyvtár, a helyiségeket pedig 
csak alaphőmérsékletre fűtenék.

Patkó Gyula, a Miskolci Egye-
tem rektora szerint, ha lesz szü-
net, akkor elképzelhető, hogy 
meghosszabbítják a vizsgaidő-
szakot. Mint mondta, úgy szá-
molnak, ha bezárna az egyetem 
a két ünnep között, akkor a fűté-

sen és a világításon 13 millió fo-
rintot spórolhatna az intézmény, 
amire – úgy tűnik – szüksége is 
van az intézménynek.

– November 7-én kaptuk a 
hírt, hogy az idei költségvetésből 
még zárolnak 278 millió forin-
tot, ezt ki kell gazdálkodnia az 
egyetemnek. Ebben az ügyben 
is komoly tárgyalásokat folyta-
tunk, szeretnénk, ha a gondjain-
kat mi magunk oldanánk meg. 
Tudjuk azt, hogy ez a 278 millió 
forint nagyjából az egyetem dol-
gozóinak egyhavi bére – mond-
ta a rektor.

Megkérdeztük az egyetem 
Hallgatói és Doktoranduszhall-
gatói Önkormányzatát is arról, 
hogy mit gondolnak a rendkí-
vüli téli szünetről. Szabady Sza-
bolcs elnök elmondta, alapvető-
en nem ellenzik az elképzelést.

Hogy bezár-e az egyetem a 
két ünnep között, arról a jövő 
heti szenátusi ülésen döntenek 
majd. Egy másik elképzelés sze-
rint a szünet hosszabb lenne, a 
vizsgaidőszak pedig csak janu-
ár második hetében folytatódna 
a Miskolci Egyetemen.

Istenes Zs.

Fórum a fűtésdíjak problémájáról
A távfűtéses lakások fűtésdíjának problémájáról tartanak fó-
rumot december 6-án, csütörtökön délelőtt 11 órától az ITC-
székház színháztermében. A fórumon Sebestyén László or-
szággyűlési képviselő meghívására részt vesz Kovács Pál 
klíma- és energiaügyért felelős államtitkár, és várják a miskolci 
lakásszövetkezetek elnökeit, a MIHŐ szakembereit is.

Lakossági megkeresésre, valamint 
a Miskolc Televízió érdeklődésére 
kezdett el foglalkozni az aránytala-
nul magas távhőszámlák problémá-
jával Sebestyén László országgyűlé-
si képviselő. 

– Utánajártam a dolognak, és 
egyeztetve a MIHŐ-vel, arra jöt-
tünk rá, hogy alapvető, helyi szin-
ten nem megoldható problémáról 
van szó – mondta Sebestyén László. 
– A panelprogramban részt vett, fű-
téskorszerűsítésen átesett házakban 
szélső vagy földszinti lakásban élők 
gyakran jóval magasabb összeget 

kénytelenek fizetni a fűtésért, mint 
például egy középen elhelyezkedő, 
vagy a felsőbb emeleteken található 
lakás esetében. A probléma éppen 
ott jelentkezik, ahol a kiszámlázott 
távhődíjban nagy arányban jelenik 
meg a mért fogyasztás.

Sebestyén László ezután inter-
pellált a parlamentben, azt kérve, 
hogy törvényben vagy kormány-
rendeletben szabályozzák az adott 
légköbméterű lakások maximális 
távhődíját.

– Igazságos, arányos hőmeny-
nyiség-számlázást kértem, ami ki-

zár minden olyan szubjektív ele-
met, mely a számlák végösszegét 
esetleg torzíthatná. Nem tartom 
igazságosnak, hogy a hőközpont 
közelségétől, illetve a lakás elhelyez-
kedésétől függően egy garzonla-
kás távhőszámlája nagyobb legyen, 
mint egy lényegesen nagyobb, több-
szobás lakásé, így azt kértem inter-
pellációmban, hogy törvényben 

vagy kormányrendeletben szabá-
lyozzák az adott légköbméterű la-
kások maximális távhődíját. Eset-
leg, hogy a hőszolgáltatók vizsgálják 
felül a lakóközösségek által megálla-
pított költségmegosztási arányokat 
– hangsúlyozta Sebestyén László. 
Mint kiemelte, a panellakásban la-
kóknak is védelmet kell nyújtson a 
kormány egy igazságos számlázási 
rendszerrel „főleg a mai helyzetben, 
mikor a családok bevételeinek elég 
nagy része a rezsiköltségek kifizeté-
sére megy el”. 

Sebestyén László egyeztetett 
közös képviselőkkel, és független 
szakértő bevonásával összeállítot-
tak egy anyagot. A konkrét javasla-
tok, az új rendszer kidolgozásához 
a miskolci fórumon az érintettek 
és az államtitkár közösen keresné-
nek megoldást a problémára. Se-
bestyén László elmondta, várja a 
fórumra a hőszolgáltató szakem-
bereit is, hogy élőben is hallják, mi-
lyen problémákkal szembesülnek 
a miskolciak a távhőszámlákkal 
kapcsolatban. 

Készül az ünnepekre Miskolc
Folyamatosan kerülnek ki a 
karácsonyi füzérek Miskol-
con. Fényük advent első va-
sárnapjától, tehát de cember 
2-ától vízkeresztig díszí-
ti majd a város tereit, utcáit. 
Ebben az évben is lesz közös 
adventi koszorú, és jóté-
konysági akció is.

Miskolc – a hagyományokhoz hí-
ven – idén is közös gyertyagyújtás-
ra hív mindenkit advent négy va-
sárnapján (december 2., 9., 16., 23.) 
délután 4 órára a Szent István téri 
adventi koszorúhoz. Az ünnepsé-
gek egy-egy üzenet köré szerve-
ződnek. Az első gyertya meggyúj-
tásának üzenete a segítségnyújtás 
– ezzel kapcsolatos gondolatait Zsi-
ga Marcell alpolgármester oszt-
ja meg a jelenlévőkkel. A második 
vasárnapon az ajándékozás szépsé-
géről Sebestyén László országgyű-
lési képviselő beszél. Ekkor a legki-
sebbek megismerkedhetnek Szent 
Miklós püspök legendájával, és a 

Mikulás meg is ajándékozza a térre 
kilátogató gyermekeket. A harma-
dik gyertya üzenetéről, a család je-
lentőségéről Csöbör Katalin ország-
gyűlési képviselő beszél. Ekkor élő 
betlehemet is láthatnak a térre ki-
látogatók, megismerve a szent csa-
lád történetét. A negyedik gyertya 
üzenete a szeretet, melynek erejé-
ről Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere szól, aki a Betlehemből elhozott 
lánggal gyújtja meg az utolsó gyer-
tyát. A lángot kis mécsesekben min-

denki hazaviheti. A gyertyagyújtási 
műsorokban a város egyházi iskolá-
inak tanulói lépnek fel.

A téren található Mézeskalács 
házban, minden vasárnap karácso-
nyi ajándékokat gyűjtenek majd a 
rászoruló miskolci családoknak. 

A polgármesteri hivatal idén is 
várja a miskolci civileket saját ké-
szítésű ajándékokkal, műsorok-
kal a karácsonyvárás időszakában. 
Az elmúlt évben nagy sikert ara-
tott a városi civil szervezetek, non-

profit cégek, egyházi és városi ok-
tatási intézmények bemutatkozása, 
melynek célja karácsonyi hangula-
tot lopni az emberek szívébe. A Vil-
lanyrendőrnél (a buszmegálló mö-
gött) erre a célra felállított faház 
december 10–22. között van nyitva, 
hétfőtől péntekig délután 3 és 6 óra, 
szombaton délelőtt 10 és délután 1 
között. 

Folytatódik idén a hivatal Jusson 
ajándék mindenkinek! című akció-
ja is – melynek során összefogásra 
kérik a miskolciakat azokért, akik-
nek segítség nélkül nem jutna aján-
dék a fa alá. 

A felhívás során az önkormány-
zat azt kéri, hogy akik megtehetik, a 
jó állapotban lévő ajándéknak szánt 
tárgyakat vigyék el a Szent István 
téren felállított Mézeskalács aján-
dékházba december 2–23. között, 
s azokat úgy csomagolják be, hogy 
a megajándékozott azt érezhesse, 
hogy a kapott ajándékot szeretettel, 
személyesen neki csomagolták. 

A csomagra írják rá, milyen korú 
és nemű gyermeknek, illetve fel-
nőttnek szánják az ajándékaikat, 
de írhatnak egy kedves üzenetet is 
mellé.                           T. Á. | fotó: Juhász Á.

Állami adósságátvállalás: két-három hónap 
Folyik az egyeztetés az ál-
lam és az önkormányzatok 
között, így még nincs pon-
tos határideje annak, mikor 
írhatja alá Miskolc az állami 
adósságátvállalásról a szer-
ződést. Emiatt egyelőre egé-
szen konkrét számot sem 
tud mondani a városháza, a 
korábban említett 17 milli-
árd forint kalkulált összeg. 

Ahogy arról már beszámoltunk, a 
közgyűlés novemberi ülésén Kri-
za Ákos, Miskolc polgármestere el-
mondta, a magyar önkormányzatok 
adósságállománya összességében 
1300 milliárd forint körül van. A 
magyar kormány úgy döntött, en-
nek a jelentős részét átvállalja, hogy 
az adósságspirál ne döntse romba 
az önkormányzatokat, legyen lehe-
tőségük a fejlődésre, konszolidált ál-
lapotból tudjanak indulni. 

A város adóssága
A számháborúk lezárása érdeké-
ben konkrét összegeket sorolt a 
polgármester: 2010. december 31-
én a folyószámla-hitelállomány 
mínusz 2,4 milliárd forint, a szál-
lítói tartozás 2,6 milliárd, a fede-
zethiány-veszteség pedig 1,7 mil-
liárd forint volt. A hitelállomány, 
ami a felvett kölcsönökből adó-
dik, akkori értéken elérte a nettó 
28,5 milliárd forintot, ami 2035-
ig, kamatokkal terhelve, felmegy 
40 milliárd forintra. Mindehhez 
még hozzájön a 15,2 milliárd fo-
rintos, korábban elindított be-
ruházásokhoz szükséges kötele-
zettségvállalás. Ez összesen már 
62 milliárd forint, ennyi tartozás-
sal terhelték meg a város jövőjét 
– hangsúlyozta Kriza Ákos. Mint 
mondta, ebben még nincs ben-
ne a Miskolc Holding adósságál-
lománya, ami 5,8 milliárd forint. 
A holding 2010-es szállítói tarto-
zása 2,9 milliárd forint volt. Hitel-
állománya – nominálértéken szá-
mítva ezt is – 18,8 milliárd forint, 
fedezethiány-vesztesége 1,3 milli-

árd forint, amit szintén hozzá kell 
még tenni a korábbi összeghez. 

Hogy jön ki a 17 milliárd?
Mint elhangzott, a mostani számítá-
sok szerint a jelen hitelállománynak 
– 28,5 milliárd, plusz a hozzá tarto-
zó folyószámlahitelnek – körülbelül 
a felét, mintegy 17 milliárd forintot 
fogja átvállalni a kormány. Adódik a 
kérdés: ha valóban 62 milliárd forint 
a város teljes tartozása, akkor miért 
„csak” mintegy 17 milliárdos átvál-
lalással kalkulálnak?

Az önkormányzat Gazdálko-
dási Főosztályától megtudtuk, 
az adósságállomány a hiteleken 
felül tartalmazza a nem hiteljelle-
gű adósságokat is. Ilyen például a 
fedezethiány, vagy a szállítói állo-
mány. Az adósságállománynak te-
hát csak egy része a hitelállomány: 
ez a kereskedelmi bankok által fo-
lyósított beruházási hiteleket, köt-
vényeket, a számlavezető bank által 
nyújtott folyószámlahitelt jelenti. 

Az állami hitelátvállalás csak a 
kereskedelmi bankok által nyúj-
tott hitelekre vonatkozik. Azt, 

hogy a hitelállománynak aktuáli-
san mennyi a pontos értéke, több 
tényező is befolyásolja. Például a 
folyószámlahitelt a napi árfolyam 
is módosítja. De az sem mindegy 
például, hogy milyen időre szá-
molják a hitelek állományát, illetve, 
hogy számolnak-e az adósságszol-
gálat részeként fizetendő kamat-
tal. A polgármester által említett 17 
milliárd mindezek alapján számí-
tott érték – tájékoztatott a főosztály.

Mikor lesz megállapodás?
Most az egyeztetés időszaka követ-
kezik az állam és az önkormányza-
tok, így a miskolci városvezetés kö-
zött is a technikai részletekről, így 
arra még nincs pontos válasz, hogy 
mikorra realizálódhat az átválla-
lás. Ehhez ugyanis még a követ-
kező néhány hónapban meg kell 
kötni a szükséges megállapodáso-
kat is. Azt viszont megtudtuk, hogy 
az adósságkonszolidációba tartozó 
önkormányzati beszállítói tartozá-
sokat az úgynevezett önhiki rend-
szerében benyújtott pályázatból ol-
daná meg az önkormányzat.
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Visszatérés a miskolci nemzetihez
A pályakezdő színművészek 
számára az első színház, tár-
sulat meghatározó élmény 
marad egész életük során. 
Gáspár Tibor is így van ezzel. 
Miskolcon kezdett, s 30 év 
után visszatért.

Gáspár Tibor három darabban is 
(újra) bemutatkozik a Miskolci 
Nemzeti Színházban, az évadban. 
Az Úri muri mellett a Hamlet és a 
Dandin György előadásaiban is ját-
szik – utóbbiban, november 30-ától, 
a címszerepben láthatja a közönség.

– Miskolcon kezdtem a pályám. 
Alapvető különbség, hogy akkor 30 
évvel fiatalabb voltam, de természe-
tesen a város is egészen más volt. 
Nagyon szerettem Miskolcon len-
ni. Ma is abból a szakmai alapból – 
és az azóta megszerzett tapasztala-
tokból – dolgozom, amit itt kaptam. 
A színház szakmai „ajándéka” mel-
lett itt ismertem meg a gyermekeim 

édesanyját, aki ma is a feleségem – 
mesélte Gáspár Tibor.

A visszatérést a művész nem 
csupán egy évadra tervezi. Nyolc 
évvel ezelőtt ugyan járt Miskolcon, 
de akkor csupán Mózes szerepére 
érkezett. Ezúttal azonban szeretné 

akár évekre megvetni a lábát itt, hi-
szen nagyon vonzónak találja azt a 
rendezői grémiumot, amely vezeti 
a társulatot, a színházat.

– Fiatal csapat, de emellett ko-
moly nevük van a szakmában. Kí-
váncsi vagyok, hogy kilencéves 

nyíregyházi munkám után, 55 éve-
sen bele tudom-e vetni magam 
ebbe a kalandba. Szerencsésnek ér-
zem magam, hogy épp akkor érkez-
hettem Miskolcra, amikor kialakul 
egy új társulat, amelynek minden 
tagja olyan produkciókat szeretne 
létrehozni, ami után a közönség úgy 
érzi: gazdagodott általa. 

Szerepeivel kapcsolatban ki-
emelte, mindig az a kedven-
ce, amelyiket éppen játssza, mint 
ahogy a filmezés során is az épp 
aktuális munka köti le leginkább.

– A színház számomra gyógy-
szer. Fáradt vagyok, de amikor dol-
gozom, nem gondolok erre, csak 
az éppen aktuális szerepre. A fil-
mezés bensőségesebb, intellektuá-
lisabb, közelebb jön az emberhez. 
A filmekben csak fejben kell ját-
szani. A rendező megmondja, mit 
akar látni, a megvalósítás módját 
rám bízza. A színház kötöttebb vi-
lág, rövidebb idő adatik meg, hogy 
egy emberi sorsot végigéljünk. 
Erőteljesebb jelenlétet igényel.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Hatvanéves az Egressy – ünnepel az intézmény
Egyebek mellett rendhagyó 
kiállítással, gálaműsorral ün-
nepli 60. születésnapját az 
Egressy Béni Zeneiskola. 

Az Egressy alapítása Kodály Zol-
tán munkásságához köthető épp-
úgy, mint a társintézményé, az Er-
kel Ferenc Zeneiskoláé.

– Miskolcon 1897-re nyúlik 
vissza a zeneoktatás kezdete. Az 
első városi zeneiskolát 1901-ben 
alapították, az 1927-ben vette fel a 
világhírű hegedűművész, Hubay 
Jenő nevét. Az intézmény ekkor a 
Zenepalotában kapott otthont. Az-
tán 1952-ben a zeneiskoláról levált 
a közép- és felsőfokú zenei képzés, 
iskolánk ekkor vált önálló alapfokú 
zeneoktatási intézménnyé és vet-
te fel Egressy Béni nevét, ezt ün-
nepeljük most – mondta Mócz Fe-
renc, az Egressy Béni–Erkel Ferenc 
Zeneiskola igazgatója.

Az Egressy a Zenepalotában 
működött egészen 1978-ig, akkor 
kapta meg a Palóczy utcai volt is-
kolaépületet, azonban annak átépí-
tése alatt körülbelül 11 helyen mű-
ködtek. 

– Az iskola első igazgatója Erdé-
lyi Lászlóné „Lenke néni” volt, aki 

később Finnországba került és ott 
is terjesztette a Kodály-módszert. 
A hatvan év alatt intézményveze-
tő volt közel 30 éven át Bartha Pé-
ter, majd 1998-tól a 2007-es integ-
rálásig Bócz Sándor – sorolja Mócz 
Ferenc, aki az iskolával kapcsolatos 
személyes élményeiről is mesélt.

– Az Egressyben kezdtem a pá-
lyafutásom, ott szólítottak először 
„tanár bácsinak”, azt azonban ál-
momban nem gondoltam volna, 
hogy egyszer itt, vezetőként fejez-
hetem be azt – mondta Mócz Fe-
renc, aki egyébként húsz éven 
keresztül az ózdi Erkel Ferenc Ze-
neiskolát, 1993-tól pedig a mis-
kolci Erkel Ferenc Zeneiskolát is 
vezette – utóbbit, igaz tagintéz-
ményként, a mai napig. 

Számtalan eredmény
Az Egressy hatvan éve alatt renge-
teg szakmai és versenyeredményt 
tudhat magáénak növendékeinek 
köszönhetően, sok oktatója a le-
hető legmagasabb zeneművésze-
ti végzettséggel rendelkezik. Az 
intézményben a hat évtized alatt 
megfordult tanárok közül 29-en 
kaptak valamilyen állami kitün-
tetést, helyi elismerést – Pro Urbe 
vagy Reményi Ede-díjat. 

Az iskolában megtalálható a lé-
tező összes kamarazenei összeál-

lítás, büszkék ütősegyüttesükre, 
kisharang-együttesükre, szimfoni-
kus zenekarukra. A megye alap-
fokú zeneoktatási intézményei 
közül egyedül náluk működik ze-
neműtár (1976 óta), amit nemcsak 
a miskolci, de a megyei intézmé-
nyek oktatói is gyakorta látogatnak 
kottákért, hangzóanyagokért. 

A jövőbe tekintve emlékeznek
A zeneiskola tehát jövő héten, no-
vember 26–29. között ünnepli 60. 
jubileumát – program szinte min-
den napra jut, ám a két legjelentő-
sebb esemény talán a 26-án este 6 
órától, a Zenepalotában megren-

dezendő ünnepi gálaműsor, illetve 
a 28-án délután 5-kor a Patak utcai 
iskolaépületben megnyíló Egressy 
Béni Emlékkiállítás.

– Utóbbi azért jelentős, mert Eg-
ressy Béni életművét ilyen mélysé-
gekben, kiállítás formájában még 
biztosan nem dolgozták fel Mis-
kolcon, de talán a megyében sem, 
megtekinthető lesz egyebek mel-
lett két eredeti Egressy-kotta is – 
emelte ki az intézményvezető.

A gálaműsor címe pedig „Múl-
tat, s jövendőt”, jelezve, hogy az ün-
nep nemcsak a vissza-, hanem a  
jövőbe tekintés ideje is.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

Hely neked, nekünk, mindenkinek 
Kulturális tér és szórako-
zóhely – így definiálják a 
szombaton a belvárosban 
megnyíló Helynekemet 
megálmodói. 

Az alapötlet az volt, mondja Hankó 
Vanda, a hely egyik megálmodója, 
hogy egy olyan központot hozza-
nak létre, mely egy helyen, akár egy-
mással párhuzamosan, több prog-
ramot tud kínálni közönségének.

– Abban már a kezdetektől biz-
tosak voltunk, hogy a helynek a ze-
nére kell épülnie, aztán láttunk ha-
sonló helyeket szerte az országban, 
és jött az ötlet, hogy mindezt páro-
síthatnánk az irodalommal, illetve 
a színházzal – magyarázza Vanda. 

Miután az elképzelés konkreti-
zálódott, a megvalósítására alkal-
mas belvárosi helyszínt kerestek – 
olyat, ami frekventált helyen van, 
jól megközelíthető és alkalmas 
arra, hogy minden funkció meg-
felelő teret kapjon benne. Ötletük-
kel megkeresték a miskolci önkor-
mányzatot, illetve a MIK Zrt.-t is; 
mindkét helyen pozitívan, segítő-
készen álltak az elképzeléshez, így 
mikor a Széchenyi u. 30. számra 
rátaláltak, a tömb terveit gyakor-
latilag együtt rakták össze a városi 
ingatlankezelővel.

A kivitelezés április közepén kez-
dődött, a munka során teljesen 
megújult az épületegyüttes, a hosz-
szú ideje kihasználatlan emelet, a 
romos belső udvar és a már-már 
balesetveszélyes hátsó, a Szinva-
patakra néző épület. A sétálóutcai 

homlokzat felújítása során az örök-
ségvédelemmel működtek együtt, a 
Szinva teraszi esetén pedig Puskás 
Péterrel, a közterület tervezőjével.

– Az a célunk, hogy itt minden 
látogató otthon érezze magát, hogy 

– ahogy mi mondani szoktuk–, a 
házibulikat ne kizárólag otthon, a 
konyhában, hanem akár itt nálunk 
is megrendezzék, egyszóval, az 
egyes helyiségek teremtsék meg sa-
ját közösségüket – mondja Vanda. 

A szervezőknek célja, hogy a 
Helynekemben bemutatkozzon 
náluk Miskolc, hogy a városról és 
a városnak szóljanak.

– Azt szeretnénk, hogy minden 
látogató egy kicsit magával hozza 
saját szellemiségét és itt is hagyjon 
ebből valamit, közös terünket közö-
sen teremtsük meg – mondja Van-
da. Hozzátéve, hogy úgy tapasztalja, 
a város intézményei, kulturális cso-
portjai nyitottan állnak a helyhez. 

A Helynekem november 24-
én, szombaton nyit a miskolci 
Bohemian Betyars lemezbemutató 
koncertjével, amit 25-én, vasárnap 
irodalmi felolvasóest, a következő 
héten szerdától pedig 30Y hét követ.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

Párkapcsolatokról, 
pár kapcsolaton keresztül 
Akinek volt már valaha egy hó
napnál hosszabb párkapcsolata, 
az szinte bizonyosan élvezni fog
ja a Miskolci Nemzeti Színház no
vember 29én, csütörtökön de
bütáló új bemutatóját, A hideg 
gyermeket, mondja AriNagy Bar
bara dramaturg.

Marius von Mayenburg művé-
nek a miskolci teátrumban szín-
re vitt változatát hidegvígjáték-
ként definiálják, és csak 18 éven 
felüli nézőknek ajánlják. Mint 
Ari-Nagy Barbara elmondta, ez 
nem azért van, mert szokatlanul 
durva jelenetek vagy trágár szó-
használat jellemezné a művet.

– A darabban furcsa élethely-
zetek és különös figurák is meg-
jelennek, de a tizennyolcas kari-
kát azért tettük ki, mert tele van 
iróniával, keserű humorral, ami-
nek megértéséhez igen fejlett hu-
morérzék és némi élettapasztalat 
szükséges – mondja. 

Ari-Nagy Barbara szerint A 
hideg gyermek egy kiemelkedő 
kortárs színmű, melyet Európá-
ban sok helyen játszanak sikerrel.

– Nagyon mai történet ez egy 
fiatal szerzőtől. 20 és 80 év kö-
zött bárkihez szólhat, már csak 
a témája miatt is, ami nem más, 
mint a gyerekvállalás, a házasság, 
a párkapcsolatok és azok külön-
böző formái, a mai huszonévesek 
kapunyitási pánikja, valamint az 
a fajta magány, melyet az egyén 
csakis egy kapcsolatban élhet 
meg. Akinek volt már valaha egy 
hónapnál tovább tartó párkap-
csolata, az a mű során felfedezhet 

majd bizonyos elemeket, jelene-
teket a saját maga által megta-
pasztaltakból – összegzi a mű je-
lentőségét Ari-Nagy Barbara.

Nyolc, egymás számára többé-
kevésbé ismeretlen ember sorsa 
gubancolódik össze – őket Mis-
kolcon Máhr Ági, Szegedi De-
zső, Péva Ibolya, Rusznák And-
rás, Pál András, Fabók Mariann, 
Bohoczki Sára, Fritz Attila és Si-
mon Zoltán alakítja. 

– A szöveg négy párra van 
írva, az eredetihez képest mi egy 
kicsit megkevertük a korosztá-
lyokat és a nemeket. A darabnak 
mozaikos a szerkezete, a múlt, a 
jelen, a valós és az elképzelt ese-
mények keverednek, így soha 
nem lehet igazán tudni, hogy mi 
igaz, és mi nem. Azt hivatott ez a 
zavar kifejezni, hogy a saját törté-
netünk és igazságunk valahogy 
mindig párhuzamosan, elcsúsz-
tatva halad a másiké mellett – te-
szi hozzá Ari-Nagy Barbara.

Vállaltan az évad egyik leg-
merészebb produkciójának tart-
ják a vígjátékot, a társulat azon-
ban bízik a helyi közönségben.

– Az eddigi bemutatók alap-
ján úgy látjuk, nézőink rend-
kívül nyitottak az újítások felé, 
szeretik a színházukat és színé-
szeiket. Bízunk benne, hogy ha 
egy jó előadást látnak jó színé-
szekkel, az semmiképp nem fog 
csalódást okozni számukra – 
vallja Ari-Nagy Barbara.

A hideg gyermeket először 
november 29-én, csütörtökön 
este 7 órától tekinthetik meg a Já-
tékszínben.                            Tajthy Á.

Építőművész az idei Múzsa-díjas
Tizenegyedik alkalommal adják majd át a Mis
kolci Múzsa Díjat a a januári gálán. Az idén az el
ismerést Ferencz István építésznek ítélték oda.

A Miskolci Múzsa Díjat, a város legrangosabb 
kulturális elismerését minden év januárjában 
adják át, a magyar kultúra napja alkalmából. 
A kuratórium – amelyet a miskolci kulturális 
és gazdasági élet meghatározó képviselői alkot-
nak – a díjazott mellett elismeri a győztest köve-
tő négy, legjobbnak ítélt művészt is.

Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora, 
a kuratórium elnöke a beharangozó sajtótá-
jékoztatón elmondta, idén a Múzsa Díjat Ferencz István építésznek 
ítélik oda, aki a január 18-án, este hét órakor kezdődő gálán veheti 
át majd az elismerést.

– Kellemes helyzetben van a kuratórium, hiszen Miskolcon szám-
talan alkotó megérdemelné a díjat. Ferencz Istvánt tizenhat jelöltből 
választottuk ki, egyhangú döntés alapján. Ő lesz az első építőművész, 
aki Múzsa Díjat kap – jelentette be Patkó Gyula. – Alkotói hitvallá-
sa az állandó érték keresése, s abban működtetni az eleven lüktető 
életet, és nyomot építeni a haza földjére. A döntés során minden al-
kalommal fontos szempont, hogy a díjazott kötődjön Miskolc vá-
rosához, s jó hírünket messze földre elvigye. Ferencz István tökélete-
sen alkalmasnak bizonyult az elismerésre. Számtalan díjjal értékelték 
már munkáját, emellett számos miskolci épület viseli „kéznyomát” – 
indokolta a döntést a kuratóriumi elnök.

A kuratórium állandó tagja a Miskolci Nemzeti Színház minden-
kori direktora is, így első alkalommal Kiss Csaba, a színház vezetője 
is részt vett a döntésben. Egyedülállónak nevezte, hogy az országban 
a kultúra és a művészet szeretete összefonódik a gazdasági élettel.

–  A művészetekre nehéz idők járnak, ezért fontos, hogy azokat 
is megemlítsük, akik ugyan nem nyerték végül el a díjat, de az utol-
só körben is bent maradtak, érdemeik miatt. Ilyen Barna György 
néprajzi gyűjtő, Fecske Csaba költő, a Ruszkai Nóra–Nagy István 
dokumentumfilmes páros. Nekik egy, az évadra szóró Arany bér-
lettel szeretnénk megköszönni, hogy tesznek a miskolci kultúráért – 
hangsúlyozta Kiss Csaba.

Ferencz István többek között Kossuth- és Ybl-díjas építész, jelen-
leg a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tanára, ám ma is kötődik 
Miskolchoz. Nevéhez fűződik a Zenemalom, a Miskolci Egyetem 
jogi karának épülete, amelyekért 1985-ben kiérdemelte az Ybl Mik-
lós-díjat. Ő tervezte az avasi jezsuita épületegyüttest és az egyetem 
impozáns auláját is.                                                                         K. J. | fotó: J. Á.

Csörgheő Csuli szerepében – a következő premier pénteken lesz
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Zúzalékolás, medertakarítás a Start programban
Több utcát lezúzalékoltak, és 
a Pece-patak ágait is takarít-
ják a Start program kereté-
ben Kovács Józsefné Budai 
Mária önkormányzati kép-
viselő körzetében, ahol egy 
műfüves pálya is épül.

A Pece-patak III–IV. ágánál, a zá-
portározótól a patak lezárásá-
ig, tehát a Forrásvölgy és az Árok 
utcában a Bábonyibércig teljes me-
dertakarítást – fakivágást, bokor-

irtást, iszaptalanítást, fűkaszálást, 
szemétgyűjtést – végeztek, tudtuk 
meg Kovács Józsefnétől.

– Nagyon fontos volt ez a takarí-
tás, hogy nagyobb esőzések alkal-
mával se ismétlődhessenek meg a 
2010-es események, amikor kiön-
tött a gondozatlan medrű patak, 
elárasztva a környéket – hangsú-
lyozta a képviselő, hozzátéve: rend-
be teszik a Pece I–II. ágát is.

Ugyancsak a kistérségi munka-
program keretén belül kitakarít-
ják a csapadékvíz-elvezető árkokat 
a Major utcában, a Bábonyibércen, 
illetve a Cserhát utcán, ahol beton-

lapokkal is kibélelik a vízelvezető 
árkot. A Napfürdő, a Bandzsalgó 
utcában, valamint a Bábonyibércen 
járdákat takarítanak, a Jókai iskola 
mellett pedig parkolót. A Sólyom 
és Dóczy utcán, a Pacsirta utca vé-
gén és a Napraforgó utcában pedig 
zúzalékolnak. 

Mint ismeretes, Miskolcon és 
28 környékbeli településen má-
jus 22-én indult a Start közmun-
kaprogram első két eleme: a bel-
vízelvezetés, illetve mezőgazdasági 
tevékenység területén városunk-
ban 320-an kaptak akkor mun-
kát. A Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulása a projekt több más ele-
mére – belterületi, mezőgazdasági 
utak javítására, illegális hulladék-
lerakók felszámolására, téli foglal-
koztatásra, egyéb értékteremtésre 
– is pályázatot nyújtott be, amivel 
kapcsolatban ismét támogató dön-
tés született. A Start közmunka-
program második fázisa augusztus 
1-jétől indult, a négy új elem össze-
sen 620, további munkavállaló fog-
lalkoztatására nyújtott lehetőséget. 
Így a Start program teljes létszá-
ma 1359 főre nőtt, ebből Miskol-
con 660 munkavállalót foglalkoz-
tatnak. 

Kovács Józsefné köszönetet 
mondott a kistérségi munkaszer-
vezet vezetőjének, Bakos Istvánnak 
a munkáért, és kiemelte: a prog-
ram nagyon nagy segítséget jelent 
a problémák orvoslásában a tele-
pülési képviselőknek is. Így ugyan-
is nem kell egyéb városi, képviselői 
forrásokat igénybe venni.

A képviselő arról is szólt, hogy 
a Magyar Labdarúgó Szövetség ál-
tal meghirdetett országos pályaépí-
tési pályázati program keretében 
Miskolcon négy műfüves labda-
rúgó pálya épülhet, s a beruházá-
sok egyik helyszíne a körzetében 
található Bársony–Hunyadi Álta-
lános Iskola, Hunyadi Mátyás Tag-
iskolája. Az új pályát az intézmény 
udvarán építik fel labdafogó háló-
val, palánkkal, villanyvilágítással. 
A meghirdetett programban a be-
ruházás költségeinek 70 százalé-
kát az MLSZ, 30 százalékát pedig 
a pályázó önkormányzat, illetve az 
érintett választókerületi képviselők 
biztosítják fejlesztési alapjukból. A 
munka már októberben megkez-
dődött, a tervek szerint a jövő hé-
ten, november 30-án át is adják a 
pályákat.

Sz. S.

Térkövezés, új kamerák
Térkövezésbe kezdtek a Dózsa 
György és a Fazekas utca keresz-
teződésében található téren. Sza-
bó Sándor önkormányzati kép-
viselő elmondta, annak idején 
félbemaradt a tér kialakítása, s ez 
évek óta problémát jelent az erre 
haladó gyalogosoknak. 

A munka keretében a Városgaz-
da Kft. munkatársai térburkolatot 
raknak le a virágágyások közé is, 
ilyen módon egészen a külső jár-
dákig rendezik a terepet. Mindez 
mintegy 700 ezer forintba kerül.

Szabó Sándor egy másik, 
mintegy ötmillió forintos beru-

házásról is beszámolt a körze-
tében. Mint megtudtuk, folya-
matban van egy-egy térfigyelő 
kamera kihelyezése a Jókai lakó-
telep háziorvosi rendelőjéhez, il-
letve a Palóczy és a Kossuth utca 
kereszteződéséhez oly módon, 
hogy „belássa” a Deák tér terü-
letét is. A képviselő tájékoztatá-
sa szerint égetően szükségesek 
ezek az intézkedések a közbiz-
tonság javítása érdekében, sok 
olyan garázdaságról és egyéb 
cselekményről kap jelzéseket, 
amelyek joggal irritálják az itte-
ni lakókat. 

Sz. S. | fotó: M. L. 

Példaértékű közösségi összefogás

Valamennyi lépcsőt sikerült 
megújítani a tél kezdetére a 
Sályi István utcán, ahol je-
lentős járdafelújítások is tör-
téntek. Az ugyancsak itt fel-
épített játszótér Gonda Géza 
képviselő szerint példaértékű 
szimbóluma az eredményes 
közösségi összefogásnak. 

Mint mondta, a Sályi utca 15–23. 
előtti területen korábban is volt 
játszótér, azonban az elmúlt évti-
zedek során tönkrement, eszkö-
zei balesetveszélyessé váltak. Öt 
évvel ezelőtt az önkormányzat el-
bontatta, helye sokáig kihasználat-
lanul állt. Nemrégiben a ház kis-
gyermekes lakói kezdeményezték, 

hogy pályázati pénzből, egyéb tá-
mogatásokból és közösségi mun-
kával építsék újjá a játszóteret, mi-
vel nagy szükség lenne rá. 

– Az egyik bank pályázatán 600 
ezer forintos, vissza nem térítendő 
támogatáshoz jutott a közösség, és 
magam is jelentős összeggel támo-
gattam az új, korszerű játszótér létre-
hozását – nyilatkozta Gonda Géza. 
Mint fogalmazott, valóban példaér-
tékű társasházi közösségről van szó 
– olyan emberekről, akik maguk is 
hajlandóak tenni, dolgozni környe-
zetük szebbé, élhetőbbé tételéért.

Októberben elvégezték a szük-
séges földmunkákat, és a hónap 
második felében az uniós szabvá-
nyoknak megfelelő játékok is a he-
lyükre kerültek. Biztonsági okok-
ból a lakók be is kerítik a területet, 
önerőből, saját költségükön. 

Sz. S.

Új parkolók, kátyúzás
Új parkolóhelyeket adtak át ked-
den a Szentpéteri kapu 4. szám 
előtt. Nánási-Kocsis Norbert, a vá-
rosrész önkormányzati képviselő-
je elmondta: régi, és nagyon fon-
tos közlekedési problémát kellett 
orvosolni a területen.

Most húsz autó várakozására al-
kalmas parkolót alakítottak ki, 
de készen állnak a tervek továb-
bi 50-60 parkolóhely megépíté-
sére is, ha igény lesz rá. A kép-
viselő szerint a közelmúltban 
kaotikus állapotok alakultak ki 
ezen a részen, állandó lakossá-
gi igény volt a helyzet rendezé-
sére. A Szentpéteri kapu „szer-
vizútjának” nevezett bekötőút 
egyik sávja gyakorlatilag járha-
tatlan volt a várakozó autók mi-
att, balesetveszélyes helyzeteket, 
baleseteket idézve elő. 

Az új, gyeprácsos parkolók 
megépítésével, használatával az 
út mindkét sávja felszabadul, a 
mintegy hárommilliós beruhá-
zást Nánási-Kocsis Norbert kép-
viselői keretéből valósította meg. 

Mint megtudtuk, a közel-
múltban aszfaltozást-kátyúzást 
is végeztek a körzetben. 

– Az Álmos utca burkolata 
rossz állapotban volt, folyamatos 
balesetveszélyt jelentett, ráadásul 
itt megy keresztül a tanuló gép-
járművezetők egyik oktatási út-
vonala – nyilatkozta a képviselő, 
elmondva, hogy kérésére a pol-
gármesteri hivatal Beruházási és 
Városüzemeltetési Osztálya ok-
tóber végén elrendelte az előze-
tesen felmért úthibák kijavítását 
a Miskolci Városgazda Kft.-nél, 
november 15-ei teljesítési határ-
idővel.                         Sz. S. | fotó:  M. L.

Járda és árok is lesz
Járda épül a Magashegyi busz-
megállóban, a Ládi telep 14. szám 
mögött pedig csapadékvíz-elve-
zető árkot alakítanak ki. A beru-
házások összértéke meghaladja a 
négymillió forintot.

Gazdusné Pankucsi Katalin, a 
választókerület képviselője el-
mondta, nagyon régi problémát 
sikerült orvosolni a buszmegál-
lónál, az út jobb és bal oldalán 
is mintegy 35 méter hosszú, 1,2 
méter széles járda kialakításá-
val. A forgalmas helyet a járóke-
lők eddig csak az úttesten tudták 
megközelíteni, ami kényelmet-
len volt, és nagyon balesetve-
szélyes. Mint megtudtuk, a te-

rületen egy új villanyoszlopot is 
felállítanak, hogy este megvilá-
gítsa a gyalogátkelőhelyet.

A Ládi telepnél mintegy 50 
méter hosszan építik újjá a csa-
padékvíz-elvezető árkot, mely-
nek elhanyagolt állapota csa-
padékos időben folyamatos 
problémákat okozott. Nem tud-
ta elvezetni a vizet, amely így el-
öntötte a környéket, a fellazult 
talajból képződő hordalék fo-
lyamatos problémákat jelentett. 
A mintegy félmilliós beruházás 
keretében most kitisztítják, és 
előre gyártott elemekkel rakják 
ki a csatorna medrét, amely így 
el tudja majd vezetni a lezúduló 
csapadékot.              Sz. S. | fotó: J. Á. 

Dolgoznak 
a függőkertekben 

Már dolgozik Lillafüreden, a 
függőkertekben a közbeszerzé-
sen nyertes konzorcium, mely-

nek egyik tagja, egy miskolci 
cég végzi a támfalak megerősíté-

sét és a partfalak rendbetételét. 
Arról már többször beszámol-

tunk, hogy a „Diósgyőr-Lil-
lafüred komplex kulturális és 

ökoturisztikai fejlesztése” című 
ÉMOP-projekt keretében a lil-

lafüredi függőkertben több állo-
másos tematikus sétányt alakí-

tanak ki. Ennek a megújításnak 
előfeltétele, hogy a támfalakat 
biztonságosan megerősítsék. 

(fotó: Juhász Á.)

Lakossági fórum a várról
Lakossági fórumot tartanak a „Diósgyőr-Lillafüred komplex kul-
turális és ökoturisztikai fejlesztése” projekt kapcsán a diósgyőri vár 
fejlesztéséről november 29-én, csütörtökön délután 5 órától az Ady 
Endre Kulturális és Szabadidőközpont nagytermében.

Résztvevők: Pfliegler Péter alpolgármester, Lengyel Katalin, a Mis-
kolci Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója, Sebestyén László or-
szággyűlési képviselő, Bartha György és Seresné Horváth Zsuzsanna 
önkormányzati képviselő, Rostás László főépítész, Cséfalvay Gyula, a 
diósgyőri vár felújításának tervezője, Rudolf Mihály, a Lovagi tornák 
tere tervezője, valamint Kákóczki András, az önkormányzat kulturá-
lis, idegenforgalmi és városmarketing osztályának vezetője.
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APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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

A MIVÍZ Kft. nyilvános ajánlatkérési eljárást hirdet  
az alábbi feladatra:

„Miskolc közigazgatási területén  
található vízmérőcserék  

és mérőhely-átalakítási munkák” 

Az ajánlat beadásának határideje:  
2012. november 30. 1000 

Az ajánlat bontásának helye, időpontja: 
3527 Miskolc, József A. u. 78. sz., IV. emelet, 410 szoba,

2012. november 30. 1000 

Az ajánlatkérési dokumentáció ára: 5000 Ft+áfa

Az ajánlatkérési dokumentáció a MIVÍZ Kft. (Miskolc, József 
A. u. 78. sz.) Közműnyilvántartási csoportjánál vehető át,  

társaságunk pénztárában történt befizetés után.
Az ajánlatkérési dokumentáció 2012. november 26.  

napjától minden munkanap 800–1100 óra között váltható ki  
a beadási határnapon 900-ig.

MIVÍZ Kft. 
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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:

FELHÍVÁS
a Miskolci rendészeti szakközépiskola

PályázaToT hirdeT
 iskolai büfé részére helyiségek bérlésére 

és üzemeltetésére.
A pályázati felhívás megtekinthető a www.mrszki.hu honlapon.
Pályázat beadási határideje 2012. december 11-én, 10.00 óráig.

HIrdetés

HIrdetés

A turizmuson keresztül fejlődő település
Napjainkban egyre több te-
lepülés törekszik arra, hogy 
autentikus, helyi adottságo-
kat kihasználó, értékteremtő 
programokkal hívja fel ma-
gára a figyelmet, és vonzza a 
turistákat. Jó példa erre Mi-
kóháza is.

A szépen felújított történelmi pin-
cesor és a gyönyörű természeti 
környezet szinte adja magát a kel-
lemes programokhoz. Így gon-
dolták ezt a településen is, így az 
utóbbi években olyan turistacsalo-
gató és az ott élők szórakozását, ér-
dekeit szolgáló eseményeket ren-
deztek meg, mint a Helyi Termék 
Fesztivál, a Hegyközi Szárnyas, 
Tököstojás és Töltelék Fesztivál, a 
Zempléni Disznótoros és Adventi 
Vásár, vagy éppen a színházi esték.

Mikóról kapta a nevét
A megye északkeleti részén, Sátor-
aljaújhelytől 10 km-re, a szlovák 
határ mellett található Mikóháza. 
Alapítása az első írásos emlékek 
alapján 1236-ra tehető, 2006-ban 
ünnepelte 770. évfordulóját. 

A területet egy 1273-ból való 
rendelet tanúsága szerint Kun Er-
zsébet királyné adta birtokul élete 
fogytáig egyik hű emberének, Mi-
kónak. Az 1720-as években új gaz-
dát kapott a falu, ekkor telepedett 
le itt a Komáromy család, tagjai két 
évszázadon át játszottak a falu éle-
tében meghatározó szerepet. Gaz-
dasági életében pedig a mező- és 
erdőgazdálkodás dominált.

Ma teljes infrastruktúrával, ren-
dezettségével, szép fekvésével, jó 

levegőjével kedvelt turisztikai cél-
ponttá vált, ahol a környező erdősé-
gek remek kirándulási, kikapcsoló-
dási lehetőséget biztosítanak.

adventi disznótoros
A Mikóházi Történelmi Pince-
tulajdonosok Egyesülete tavaly 
rendezte meg először a Zemplé-
ni Disznótoros és Adventi Vásárt, 
melynek helyszínéül a felújított 
történelmi pincesor szolgált. Fel-
elevenítették az ünnepkörhöz kap-
csolódó népszokásokat, népszerű-
sítették a karácsonyi asztal ünnepi 
hangulatát idéző helyi termékeket, 
és bemutatták a disznóvágás ha-
gyományait is. A rendezvény any-
nyira jól sikerült, hogy most de-
cember 8-án ismét megrendezik.

A programok között szerepel 
többek között a (vad)kolbásztöl-
tő verseny, de lehetőség nyílik ve-
lős tojás, toros káposzta, sült hurka, 
kolbász, lacipecsenye kóstolására, 
amit egy forró tea vagy forralt bor 
követhetett. Az Adventi Vásáron 
kizárólag a környékbeli kézműve-
sektől vásárolhatnak a kilátogatók. 

A program disznótoros része 
reggel az adventi koszorú gyertyá-
jának közös meggyújtásával és a 
fogópálinka kitöltésével indul. Ezt 
követi a disznóvágás: szúrás, per-
zselés hagyományos módon. Fo-
lyamatosan kóstolhatóak a finom 
étkek, délután pedig Rokker Zsolti 
is megdolgoztatja a rekeszizmokat. 
A rendezvény ideje alatt a csűr-
ben vadásztrófea-kiállítás tekint-
hető meg. Az egész napos élő zenét 
a Puczos Népi Együttes biztosítja.

ezt érdemes megnézni
Persze, azt is érdemes számba ven-
ni, hogy mit érdemes megnéz-
nünk, ha már Mikóházán járunk. 
A központban áll a barokk stílu-
sú, 1769-ben épült görög katoli-
kus templom, melyben az 1800-
as évek elejéről látható a 48 képet 
tartalmazó ikonosztáz. Közvetlen 
szomszédságában található az ál-
lamalapítás ezredik évfordulójá-
ra épült Millenniumi Emlékpark. 
Az „erdők felé” eső végén pedig a 
történelmi pincesor, ami nemcsak 
kóstolóhelyként, de látnivalóként 
is megállja a helyét, különösen, mi-
óta az elején ott áll a pálinka készí-
tésének és élvezetének témakörét 
alaposan körbejáró Pálinkaház. 

Innen könnyen eljuthatunk a fa-
lutól 3 kilométerre magasodó Fe-
kete-hegyre, melynek csúcsán  
körpanorámát nyújtó kilátótorony 
áll. Ide is tanösvény vezet, Mikó-
háza környékén ugyanis összesen 
hét, különböző nehézségű, jól tú-
rázható tanösvény mutatja meg a 
Zempléni-hegység szépségeit. 

Ha valaki ettől nagyobb kirándu-
lásra vágyik, akkor is jó helyen jár! 
Határon túli összefogás eredménye-
képpen Mikóháza és Alsómihályi 
(Michal’any) együtt valósította meg 
a Zempléni-hegység peremén futó 
kerékpárutat. Ennek teljes hossza 
13,5 kilométer, nyomvonalán négy 
pihenőhely található. A környék 
megismerését és a tájékozódást hat 
információs tábla segíti.

Merre, mivel?
Az útvonaltervező 92 kilométer-
re és másfél órásra taksálja az utat, 
melyet a 37-esen tudunk megten-
ni Felsőzsolca, Hernádkak, Sze-
rencs, Bodrogkisfalud, Olaszliszka, 
Sárazsadány, Sárospatak, Sátoralja-
újhely érintésével. Az útba eső te-
lepüléseken most is számtalan lát-
nivalót tudunk ajánlani, melyek 
megtekintésre érdemesek, ha meg-
pihenünk útközben. Mivel ezen az 
útvonalon már többször jártunk, 
csak címszavakban említjük meg a 
látnivalókat.

Szerencs: Rákóczi-vár a Zemp-
léni Múzeum kiállításaival, ké-
peslapgyűjteménnyel, Cukormú-
zeum. Olaszliszka: kőhíd, XIV. 
században épült templom, Kos-
suth-ház. Sárospatak: Nagykönyv-
tár, a Tiszáninneni Református 
Egyházkerület Tudományos Gyűj-
teményei. Rákóczi-vár, Vártemp-
lom, Szent Erzsébet Ház, Megyer-
hegyi Tengerszem. Sátoraljaújhely: 
Zsólyomkai és Ungvári pincesor, 
Kazinczy Ferenc Múzeum, pálos-
piarista templom és rendház, Szent 
István-nagytemplom, Széphalmon 
pedig a Magyar Nyelv Múzeuma 
és a Kazinczy-emlékcsarnok.

Ha a közösségi közlekedést része-
sítenénk előnyben, akkor számíta-
nunk kell több átszállásra. Vonattal 
Sátoraljaújhelyig könnyen eljutha-
tunk. Az első vonat fél öt után in-
dul a Tiszairól, és nagyjából órán-
ként közlekedik egészen este 11-ig. 
A menetidő másfél óra, a járatok fe-
lénél át kell szállni egyszer Szeren-
csen. Visszafelé nagyjából ugyan-
ez a helyzet. Innen azonban busszal 
vagyunk kénytelenek továbbmenni, 
(néhány kilométer csupán Mikóhá-
za), így nem árt előre tájékozódni a 
csatlakozásról! 

H. I. | fotó: mikohaza.hu   

Utazni is szeretünk adventkor
a kellemes téli napokon is so-
kan adják utazásra a fejüket, így 
a miskolciak is. a tél beálltával a 
síutak mellett a tematikus utazá-
sok a legkedveltebbek.

– Az adventi vásárok hangulata, 
a havas hegyekben töltött pihe-
nés tovább segíti karácsonyi ké-
szülődésünket. Az adventi uta-
zások száma kifejezetten sokat 
nőtt, nagyon kedvelt és népsze-
rű lett a kikapcsolódni vágyók, 
ünnepi hangulatot keresők kö-
rében – mondja Mészáros József 
utazásiiroda-vezető.

Az ünnepek elmúltával a 
síutak mellett továbbra is a te-
matikus utazások a legkedvel-
tebbek, például Velence karne-
váli forgataga. A szakember azt 
mondja, két évtizedes tapaszta-
lata alapján is folyamatosan fi-
gyelik az utasok igényeit, és en-
nek megfelelően igyekeznek 
összeállítani a kínálatot. Így pél-
dául az utazási igényeknek meg-

felelően ajánlják a monteneg-
rói és a burgaszi nyaralást, de a 
már bejáratott üdülőprogramok 
iránt is nagy az érdeklődés, mint 
amilyen Lloret de Mar, Paralia, 
az olasz tengerpart és Horvát-
ország gyönyörű vidékei. Róma, 
London, Párizs és a közkedvelt 
európai világvárosok ugyancsak 
népszerű úti célok. A belföldi 
egynapos városnéző kirándulá-
sok is kedveltek azok körében, 
akik hazánk értékeivel szeretné-
nek megismerkedni. 

Ezt ajánljuk még ›››››››››››››››››››››››››››››››
November 24–25. | Mikulás-túra. Aggteleki Nemzeti Park.
November 25. | Vasárnapi túra a Diósgyőri Természetbarát Sport Klubbal. Bükk.
November 29. | Kézműves foglalkozás. Tard, Hagyományőrző Központ. 
december 8. | Mikulás Party. Éjszakai fürdőzés és Mikulás-party. Bogácsi Termálfürdő.
december 17–19. | Zempléni Betlehemes Találkozó. Sátoraljaújhely.

Házi komposztálás  
a Sajópálfalai Napköziotthonos 
Óvoda szervezésében 
Projektazonosító:   KEOP-6.2.0/A/11-2011-0135
Támogatás :  5 169 000 Ft

A projekt keretében Sajópálfala településen házi komposztá-
lást népszerűsítő mintaprojekt valósult meg, amely során 130 
db, 400 l-es házi komposztáló láda került ingyenesen kihelye-
zésre a település háztartásaiba. A családok nyár elejétől gyűjtik 
az újra hasznosuló szerves hulladékot.  A nagyobb terjedelmű 
növényi maradványok aprítását a pályázati összegből vásárolt  
géppel végzik.

Bővebb információ:  Fekete Zoltán polgármester             
Lőrinczné Farkas Éva vezető óvónő             
Mobil: 06-70/388-9214.  Tel.: 46/329-529 
E-mail: sajopalfalahivatal@gmail.com
www.sajopalfala.hu  

Apróhirdetés
hi-sec és MeGa acél biztonsági ajtók be-
építve már 59 900 Ft-tól, továbbá nyílás-
zárók (műanyag, fa, alumínium) cseréje 
óriási kedvezménnyel, teljeskörű árnyéko-
lástechnikával. érdeklődni: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, bemuta-
tóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet.  
Nyitva: h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.
Termelői borkimérés Miskolcon. tokaji, 
egri, bükki minőségi borok nagy válasz-
tékban. Ny.: K–P, 12–17, szo. 10–14. tele-
fon: 70/866-1652.
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Minél nagyobb erővel dolgozik, annál több ellenállásba ütközik. Et-
től függetlenül kreatív, érdemes hallgatnia a megérzéseire! A telihold váratlan pénzügyi lehetősé-
get hozhat. A szerelemben még mindig nem azt kapja, amire vágyik, le kellene végre mondania il-

lúzióiról. Ha valakinek igazán fontos, akkor úgyis keresni fogja – de lehet, már rég megtalálta. 

BiKa (04. 21–05. 21.) A csillagok arra figyelmeztetik, hogy vigyázzon jobban a pénzére! 
A munkahelyén lévő „pezsdülést” most a maga javára is fordíthatja, ha nem szégyelli kihasználni 
egy kollégája vonzalmát. Valaki alaposan összezavarta a szívét, de hiába imponál, valószínű, hogy 

ha kicsit meg is kopott, a biztos lábakon álló régi kapcsolat hitelesebb.

iKreK (05. 22–06. 21.) November végén és december elején érdemes a kötelességeire 
figyelni. Meglehet, jobban kell majd építenie szerettei megértésére. Talán kevesebbet láthatják, de 
értesse meg velük, ez nekik is jó lesz. Arra vigyázzon, hogy ne éljen vissza támogatásukkal! Számot 

vet múlttal, jövővel, rájön a rokoni kötelékek és a szerelem fontosságára. 

ráK (06. 22–07. 22.) Új pénzügyi stratégiái most igen kecsegtetőek, annál is inkább, mi-
vel főnökei pozíciójában is megerősítik. Ha azonban saját üzlete, vállalkozása van, akkor nem árt ki-
csit óvatosabban terveznie: bizonyos értelemben ugyanis illúziókba ringatja magát. Számtalan 

akadályt kell leküzdenie, de a legnehezebb feladat lesz önnön akaratosságán úrrá lennie.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Munkahelyén most a szerepjátszás idejét éli. Ha csak a 
külvilággal akar elhitetni önmagáról valamit, miközben tisztában marad a saját valós értékeivel, az 
is fárasztani fogja egy idő után. És nem éri meg. Az anyagi nehézségek alighanem már csak jövőre 

hagyják el a háza táját. Magánéletében mindent rózsaszínben lát, és ráadásul nem is téved.

szűz (08. 24–09. 23.) A napokban lehetőséget kaphat egy jobb állásra. A tárgyalás so-
rán azonban legyen óvatos; nem mindig bölcs dolog kimondani azt és pontosan úgy kimondani, 
amire gondol. Ha ezt megszívleli, sínen lesz. Munkája lemondást és áldozatot követel a szerelmé-

től, ezért most ne bocsátkozzon vitákba párjával, még ha ellent is mond önnek.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Munkahelyén jól mennek a dolgok, csak az eddigi szokásos 
könnyelműségén kell változtatnia, illetve kapcsolatteremtő képességét kihasználva szponzorokat, 
támogatókat kellene keresnie egy jó ötlete megvalósításához is. Legyen bátor! Ha teheti, a hét ele-

jén utazzanak el, így kedvesével elkerülheti az összezördüléseket. 

sKorpió (10. 24–11. 22.) Nem mindegy, milyen emberekkel veszi körbe magát. Első-
sorban ne anyagi, egzisztenciális haszonra gondoljon. Az ismertség olyan tőke, ami hasznára válhat 
önmaga kiteljesítésében is. Pénzügyekben legyen óvatos, nagyon válogassa meg az eszközeit. Ha 

nyitott az újra, akkor rendkívül izgalmasnak fogja találni az elkövetkező időszakot.

nyilas (11. 23–12. 21.) Munkájában a szokásosnál is rámenősebb, sőt, magát megha-
zudtolóan lehengerlő. Ennek ellenére ez a hét is a kettősség jegyében zajlik: továbbra is szívesen 
zárkózna magányába, de kénytelen nagyon sok emberrel találkozni és eszmét cserélni, és rájön, 

hogy ez jó. Szerelmi ügyekben kissé zavaros a helyzete: túl sok is, meg túl kevés is, amit kap. 

BaK (12. 22–01. 20.) Igen aktív most a munkahelyi küzdelmekben, érzi, garantált az elő-
menetele. A későbbi konfliktusok miatt jobb lenne kicsit finomítani az eszközökön. Intézze úgy, 
hogy ne csak a szövetségesei, de a riválisai is jól járjanak az emelkedésével. Legyen bátor változtat-

ni az életén, szívügyekben megnyugvást csak a bizalom hozhat.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) A meggyőzésnél válogassa meg az eszközeit, a túlzott rá-
menősséget, esetleges zsarolást nem fogják jó néven venni kollégái. Legyen nagyon mértékletes, 
ne higgyen a túlságosan kecsegtető ajánlatoknak. Mielőtt túlságosan beleélné magát az új szere-

lembe, jobb, ha meggyőződik kedvese megbízhatóságáról. 

HalaK (02. 20–03. 20.) Munkahelyi küzdelmeiben ne számítson könnyű sikerre, de 
egy váratlan segítségre annál inkább. Az eredmény annál tartósabb és gazdagabb lesz, minél na-
gyobb küzdelem az ára. Semmit se tervezzen előre, meg kell tanulnia jobban bízni a véletlenben. 

A hét végén ne tagadja meg magától a szórakozást, a kalandot. 

s
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Híres világörökségek

Tisztelt Olvasó! Elmúlt néhány játékunkban a Bükkben barangoltunk, élő-
lényekkel, gyönyörű barlangokkal foglalkoztunk. Ám most következő so-
rozatunkban átlépjük nemcsak a megye-, hanem az országhatárt is, és 
világörökségekkel ismertetjük meg olvasóinkat négyrészes rejtvénysoro-
zatunkban. A megfejtéseket együtt, egy levélben, legkésőbb december 
20-án éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A 
helyes megfejtők között a Szerviz Iroda felajánlásában Barcelonáról és Ír-
országról szóló útikönyvet sorsolunk ki.
Előző játékunkban bükki barlangok nevét kerestük. Helyes megfej-
tés: 1. Kalapácskői barlang, 2. Királykúti zsomboly, 3. Szamentu barlang, 
4. Feketelen sziklaüreg. A Cinema City felajánlásában mozijegyet nyert: 
Konczné Darai Krisztina (Miskolc, Csajkovszkij u.) és Szűcs Ferenc (Miskolc, 
Csipkés u.).

Problémák és feladatok az Avason
Ahogy arról a múlt héten röviden már beszámoltunk, 
komplex stratégiát készít a város vezetése az avasi városrész 
fejlesztésére, melynek első lépéseként egyeztető fórumot 
rendeztek a múlt héten az Avasi Gimnáziumban. Mint már 
megírtuk, komplex, integrált és fenntartható stratégiát sze-
retnének megalkotni, már csak azért is, mert az unió a kö-
vetkező fejlesztési ciklusban csak komplett fejlesztési célo-
kat támogat. 

Komplex, integrált és fenntartható. 
Ezzel a három kifejezéssel jellemez-
te Kiss Gábor alpolgármester, hogy 
milyen városfejlesztési stratégiát is 
kell megalkotni. Vannak napi szin-
tű, operatív ügyek, amelyek terhelik 
az avasi városrészt, de a napi felada-
tok mellett meg kell tervezni a jövőt. 
Első lépésként egy helyzetképet sze-
retnének készíteni, amely mentén 
el lehet indulni. Az alpolgármester 
hozzátette, vannak pozitív kezde-
ményezések, de nincs még kiala-
kult párbeszéd a résztvevők között. 
Ezért is azt kérték, hogy adjanak egy 
rövid értékelést arról, hogyan látják 
az Avast, majd, ha van megoldási ja-
vaslatuk, azt is mondják el. 

Gyökértelenség,  
közösségépítés
Földessy Judit, a Miskolci Család-
segítő Szolgálat igazgatója szerint 
szervetlen fejlődés jött létre, az em-
bereknek nincs kötődésük a hely-
hez, egymáshoz. Éppen ezért kö-
zösségépítő programokra van 
szükség. Kovács László, a Kék Vo-
nal Komputer Klubház képvise-
letében azt emelte ki, hogy nincs 
befogadó közösségi támogató-
rendszer a városrészben a fiata-

lok számára, ahol az iskolaidőn kí-
vül el tudják tölteni értelmesen az 
idejüket, vagy egyszerűen csak ki 
tudnának kapcsolódni. Az anya-
gi nehézségeik miatt pedig nehéz a 
családokat megszólítani.

Varga Gergő önkormányzati 
képviselő nem értett egyet a gyö-
kértelenség felvetésével, véleménye 
szerint a lakótelep tele van értékek-
kel és értékes emberekkel. A kény-
szerüzemeltetési közösségek azon-
ban nagy problémát jelentenek, 
melynek kapcsán megjegyezte, 
hogy pártja, a Demokratikus Koa-
líció már összeállított egy anyagot.

Balogné Pálfi Gabriella, a Her-
man Ottó Általános Iskola és 
Munkácsy Mihály Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény igazgató-
ja arról beszélt, hogy a két iskola ta-
nulóinak több mint fele hátrányos 
helyzetű, 28 és 43 százalékuk roma, 
30 százalékuk valamilyen tanulá-
si zavarral küzd, a két iskolából 57 
gyerek ment a családjával külföld-
re. Sokan élnek nehéz körülmé-
nyek között, és oktatni sem egysze-
rű ilyen háttérrel őket.

Schmidtné Törő Ágnes, az Avasi 
Gimnázium igazgatója fontosnak 
tartja, hogy az iskolák összefogja-

nak. Példaként említette a jezsui-
ta gimnáziummal közös adventi 
programjukat. Elmondta, sok szü-
lő kérdezi a nyílt napokon, merje-e 
az Avasra járatni a gyermekét – pe-
dig nem rosszabb a közbiztonsá-
gi helyzet, mint más városrészben. 
Fedor Péter, a Fáy András Görög 
Katolikus Közgazdasági Szakkö-
zépiskola igazgatója is támogatta, 
sőt szorgalmazta az intézmények 
együttműködését. 

Közbiztonság, szegénység
Bodnár Roland, a Miskolci Rend-
őrkapitányság Avasi Rendőrőrs pa-
rancsnoka hangsúlyozta: rosszabb 
a városrész híre, mint amilyen a va-
lódi helyzet. Bűnügyileg egyálta-
lán nem kell rosszabb állapotokkal 
szembenézniük, mint egy hason-
ló lakószámú városnak. Problémát 
inkább a lakóközösségeket irritáló 
jelenségek okoznak, ám ezek meg-
oldása nem feltétlenül rendésze-
ti kérdés. Azt viszont megemlítette, 
hogy tartani lehet a gettósodástól, 
vannak ugyanis olyan lépcsőházak, 
ahol már csak, vagy többségében 
olyanok laknak, akikkel gond van, 
és kicsi az esélye, hogy normál élet-
módot folytató családok egy ilyen 
lépcsőházba be akarnának költözni.

Takács Gábor, az önkormányzat 
társadalmi felzárkózási referense 
szerint az Avas nem tartozik a sze-
gények lakta szegregátumok közé. 
Kós Ede, a katolikus érseki hiva-
tal roma pasztorációs referense vi-
szont a mélyszegénységről, ennek a 
kultúrájáról és a nemzetiségi prob-
lémákról beszélt. 

Sélley Andrea, a Dialóg Egyesü-
let vezetője a magas rezsiköltséget, 
a munkanélküliség magas arányát, 

a generációs és etnikai különbsé-
geket sorolta fel azon problémák 
forrásaként, amelyek a városrész-
ben élőket leginkább terhelik. Vá-
radi Gábor, a cigány nemzetiségi 
önkormányzat elnöke a megértés 
szükségességét emelte ki elsőként, 
majd a munkanélküliség problé-
májáról és a közösségépítés fontos-
ságáról beszélt.

Schweickhardt Gyula, a Miskolc 
Holding Zrt. projektvezetője sze-
rint nincs átfogó szociális térkép, 
pedig szükség lenne rá az Avason. 
Az iparosított technológiával épült 
panelházak műszaki állapota rossz, 
várhatóan 15 év múlva megoldást 
kell találni rájuk, ezt máshol csak 
elbontással tudták kezelni.

Folytatják a munkát
Kiss János, a Fidesz frakcióvezetője 
elmondta, a lakossági konzultáció-
juk alapján is folyamatosan igye-
keznek megoldásokat kidolgozni, 
javaslatokat tenni a városvezetés 
elé. Persze, a megoldás pénzkérdés 

is, amihez megfelelő forrásra van 
szükség.

A javaslatok közt felvetődött, 
hogy legyenek közösségi rendezvé-
nyek, és ennek megfelelő tér, hogy 
az önkormányzat és a civil szerve-
zetek dolgozzanak együtt. Az Avasi 
Gimnázium a színháztermét és az 
iskola előtti teret is felajánlotta eh-
hez, és felhívták a figyelmet, hogy 
a középiskolások önkéntes mun-
káját is ki lehet használni a város-
részben. 

Felvetődött, hogy munkacso-
portokat kellene alakítani a haté-
konyabb munkához, melynek kap-
csán Kiss Gábor alpolgármester 
megjegyezte, a stratégia is mun-
kacsoportokban alakul ki. Vára-
di Gábor a tapasztalati szakértők 
rendszerére hívta fel a figyelmet, 
akiknek olyan a hátterük, mint 
amiben azok élnek, akiknek taná-
csot adnak.

Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő örömét fejezte ki, hogy 
elindult az egyeztetés, és hangsú-

lyozta, hogy a város vezetése már 
eddig is tett lépéseket a problémák 
megoldása felé, és a jövőben is ezen 
dolgoznak majd. 

Kriza Ákos polgármester össze-
foglalójában megjegyezte: közgaz-
dasági kérdésről is szó van. Akik 
kevés pénzből élnek és nem tudják 
fenntartani a lakásukat, azok szá-
mára kisebb fenntartásút kell biz-
tosítani, alternatívát kell mutatni 
ezeknek az embereknek. Határo-
zottan kell lépni, hogy a közössé-
gek egyensúlyát helyreállítsák.

Kiss Gábor kijelentette: ezt a be-
szélgetést folytatni kell! Ha meg-
vannak a célok, akkor lehet uni-
ós forrásokat találni hozzájuk. Van 
olyan lépés is, ami nem igényel for-
rást, csak szervezési kérdés, vannak 
kevés pénzből rövid távon meg-
oldható problémák, és hosszú távú 
programok is. Ennek a kidolgozá-
sában, megvalósításában számíta-
nak a fórum résztvevőire, akikkel 
folyamatosan tartják a kapcsolatot 
a jövőben.                              Horváth I.
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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.

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.

November 28. | szerda » Labdarúgás: Magyar Kupa, DVTK – Budapest Honvéd. Di-
ósgyőri stadion, 18.00.

November 30. | péNtek » Jégkorong: MOL Liga, HSC Csíkszereda – Miskolci Jeges-
medvék. Csíkszereda, 19.00 » Kézilabda: NB II, MVSI – Tiszavasvári SE-QUICK 200. Egyetemi kör-
csarnok, 19.00.

december 1. | szombat » Labdarúgás: NB I, DVTK – Budapest Honvéd. Diósgyőri 
stadion, 18.30 » Kosárlabda: NB I, DKSK-Miskolc – ZTE NKK. Generali Aréna, 16.00.

december 2. | vasárNap » Futsal: NB I, DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont – Gala-
xis NFE. Generali Aréna, 17.00 » Jégkorong: MOL Liga, ASC Corona Brasov – Miskolci Jegesmed-
vék. Brassó, 19.00.
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» Jubileumi úszóverseny. A 2006-ban születettektől a felnőttekig 7 korosztály 317 ha-
zai és határon túli versenyzője összesen 30 versenyszámban mérte össze tudását a 25. Bitskey Zol-
tán-emlékverseny és Testvérvárosok Kupán szombaton a Kemény Dénes Városi Sportuszodában. A 
nap során mintegy 800 rajtot és 93 eredményhirdetést jegyezhettek a rendezők.

» Könyv Kamarásékról. A Diósgyőri Gimnáziumban mutatták be a Kamarás István és 
felesége, Rohonczy Mária emlékére összeállított Kamarásék – Sikerek – emlékek-hagyományok 
című könyvet. Az iskola országos hírű sportéletének alapjait a házaspár rakta le évtizedekkel ez-
előtt, az intézmény a kötettel is előttük tiszteleg.

» Újra kiütéses siker! Tizenegy (!) gólos győzelmet aratott a DVTK-Szabadidőközpont-
Vénusz csapata a női futsal NB I 7. fordulójában Kiskunfélegyházán, így az előző fordulóbeli vere-
ség és a Magyar Kupa-kiesések után újra sikert könyvelhetett el.

» MVSC: végre győzelem! A szezon eleji sorozatban négy siker, majd hét vereség után 
vasárnap este Veszprémben újra győzött az Albrecht-MVSC-MVSI NB I-es női röplabdacsapata. 
Toma Sándor tanítványai simán, három szettben győzték le ellenfelüket.

» Tízzel nyertek. Kiütéses győzelmet aratott a Miskolci Szabadidőközpont Floorball SE va-
sárnap a Generali Arénában az OB2 5. fordulójában. Szabó Ákosék utolsó idei, hazai mérkőzésükön 
13–3-ra győzték le a Neumann „B” csapatát.

» Hazai pályán verhetetlenek. Újabb győzelmet aratott itthon a Miskolc Városi Sport-
iskola NB II Észak-keleti csoportjában szereplő férfi kézilabdacsapata. Az MVSI a Debreceni EAC-ot 
verte meg öt góllal, 29–25-re, így negyedik hazai mérkőzését is sikerrel vívta meg.

» Kovács harmadik a Nagyerdőn. Debrecenben rendezték meg az elmúlt hétvégén 
az Oxigén Kupát, melyen Kovács Attila miskolci rádiós tájfutó a harmadik helyet szerezte meg a 60 
év feletti férfiak mezőnyében.
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Győzelemmel tértek vissza Európába
65–56-ra legyőzte a DKSK-
Miskolc együttese szerda 
este az osztrák bajnok Flying 
Foxes SV Post Wien csapatát 
a Közép-Európai Liga első 
mérkőzésén.

A siker ellenére a mutatott játék 
miatt nem lehettek maradéktala-
nul boldogok a miskolciak.

– Először is annak kell örülni, 
hogy győztünk, ez volt most a leg-
fontosabb. A következő mérkőzé-
sen biztos, hogy felszabadultabban 
fogunk játszani, hiszen már meg-
tört a jég – értékelt Fürtös Kata.

A DKSK vezetőedzője sem volt 
elégedett tanítványai teljesítmé-
nyével, de még az eredménnyel 
sem.

– Aki ismer, az tudja, hogy ma-
ximalista vagyok. Nem tudom, mi 
történt a lányokkal, egész héten 
jobb ritmusban edzettünk. Nem 
volt sebességünk, felvettük az el-
lenfél lagymatag, tötyögős kosár-
labdáját, ez abszolút nem tetszett 
nekem. Rendet kell tenni a fejek-
ben, és sokkal jobban koncentrálni 
a feladatokra. Egyedül a győzelem-
mel lehetek elégedett, de a különb-
séggel nem, egy sima húszpontos 

győzelem is benne volt a mérkő-
zésben – mondta a lefújás után Pe-
resztegi Nagy Ákos.

Nemzetközi meccsek
Jövő héten Csehországba, a Kara 
Trutnovhoz utazik az együttes, 
nemzetközi kupamérkőzést legkö-
zelebb januárban láthat a diósgyőri 
publikum. De válogatott nemzet-
közi mérkőzéseket is játszhatnak 
jövőre a Generali Arénában. Zsi-
ga Marcell, sportért felelős alpol-
gármester lapunknak elmondta, 
a 2011-es U18-as B-divíziós és az 
idei U16-os A-csoportos női ko-
sárlabda Európa-bajnokság után 
2013-ra is megpályázza a város egy 
kontinensviadal rendezését. El-

mondása szerint B csoportos Eb-
ről lehet szó azzal a céllal, hogy 
feljuttassák a magyar együttest az 
A-divízióba Miskolcon. Jelenleg a 
nemzetközi szövetség döntésére 
várnak, a grémium folyamatosan 
bírálja el a különböző tornák ren-
dezési jogára pályázók kérelmeit.

A jelentkezés apropóját az adta, 
hogy az előző rendezések jól sike-
rültek, jó hírét vitték a városnak 
az idelátogató sportolók és vendé-
gek, s nem utolsósorban gazdasá-
gi szempontból is jól jártak a helyi 
vállalkozók.

Pozitív mérleg
– A szállásadók hivatalos bejelen-
tései szerint 855 külföldi vendéges-

kedett Miskolcon, volt, akinek már 
nem is jutott szállás, így Kazinc-
barcikán, illetve Szilvásváradon 
töltötte az éjszakákat. A legtöbben, 
összesen 72-en Németországból 
utaztak hazánkba, de a spanyolok 
is népes, 55 fős delegációval érkez-
tek. A sportolókat elkísérő szülők 
összekötötték az Eb-t nyaralásuk-
kal. Úgy gondoltuk, a fenti tények 
tükrében újra helyet adnánk egy 
kontinensviadalnak – mondta az 
alpolgármester.

Zsiga Marcell hozzátette, mind-
össze ötmillió forintjába került 
a városnak a torna lebonyolítá-
sa, míg a sportesemény százmilli-
ós költségvetésének jelentős részét 
Miskolcon költötték el a látogatók, 
tehát a bevételi oldalon jócskán na-
gyobb szám szerepel. Az elődöntő-
ket és a helyosztókat 12 kamerával 
négy országban élőben közvetítet-
ték – Németország, Olaszország, 
Oroszország és Spanyolország –, 
de a szakmai és városmarketing-
siker mellett az utánpótlás terén 
is pozitív hozadékkal zárt az Eb. A 
politikus elmondása szerint az ön-
kéntesek közül többen, lányok és 
fiúk egyaránt elkezdtek kosárlab-
daedzésre járni a Miskolc Városi 
Sportiskolába.

A kontinenstornát az előző 
évekhez hasonlóan nyáron, július-
ban vagy augusztusban rendeznék 
a FIBA Miskolcnak kedvező dön-
tése esetén.                                       S. P.

Sisa helyett Szentes a DVTK kispadján
4–0-s vereséget szen-
vedett a Magyar Kupa 
nyolcaddöntőjének első 
mérkőzésén a Kispest ott-
honában a DVTK, mely-
nek vezetőedzője a találkozó 
után felajánlotta lemondá-
sát. A szezon hátralevő ré-
szére Szentes Lázár szakmai 
igazgató ül le a kispadra.

» folytatás az 1. oldalról
A klub vezetése elfogadta a vezető-
edző döntését.

– A tulajdonosokkal konzultálva 
a mai napon elfogadtuk Sisa Tibor 
lemondását, megköszönve az ed-
digi munkáját – közölte csütörtök 
délután Dudás Hunor. – Érzékel-
ve a problémákat az ősz folyamán 
– hiszen nem vitás, hogy a csapat 
két és fél éve nem látott gödörben 
van – abban maradtunk Sisa Ti-
borral, hogy az őszi szezon végén 
értékeljük a látottakat, és decembe-

rig nem változtatunk a vezetőedzői 
poszton. A hírekkel ellentétben ko-
rábban nem jelezte felénk lemon-
dással kapcsolatos szándékát. Úgy 
gondolom, minden tőlünk telhe-
tőt megtettünk annak érdekében, 
hogy a csapat elinduljon fölfelé. 
Sajnos, ez nem sikerült. A tulaj-
donosokkal egyeztetve elemeztük 
a helyzetünket, és úgy döntöttünk 
– mivel kimerítettük a költségve-
tésünk forrásait, újabb forráso-
kat pedig nem tudunk bevonni –, 
a bajnokság végéig Szentes Lá zár 

szakmai igazgató ül le a padra. A 
másodedző ifj. Bene Ferenc lesz.

Dudás Hunor hozzátette, a szur-
kolók várakozásaival egyetemben 
mind a tulajdonosok, mind a me-
nedzsment, mind a szakmai stáb 
többet remélt a szezon kezdetén.

– Sajnos, el kell fogadnunk, 
hogy minden klub életében van-
nak hullámvölgyek, amelyből ki 
kell tudnunk jönni, és ismerve a 
klubban rejlő erőt, biztos vagyok 
benne, hogy ez sikerülni is fog. 
Ami a hátralévő 15 mérkőzést il-

leti, a játékosokon a sor, hogy be-
bizonyítsák, érdemesek arra, hogy 
a DVTK címeres mezét viselve na-
gyobb feladatokat is megoldjanak 
– zárta Dudás Hunor.

A szakmai igazgató másodszor 
lesz „beugró”: áprilisban Ben czés 
Miklós helyett vette át a szezon 
hátralevő részére a kispadot Szen-
tes Lázár.

– A menedzsment és a szakmai 
igazgató alkalmazott, így az érdemi 
döntést mindig a tulajdonos hozza 
meg. Sisa Tibor megerősítette dön-
tését, melyet elfogadott a klub. A 
tulajdonos úgy döntött, nem lesz 
újabb invesztíció, így nyárig nem 
lesz külföldi edző, melyet már ta-
vasszal is kerestünk. Felvállalom 
magam, ahogy a játékosok ide ho-
zatalában is, és meghúzom 19-re 
a lapot. Aztán a csapat szereplése 
majd eldönti, jó elhatározás volt-e 
– mondta a régi-új vezetőedző.

Vasárnap délután Újpesten lép 
pályára a DVTK a tavaszról előre-
hozott első bajnokin. A 2012/2013-
as idénynyitón 2–1-re nyert itthon 
a Diósgyőr.                      S. P. | fotó: J. Á.

Bencéért tornáztak
Az első kezdő sípszóra megtelt 
csütörtökön a Generali Aréna né-
zőtere, hogy a DVTK, a Ferencvá-
ros és a Tatabánya öregfiúit lássák 
újra a pályán a szurkolók. 

A válogatott játékosok és 
közönségkedvencek Rakaczki 
Bence gyógyulásának megse-
gítésére húztak ismét szerelést. 
Ahogy Nyilasi Tibor mondta, ez 
a focinál is fontosabb célja volt 
ennek az estének.

– Ígéretes karrier előtt állt 
Rakaczki Bence, amikor elérte 
a súlyos betegség. Szomorú va-
gyok, hogy ez történt vele. Egy-
kori társaim és játékosaim is 
azonnal igent mondtak a felké-

résre. Remélem, velük és a kö-
zönséggel együtt tudunk segíteni, 
ezen a napon nem a foci a lényeg 
– mondta a Fradi legendája.

Az FTC egyébként egy dedi-
kált mezzel készült, s a lelátón 
helyet foglaló DKSK-sok kép-
viseletében a csapatkapitány, 
Bukovszki Mónika is átadott egy 
kosaras dresszt a mellettük ülő 
DVTK-sok soraiból a parkettre 
lépő Fernando Fernándeznek. 
Szász Kitti freestyle-világbajnok 
és a DVTK-Vénusz pedig be-
mutatóval készült.

Az eredmények: DVTK – Ta-
tabánya 2–4 (1–3); Tatabánya – 
FTC 3–3 (2–1); DVTK – FTC 
5–6 (2–4).                  S. P. | fotó: M. L.

Három arany, világcsúcsokkal
A közelmúltban az USA-ban 
rendezett világbajnokságon vett 
részt az MVSC erőemelő szak-
osztályának három versenyzője. 
A Los Angeles-i versenyen Mé-
száros Dávid 187 és fél kilogram-
mal világcsúcsot emelt, Oláh 
Ákos 212 és féllel nyert, a rekord-
tól azonban elmaradt két és fél ki-
logrammal, míg Mészáros Lász-
ló fél kilogrammal döntötte meg 
saját legjobbját, így 300,5 lett az új 
világrekord.

Pár nappal később a lengyel 
bajnokságban indult meghívott-
ként Mészáros László három ta-
nítványával. A miskolci erőeme-
lő 305 kilogrammal első lett, 
legjobb versenyeredményét pro-
dukálva ezzel. Mészáros Dávid 
junior kategóriában a harmadik 
helyet szerezte meg, míg a felnőt-
tek között Oláh Ákos ugyancsak 
harmadik lett. A csapat negyedik 
tagja, Kovács Csaba a felnőtt ka-
tegória negyedik helyén zárt.

Tim Kehler: kezd összeállni a csapat
Bajnokveréssel és négy, egymást kö-
vető győzelmével a tabella második 
helyére ugrottak a MOL Liga dere-
kán a Miskolci Jegesmedvék.

A csíkszeredai, november eleji 
1–6 óta nem talált legyőzőre Tim 
Kehler csapata a MOL Ligában, 
ugyanakkor tekintélyt parancso-
ló eredménysort jegyezhetett az 
elmúlt hetekben. A Macik győz-
tek Brassóban (5–3), hazai pályán 
verték meg 4–1-re a bajnok Dab.
Doclert, majd az Érsekújvár (7–3) 
és az Újpest (7–2) gárdájának sem 
adtak esélyt a Miskolci Jégcsarnok-
ban. Utóbbi mérkőzésen négy gólt 
szerzett a Jegesmedvék új szerze-
ménye, a Sapa Fehérvár AV 19-től 
kölcsönbe a sárga-feketékhez érke-
ző Tóth Adrián.

– Nagyon jól éreztem magam a 
jégen, örültem, hogy újra játékban 
lehetek, ráadásul sok időt, ember-
előnyben is. Mind a négy sorunk 
jól ment a „hosszú hétvégén”. A be-
illeszkedéssel nem volt problémám, 
remélem, a többiek is így gondolják. 
Székesfehérváron csupán epizód-
szerep jutott nekem, fontos, hogy itt 
számítanak rám – mondta a reme-
kül debütáló fiatal csatár.

Budai Krisztián a gárda mentális 
erejét emelte ki.

– Jót tett a sorozat önbizalmunk-
nak is, hiszen két, addig a tabellán 
előttünk álló együttest is legyőz-
tünk, míg az Újpest ellen ugyan-
csak bebizonyítottuk, hogy jó 
formában vagyunk. Az új játéko-
sokkal együtt feldobódott a csapat, 
érezni, hogy egy irányba tolja min-

denki a szekeret – hangsúlyozta a 
Macik kapusa.

Érthetően Tim Kehler is elége-
dett a négymeccses győzelmi soro-
zattal, ugyanakkor óvatosságra int.

– Úgy látom, kezd összeállni a 
csapat. A Dunaújváros és az Ér-
sekújvár legyőzése után egy kicsit 
nehéz volt magasan tartani a for-
dulatszámot, de megoldottuk. Bu-
dai kitűnően védett, Tóth Adri-
án négy gólja magáért beszél, de 
az egész csapat remekül ment az 
Újpest ellen is. Most öt idegenbeli 
mérkőzés jön, ezek lesznek az iga-
zi tesztmeccsek, hogy hol tartunk a 
csapatépítésben – utalt az előttük 
álló nehéz szériára a Miskolci Je-
gesmedvék vezetőedzője. 

Pénteken (lapzártánk után) 
Dunaújvárosban, vasárnap a Fra-
di otthonában, jövő hét pénteken 
Csíkszeredában, míg két nappal 
később Brassóban vendégszere-
pelnek Tóthék, majd egy újabb 
pesterzsébeti látogatás szerepel az 
idegenbeli programban az FTC 
ellen.

S. P. | fotó: Mocsári L.

Tóth Adrián  – 22-esben

A csütörtöki tréninget már nem Sisa irányította
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Akció 2012. 11. 24-től 2012. 11. 30-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
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

Karácsonyi díszek, dekorációk, csomagolók, terítők,
kozmetikai ajándékcsomagok széles választékban kaphatók.  

Magyar fejlesztés  
12 ország szolgálatában
Több, mint száz fő részvételével zajlott le 
Brüsszelben a „Megújuló Energia Régiók Há-
lózata” (RENREN – Renewable Energy Regions 
Network) című  INTERREG IV.C  projekt záró 
konferenciája. Az eseménynek otthont adó 
Régiók Közössége épület konferenciatermé-
ben 12 ország 14 régiójának projektpartne-
rein kívül szakértői küldöttek, valamint az 
EU szakemberei és politikai szereplői is részt 
vettek. A konferenciát Jan Geiss, a Megúju-
ló Energiaforrások Európai Fórumának főtit-
kára vezette le, aki többek között méltatta 
a projektpartnerek 3 éves együttműködé-
se során elért eredményeket. A konferenci-
án felszólaltak a projekt vezetőin túl az uniós 
energiapolitikát képviselő brüsszeli szakér-
tők is, akik az energiaszektort érintő, a jövő-
be mutató kérdéseket feszegettek. Beszédet 
mondott többek között Claude Turmes EP-
képviselő is, aki hangoztatta, hogy a RENREN 
projekt végeredményeként elkészült politi-
kai iránymutatás – mely követendő példákat 
nyújt régiós politikai döntéshozók, ügynök-
ségek vezetői számára – egy olyan alapdo-

kumentum, melynek terjesztése és megis-
mertetése minden, a fenntartható fejlődés 
iránt elkötelezett partner kötelezettsége és 
felelőssége. 

A projekt egyetlen magyar tagja, a Bay 
Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. vezeté-
sével készült el az a tervező és kiértékelő 
szoftver, mely az egyes partnerrégiók ada-
tait komplex megújuló energetikai adatbá-
zisba sűrítve lehetővé teszi a régiók mért 
eredményeinek összehasonlítását, elemzé-
sek, trendek készítését. A program, melyet 
a tesztüzem alatt a projektpartnerek érnek 
el, teret ad új partnerségi kapcsolatok létre-
hozására, a közös fejlesztési elképzeléseken 
dolgozó szakértők együttműködésének tá-
mogatására, akár további új projektek ge-
nerálása céljából is. A Bay Zoltán Közhasz-
nú Nonprofit Kft. folyamatosan dolgozik a 
projekt eredményeinek elterjesztésén, hi-
szen fontos cél, hogy ezeket az eszközöket 
és ajánlásokat a hazai szakértők a tervezés-
ben vagy akár a partnerkeresésben is ki-
használhassák. 

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 páros heteken:
Minden páros hét hétfő (kizárólag a családi házas övezetekben): Diósgyőr, Majláth, Berekalja,  
Lillafüred, Hámor
Minden páros hét kedd (kizárólag a családi házas övezetekben): Tatárdomb, Vargahegy, Kilián,  
Diósgyőr
Minden páros hét szerda (kizárólag a családi házas övezetekben): Pereces, Erenyő, Vasgyár, 
Komlóstető
Minden páros hét csütörtök (kizárólag a családi házas övezetekben): Tizeshonvéd-Meggyesalja  
utcák környéke, Üveggyár, Győri kapu, Győri kapu és Bulgárföld közötti terület
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November 26. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 A térség szolgálatá-
ban (Hálózat TV) (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 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívu-
mából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A per, francia–olasz–NSZK film (Hálózat TV) (16) 
23.00–06.00 Képújság.

November 27. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Egészség-be-fektető 
klub (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programaján-
lója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvételről 20.35 
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Zsarubőrben, holland film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

November 28. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Dimenzió, esély-
egyenlőségi magazin (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Mis-
kolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadá-
sok Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Valaki az ajtó mögött, francia film (Hálózat 
TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

November 29. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Akinek se-
beivel gyógyultatok meg…” (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, 
a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Dallamokon át…, zenés, vidám est (Há-
lózat TV) (12) 23.00–06.00 Képújság.

November 30. | péNtek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Bárka: Egyszer volt, 
hol nem volt… (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV 
programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 189. évad, félóra a Miskolci Nem-
zeti Színházban 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Lopakodó, amerikai film (Hálózat TV) 
(16) 23.00–06.00 Képújság.

december 1. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi szent he-
lyek üzenete (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 SlágerMix 
Attilával (Hálózat TV) (12) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) (12) 23.00–07.00 Képújság.

december 2. | vasárNap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show (Há-
lózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Króni-
ka, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 Az éjszaka mestere, ausztrál–kanadai film (Hálózat TV) (16) 23.00–07.00 Képújság.

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

November 22–28. | 15.15 Bosszúállók; amerikai fantasztikus akciófilm | 12 
| (Uránia-terem) | Kína, elvitelre; feliratos argentin–spanyol vígjáték | 12 | 
(Béke-terem) | 19.45 Európai Panoráma: Egy veszedelmes viszony; felira-
tos dán–svéd–cseh–német történelmi film | 16 | (Béke-terem).| 

November 29–december 5. | 15.15 The Magic of Belle Isle; feliratos 
amerikai film | 16 | (Béke-terem) | 15.30 Jégkorszak 4. – Vándorló konti-
nens; amerikai animációs film | 6 | (Uránia-terem) | 17.30 Európai Panorá-
ma: A tenger törvénye; feliratos olasz–francia film | 12 | (Béke-terem) | 17.45 
Európai Panoráma: Asszonyok kútja; feliratos belga–olasz–francia vígjá-
ték | 16 | (Uránia-terem) | 19.45 007 – Skyfall; angol–amerikai akciófilm | 
16 | (Béke-terem) | 20.00 Európai Panoráma: A két mesterlövész; feliratos 
francia film | 18 | (Uránia-terem). 

XXI. fraNcIa fIlmNapok
November 22–25. | 17.30 A boldogság sosem jár egyedül; feliratos fran-

cia romantikus vígjáték | 12 | (Béke-terem) | 17.45 Cosmopolis; feliratos fran-
cia–kanadai–portugál–olasz film | 16 | (Uránia-terem) | 20.00 Életrevalók; 
feliratos francia vígjáték | 12 | (Uránia-terem).

November 26–28. | 17.45 Cosmopolis; feliratos, francia–kanadai–portu-
gál–olasz film | 16 | (Uránia-terem) | 20.00 Életrevalók; feliratos, francia víg-
játék | 12 | (Uránia-terem).

XII. leNgyel fIlmNapok
November 26. | 17.30: Poznan ’56; ff., lengyel film | BA | (Béke-terem).
November 27. | Kicsi Rózsa; lengyel romantikus film | 12 | (Béke-terem).
November 28. | Bölcsődal; lengyel vígjáték | 12 | (Béke-terem).

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

» A húszéves Fráter-kórus ad jubileumi hangversenyt, jelenle-
gi és „öregdiákok” részvételével szombaton, 24-én délután 4 órától. Vezé-
nyel Regős Zsolt.

» Szent Cecília-napi kórustalálkozót rendeznek vasárnap, 
25-én délután 4 órakor a minorita templomban. A miskolci római katolikus 
egyházközségek hét kórusa jelezte a részvételt. A hangverseny után az este 
6 órakor kezdődő szentmisén az egyesített hét kórus énekel.

» Az Észak-magyarországi Irodalmi Kör rendezésében tart 
előadást Kuklay Antal kanonok Pilinszky János költészetéről november 27-
én, kedden, délután 5 órától a református egyházkerületi székházban, Ki 
nyitja meg a betett könyvet? címmel.

» November 28-án kivételesen a reggel 7 órakor kezdődő szentmi-
sét mutatják be Kelemen Didák boldoggá avatásáért a minorita templom-
ban.

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

HIrdetés

HIrdetés

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 24. | szombat
09.00–17.00 | Síbörze. Ifjúsági Ház.
11.00 | IX. Virágzó Népművészet. Kiállítás-meg-

nyitó és a pályázat eredményhirdetése. Diósgyőri 
Kézműves Alkotóház.

13.00 | IX. Virágzó Népművészet. A konferencia 
témája: A népművészet mai helyzete és a tovább-
élés lehetőségei. Diósgyőri Kézműves Alkotóház.

20.00 | Bányai Unplugged Band- és Szelíd Álla-
tok-koncert. Vendég: Reményi Vonósnégyes. IfiHáz.

22.00 | Bohemian Betyars. Lemezbemutató kon-
cert. Kapunyitás: 19.00. Helynekem.

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

November 26. | hétfő
17.00 | Lengyel filmnap. Litwin József tusrajzainak 

kiállítása. Művészetek Háza.

November 27. | kedd
15.00 | Benkő László: Honfoglalás és A tatárjá-

rás című trilógia bemutatója. Petőfi Könyvtár.
17.00 | Pilinszky János költészetéről. Kuklay An-

tal gondolatai. Bevezetőt mond Mózes Huba. 
Tiszáninneni Református Egyházkerület székháza.

17.00 | Mert beszélgetni jó. Hullan Zsuzsa színmű-
vész kötetbemutatója. Megyei Könyvtár.

17.00 | Emlékpróba. Szabó Attilával, a Csodama-
lom Bábszínház igazgatójával. Színészmúzeum.

17.30 | A boldogság választható. Koleszár András 
előadása. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

November 28. | szerda
17.00 | Egressy Béni-emlékkiállítás megnyitó-

ja. Egressy-hét. Egressy Béni Zeneiskola.
17.00 | A Miller mozgalom. Szilvási József, az Ad-

ventista Teológiai Főiskola rektorának előadása. II. 
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

17.00 | Jégvirág V. A gyermekrajz-pályázat legjobb 
munkáiból nyíló kiállítás. Kós-ház. 

17.30 | Lengyel filmnap. Bölcsődal. Lengyel vígjá-
ték. Művészetek Háza, Béke-terem.

18.30 | Rocklitera-ZEN. Kiállításmegnyitó és 
Rocklitera vol. 2 könyvbemutató. Helynekem.

November 29. | csütörtök
17.00 | Akkor és ma… Vajon jól csináljuk? Be-

szélgetések a Bárczay-kastélyban. Gárdonyi 
Géza Művelődési Ház.

17.00 | Béke van. Kiss Tanne István fotói. A tárlat ja-
nuár 26-áig látogatható. Galéria, Rákóczi-ház.

17.30 | Hamistáska. Gyenis Tibor festményei. A kiállí-
tás január 26-áig látogatható. Galéria, Rákóczi-ház.

18.00 | Munkácsy teljes életműve a Biblia tükré-
ben, Miltonnal a középpontban. Reisinger János 
művészettörténeti előadása. Megyei Könyvtár.

18.30 | Jelenkor irodalmi est. Helynekem.

November 30. | péNtek
17.00 | 10. születésnap. Ünnepség a táncház év-

fordulójának alkalmából. Nyilas Misi Ház.
20.00 | Együtt Beck Zolival. Helynekem.

december 1. | szombat
14.00–17.30 | 10 éves az Irodalmi Rádió. Mis-

kolci Egyetem, központi könyvtár.
20.00 | 30Y koncert. Utána 30Y DJ SET. Helynekem.

december 2. | vasárNap
10.30 | A Mikulás új ruhája. Bemutató. Bábszínház.
16.00 | A Mikulás új ruhája. Bábszínház.
16.00 | Adventi gyertyagyújtás. Az első gyertya 

meggyújtásának üzenete a segítségnyújtás. Zsi-
ga Marcell alpolgármester az adományozásról és a 
segítségnyújtásról osztja meg ünnepi gondolatait, 
majd meggyújtja az első gyertyát. Szent István tér.

» részletes programok: minap.hu

A Miskolci Nemzeti Színház decemberi műsora
december 1. | szombat | N | 19.00 

dANdIN GYÖrGY / Csiky (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet | K | 19.00 A 
VÁGY VILLAMOsA / Bemutató (Arany, 
Ezüst) bérlet | CS | 15.00 A „FOrINt” / 
MÉDEIA / Nyilvános főpróba

december 2. | vasárNap | K | 
19.00 A VÁGY VILLAMOsA / Szigli-
geti (Arany, Ezüst) bérlet | CS | 19.00 
A „FOrINt”/MÉDEIA / Bemutató elő-
adás

december 4. | kedd | N | 19.00 
dANdIN GYÖrGY / Egyetemi bérlet | 
CS | 16.00 A „FOrINt”/MÉDEIA / Bér-
letszünet

december 5. | szerda | N | 17.00 
dANdIN GYÖrGY / Latabár ifj. bérlet 
| K | 15.00 ÓZ, A NAGY VArÁZsLÓ / 
Kerekerdő bérlet | J | 19.00 A HIdeG 
GYerMeK / Bérletszünet 

december 6. | csütörtök | N | 
16.30 dANdIN GYÖrGY / Zrínyi ifj. 
bérlet | K | 10.00, 14.00 ÓZ, A NAGY 
VArÁZsLÓ / Bérletszünet | J | 17.00 
eGY ÓrA VerseK KÖZÖtt művésze-
ink társaságában / Bérletszünet14.00

december 7. | péNtek | N | 19.00 
LILIOMFI / Az ExperiDance Együttes 
vendégjátéka | K | 10.00 ÓZ, A NAGY 

VArÁZsLÓ / Bérletszünet | J | 19.00 A 
HIdeG GYerMeK / Bérletszünet

december 8. | szombat | N | 19.00 
dANdIN GYÖrGY / Latinovits (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet | K | 14.00 ÓZ, A 
NAGY VArÁZsLÓ / Babszem bérlet 
|  19.00 A VÁGY VILLAMOsA / Ábra-
hám bérlet

december 9. | vasárNap | K | 
19.00 NAPLÓ-sZILÁNKOK (Mó-
ricz 1924–1925) / Koltai Róbert ön-
álló estje

december 11. | kedd | N | 19.00 
CHICAGO / Bérletszünet | K | 10.00 
ÓZ, A NAGY VArÁZsLÓ / Bérletszü-
net | J | 19.00 A GéZAGYereK / Bér-
letszünet

december 12. | szerda | N | 19.00 
dANdIN GYÖrGY / Lehár (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet | K | 10.00 ÓZ, A 
NAGY VArÁZsLÓ / Bérletszünet | J | 
19.00 A HIdeG GYerMeK / Bérlet-
szünet

december 13. | csütörtök | K | 
14.00 ÓZ, A NAGY VArÁZsLÓ / Bér-
letszünet; 19.00 A VÁGY VILLAMOSA / 
Madách (Arany, Ezüst) bérlet

december 14. | péNtek | N | 10.00 
dIÓtÖrŐ / Bérletszünet; 19.00 ÚRI 

MURI / Upor (Alap, Arany, Ezüst) bér-
let | K | 15.00 ÓZ, A NAGY VArÁZs-
LÓ / Óperenciás bérlet | J | 19.00 
ÚJ sZÖVeG / Szabó Máté felolvasó-
színháza

december 15. | szombat | N | 
17.00 dIÓtÖrŐ / Bérletszünet | K | 
19.00 A VÁGY VILLAMOsA / Egres-
sy (Arany, Ezüst) bérlet | CS | 19.00 eL-
LeNPONtOK. 30 éves az első erdélyi 
magyar szamizdat / Ingyenes belépő-
jegyek igényelhetők 

december 16. | vasárNap | N | 
15.00 dANdIN GYÖrGY / Déryné 
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet

december 18. | kedd | N | 10.00 
dIÓtÖrŐ / Bérletszünet | CS | 19.00 
MI és MIsKOLC / Bérletszünet 

december 19. | szerda | 18.00 | 
N | CHICAGO / Ferenczi ifj. bérlet | K | 
14.00 ÓZ, A NAGY VArÁZsLÓ / Bér-
letszünet

december 20. | csütörtök | N | 
18.00 CHICAGO / Schiller ifj. bérlet | J 
| 19.00 A GéZAGYereK / Bérletszünet

december 21. | péNtek | J | 19.00 
A GéZAGYereK / Bérletszünet | CS | 
19.00 A „FOrINt”/MÉDEIA / Bérlet-
szünet

december 22. | szombat | N | 
19.00 CHICAGO / Katona (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet | K | 15.00 éVsZÁ-
ZAdOK HANGsZerCsOdÁI; 19.00 
A MANdeL QUArtet HANGVerse-
NYe | Cs | 16.00 A „FOrINt”/MÉDEIA 
/ Bérletszünet

december 26. | szerda | N | 17.00 
dIÓtÖrŐ / Bérletszünet 

december 27. | csütörtök | N | 
11.00 dIÓtÖrŐ / Bérletszünet; 19.00 
ÉN ÉS A KISÖCSÉM / Bérletszünet | K| 
15.00 | ÓZ, A NAGY VArÁZsLÓ / Bér-
letszünet

december 28. | péNtek | N | 19.00 
éN és A KIsÖCséM / Bérletszünet | K | 
15.00 ÓZ, A NAGY VArÁZsLÓ / Bér-
letszünet

december 29. | szombat | N | 
19.00 éN és A KIsÖCséM / Bérlet-
szünet

december 30. | vasárNap | N | 
19.00 CHICAGO / Bérletszünet

december 31. | hétfő | N | 15.00 
CHICAGO / Bérletszünet

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korhatár | kez-
dési időpontok
Az Argó akció (F premier) | 16 | 10.00, 12.30 
(szo– v), 15.00, 17.30, 20.00 – 22.30 (p– szo)
Felhőatlasz (MB premier) | 16 | 10.30 (v), 11.30 
(szo), 13.45, 17.00, 20.15 (kivéve p– szo), 14.45, 
18.00, 21.15 (p– szo)
Lopott szavak (MB) | 12 | 19.45
A maflás (MB) | 12 | 20.15 – 22.30 (p– szo)
Alex Cross (F) | 16 | 18.15 – 21.45 (p– szo)
Rontó Ralph (MB digitális 3d) | 6 | 11.30 (szo– 
v), 13.45 (kivéve sze– cs), 16.00
Silent hill – Kinyilatkoztatás (F digitális 3d) | 
18 | 20.30 – 22.30 (p– szo)
007 – Skyfall (MB) | 16 | 11.00 (szo– v), 14.00, 
17.00, 19.30 – 22.30 (p– szo)

Asterix és Obelix – Isten óvja Britanniát 
(MB digitális 3d) | KN | 10.45 (szo– v), 15.15 (ki-
véve cs)
Kertvárosi kommandó (MB) | 16 | 18.30
Lorax (MB digitális 3d) | 6 | 10.15 (szo– v), 
14.15
Némo nyomában 2. (MB digitális 3d) | KN | 
13.15 (kivéve cs), 17.30
Alkonyat – Hajnalhasadás 2. (MB) | 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)
Hotel Transylvánia (MB digitális 3d) | 12 | 
12.15 (szo– v), 16.15
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, KN – korhatár 
nélkül. A 13 óra előtti kezdési időpontok csak szombatra és vasárnapra, 
a 21 óra utániak csak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – november 22–28. ›››››››››››››››››››››››

PARACELSuS  
GyóGySzERTáR

MEGNyITOTTuNK!

3530 Miskolc, Vörösmarty u. 74. 
(Szinva ABC mellett)

Nyitva tartás: 
Hétfő–péntek 7.30–18.00

szombat 7.30–13.00
Vasárnap ZÁrVA

Homeopátiás gyógyszerek  
forgalmazása is

HAJó- ÉS REPÜLŐGÉPMODELL- 
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2012. december 1–9.
Infó és jelentkezés:  

www.adymuvhaz.hu, 46/530-516
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Formációs táncvarázs
37. alkalommal rendezték meg 
múlt szombaton a Nemzetkö-
zi Formációs Táncfesztivált. A 

sportcsarnok közönségét elvará-
zsolta a fellépők által bemutatott 
látványos táncműsor. A 10 cso-
port 23 produkciót mutatott be. 

Számos neves együttest köszönt-
hettek a fellépők között. Miskol-

cot a Ten Dance TSE, a Kaffka 
Margit Általános Iskola és AMI 
növendékei, valamint a Miskol-
ci Mazsorett Együttes képviselte 

– és természetesen a házigazdák, 
az MKK IfiHáz méltán népsze-

rű, és igen eredményes Ködmön 
Formációs Táncegyüttese 

(képünkön). (fotó: Mocsári L.)

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

Görög Ibolya: 
Tanácsoskönyv – új kalamajkák
A „protokoll nagyasszonyának” trilógiája 
az első kötet megjelenése után több mint 
egy évtizeddel, ma is hatalmas népszerű-
ségnek örvend. Legyen szó a Miniszterel-
nöki Hivatalban protokollfőnökként töltött 
évek tapasztalatairól, a hétköznapi élethely-
zetekben való viselkedési normákról, vagy 
a közszereplők reflektorfényben töltött ide-
jéről, Görög Ibolya mindig humorral fű-
szerezi mondandóját. A Tanácsoskönyv 

egyaránt mutat utat magánéleti és hivatalos szituációkban: betűrend-
be szedve igazít el minket az ajándékozástól a zavarásig, illetve a zené-
szeknek szóló tanácsokig, amelyeket szösszenetek vagyis Szösszök és a 
szerző saját rajzai tesznek összetéveszthetetlenül jellegzetessé. 

Bear Grylls: Tűzön-vízen át!
Bear Grylls mindig a legnagyobb ki-
hívást jelentő kalandokat kereste. Apja 
már kiskorában megtanította vitorlázni 
és hegyet mászni. Nem csoda hát, hogy 
iskolaévei alatt gyakran kilopózott éjje-
lente, hogy megmásszon egy-egy tor-
nyot. Az ifjú kalandor eljutott a fenséges 
Himalájára és Japánba, ahol egy nagy-
mester edzőtáborában tanult karatézni. 
Részt vett a Brit Különleges Erők hír-
hedten kemény felvételi vizsgáján, Af-
rikában szörnyű ejtőernyős baleset érte; 
gerince három helyen is eltört, és kérdéses volt, hogy valaha képes 
lesz-e újra járni. 18 hónappal később megmászta az Everestet. Ez 
azonban még csak a kezdetét jelentette hihetetlen kalandjainak…

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... A XX. század elején a Szemere utcát két emb-
lematikus épület nyitotta meg. A nyugati sarkon a Megay-cukrászda 
egyemeletes épülete állt, míg vele szemben a szintén egyemeletes Győ-
ri-ház. Ennek névadója a város gazdag szeszgyárosa és -nagykeres-
kedője, a városi közgyűlés tagja, az országos politikában is befolyásos 
miskolci virilista volt. A II. világháborúban, a Szinva-híd felrobbantá-
sakor mindkét épület károsodott, s akadályozója lett a növekvő forga-
lomnak is. Az 1960-as években, amikor lebontották, sokan emlékeztek 
a háború előtti látszerészeti és fotószaküzletre, amelybe a sarokbejáró 
lépcsőin vezetett az út. A szabaddá vált tér különféle pavilonoknak, 
virágládáknak és padoknak adott helyet, de itt volt a villamost felvál-
tó busz megállója is. A megmaradt, 48-as számú épület tűzfalára fel-
került Nagy-Miskolc színes mozaikkockákból kirakott térképe. A tér-
rel ez is eltűnt, amikor 1998-ban hozzákezdtek a mai épülettömbhöz. 
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

hétforduló ›››››››

420 éve, 1592. november 
18-án Prágában kelt okleve-
lében I. Rudolf király (1576–
1608) Miskolc Újváros ut-
cájában Czikóházi Czikó 
István házát nevesíti. Ő lett 
előző névadója a mai Kos-
suth Lajos utcának.

74 éve, 1938. november 
19-én az első zsidótörvény 
(1938. XV. tc.) következmé-
nyeképp elkezdődött a saj-
tó-, illetve lapkiadói enge-
délyek megvonása. Az első 
áldozat a Miskolc című hír-
lap volt, amely a kisgazda-
párttal szimpatizált.

85 éve, 1927. november 
24-én 70 éves korában Bu-
dapesten elhunyt Miskolc 
monográfusa, Szendrei Já-
nos. Végrendelete szerint az 
avasi domb oldalában kí-
vánt temetkezni, de ez épp-
úgy nem történt meg, mint 
emléktábla elhelyezése szü-
lőháza falán. 

Jogi problémájukat, kérdésüket küldjék el szerkesz tőségünkbe: 3525 Mis-
kolc, 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: MISEK (Csa-
bai kapu 9–11.): 46/560-080; MISEK Diósgyőr (Kórház u. 1.): 46/531-
799; Fogorvosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer -
mek háziorvosi ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. 
Lelkisegély 116-123. áldozatsegítő vonal: 80/225-225. MIhŐ mű-
szaki ügyelet: 46/379-360. MIvÍz központi ügyelet: 46/519-339. 
éMász-hibabejelentés: 40/42-43-44. Köz terület-felügyelet: 46/502-
579. Közlekedési lámpák meghibásodása MVK Zrt. Diszpécserszol-
gálata (0–24 óra): 46/514-949. In Memoriam Temetkezés: 46/353-909, 
30/677-7958. állategészségügyi Telep: 46/345-103, 30/339-6549. 

KözérdeKű ›››››››››››››››››››››››››››››››

Egy veszedelmes viszony
A XVIII. században, Dániá-
ban a mentálisan beteg ural-
kodó, VII. Keresztély felfo-
gadja udvari orvosának a 
német Struensee doktort. 
Döntésével saját házasságát 
is veszélyezteti, mert a fiatal 
királynő menthetetlenül beleszeret az orvosba. A titkos viszony az 
egész királyságra veszélyt jelent. Struensee lassan, de biztosan teljha-
talomhoz jut a labilis uralkodó mellett, háttérből az egész ország irá-
nyítása a kezébe kerül. A film megtörtént eseményeken alapul.

feliratos dán–svéd–cseh–német történelmi film, 
korhatár 16 év | Európai Panoráma – Művésze-
tek háza, Béke-terem; november 22–28., 19.45

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

Névadó – Petneházy Dávid
A Csabai kapu és a Sol-
tész Nagy Kálmán kö-
zötti kelet-nyugat irá-
nyú utcánk. Ebben 
a háromszögben 
épült 1952–1961 kö-
zött az úgynevezett 
Petneházy-bérházak 
lakótömb. 

A névadó Szabolcs vár-
megyei születésű nemes em-
ber volt, aki katonáskodott Thö-
köly Imre kuruc ezredeseként, 
szolgálta I. Lipót császárt a tö-
rök ellen, de a törökökkel szö-
vetségben ott volt Bécs 1683. 
évi ostrománál, amely a törö-
kök csúfos vereségével végző-
dött. Amikor a váradi pasa Thö-
kölyt elfogatta (bár szövetségese 
volt a császár ellen), Petneházy 

Dávid ezredével együtt 
átállt, és a császár szol-
gálatában Szarvas és 
Arad visszafoglalá-
sakor harcolt a török 
ellen. 1686-ban részt 
vett Buda visszafog-

lalásában, a török ura-
lom alóli felszabadítá-

sában. Egy törökök elleni 
támadás során tisztázatlan kö-
rülmények között Szekszárdnál 
meghalt. (1645 körül született, 
1686–1687 fordulóján halt meg. 
Élete, családi kapcsolata, leszár-
mazottai, de még temetési he-
lye is kérdéseket vet fel. Benczúr 
Gyula: Buda visszavétele című 
festményén karddal a kézben 
ábrázolja Petneházy Dávidot.)

D. I.

HIrDETéS

HIrDETéS

sertéslapocka 
szalonnával,
bőr nélkül

élő
ponty

miskolc.auchan.hu 2012. november 24. – december 6.
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