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

II. (IX.) évfolyam, 48. szám 48. hét | 2012. december 1. TéríTésmenTes

A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló

Színes ünnepvárás egy hónapon át
A hagyományos karácsonyi 
vásár, adventi gyertyagyúj-
tás és szilveszteri koncertek 
mellett idén is további szí-
nes programokat kínál a vá-
ros a miskolciaknak advent 
és újév között.

A Szent István tér örökzöldjeit har-
mincegy miskolci óvodából csak-
nem 250 gyermek díszítette fel, el-
készült a város adventi koszorúja, 
és már a karácsonyi vásár is meg-
nyitotta kapuit. A vasárnapi első 
adventi gyertyagyújtáskor pedig a 
díszkivilágítás is felgyullad. 

Kiss Gábor alpolgármester az 
egy hónapos ünnepi rendezvény-
sorozatot beharangozó sajtótájé-
koztatón elmondta, az adventi ké-
szülődésnek Miskolcon sokéves 
hagyománya van. 

– Ennek az időszaknak a mos-
tani nehéz helyzetben is az a leg-
fontosabb szerepe, hogy mindenki 
megtalálja saját lelki békéjét, felké-
szüljön a karácsonyra, és eljuthas-
son hozzá annak legfontosabb üze-
nete, a szeretet. 

Mint mondta, a város adven-
ti rendezvényeiben vannak olyan 
sarokkövek, melyek nélkül Mis-
kolcon elképzelhetetlen ez az idő-
szak – ilyen például a város ad-
venti koszorújánál megrendezett 

négy gyertyagyújtás advent négy 
vasárnapján, illetve karácsonyi 
vásár, vagy a civil szervezetek, 
egyházak, intézmények belvárosi, 
ünnepi programjai. Szólt arról is, 
hogy egyházi és intézményi ösz-

szefogással az Avason is lesz ad-
venti gyertyagyújtás. A progra-
mok pedig karácsonyt követően 
szilveszter és újév napján is foly-
tatódnak.

» adventi programok a 8–9. oldalon

Az Avas és a stigmák
A miskolci polgármeste-

ri hivatal társadalmi felzár-
kózásért felelős referensének 

véleménye szerint az ava-
si lakótelep nem tartozik a 

„szegregátumok” közé, de a 
lakosságnak itt is és Lyukóban 

is el kell szenvednie egy szűk 
réteg törvénytelen tetteit, 

amelyet stigmaként vetítenek 
ki az egész ottani területre.

» részletek a 3. oldalon

Láthatjuk, ahogy szépül
A diósgyőri vár fejlesztése volt 
a témája a csütörtöki lakossá-
gi fórumnak. A Diósgyőri Ady 
Endre Kulturális és Szabadidő-
központban megrendezett ta-
lálkozón a lakók leginkább a 
zaj és gépjárműforgalom miatt 
fejezték ki aggodalmukat.
» részletek a 3. oldalon

Pontszerzés, stadionrekonstrukció
Döntetlent játszott Újpesten a 
Szentes Lázár, ifjabb Bene Ferenc 
duóval a kispadján a DVTK. A klub 
óriási lehetőséget kapott a héten a 
TAO-program keretében.

A szezonban eddig megszokott-
hoz képest teljesen más összeál-
lításban és szellemben lépett pá-
lyára vasárnap a DVTK. Szentes 
Lázár négy (!) szélső hátvédet 
(Vági András, Vadász Viktor, 
Gohér Gergő, Jeff Silva) állított a 
védelembe, és Tisza Tibor, vala-
mint a piros-fehéreknél először 
kezdő Rudolf Gergely szemé-
lyében két csatárral kezdett. Egy 
balszerencsés góllal ugyan meg-
szerezte a vezetést a hazai gárda, 
de a csereként beálló, s az U18-
as válogatottba először behívott 
Csirszki Martin remek beadása 
után Tisza fejjel egyenlített, így 

elhozott egy pontot Újpestről a 
Diósgyőr.

A szerdai Magyar Kupa-mér-
kőzést tulajdonképpen beáldoz-
ta a szakmai igazgató: miután 
még Sisa Tiborral 4–0-ra kikap-
tak Kispesten, nem sok esély 
maradt a folytatásra, így több 
olyan futballista kapott lehető-
séget, aki addig kevesebb időt 
töltött a pályán. A DVTK végül 
itthon is kikapott 2–1-re (négy 
belső védővel kezdett ezút-
tal Szentes), de üde színfolt volt 
az idén először a nagycsapat-
ban játszó saját nevelésű Eper-
jesi Gábor játéka, valamint Ti-
sza újabb gólja. Szombaton idei 
utolsó bajnokiját játssza a csa-
pat a Budapest Honvéddal, Mis-
kolcon.

» A stadionrekonstrukcióról szóló 
cikkünk a 13. oldalon.

HIrdeTés

Születőben az új szórakozónegyed
Több beruházás is folyamatban van 
a Széchenyi utcán, a múlt szomba-
ton megnyílt romkocsma és kultu-
rális tér közelében. A MIK Zrt. sze-
rint akadt olyan is, aki a fővárosból 
érdeklődött a terület iránt. 

A sikeres tárgyalásoknak kö-
szönhetően több, régóta üresen 
álló helyiség telhet meg újra élettel 
a sétálóutca és a Szinva terasz kö-
zötti tömbben.

» cikkünk a 12. oldalon

Premierhétvége 
Különleges színháztörténeti ese-
mény közepén tart a Miskolci 
Nemzeti Színház: négy nap, négy 
bemutató, négy eltérő darab.

A premierhétvége egyfajta ka-
rácsonyi ajándék az ünnepek 
előtt. A teátrum vezetése azok-
nak szeretett volna különleges 
élményt nyújtani, akik életében 

a miskolci színház jelentős he-
lyet foglal el. 

A sort csütörtökön A hideg 
gyermek, pénteken a Dandin 
György nyitotta. Szombaton 
a színház vezetője, Kiss Csaba 
mutatkozik be rendezőként A 
vágy villamosával (fotónkon), 
vasárnap pedig a tánc szerel-
mesi láthatják a Forint/Médeia 
című táncjátékot.

K. J. | fotó: m. L.

A teázás 
életstílus
a teázás jóval több annál, hogy 
a filtert leforrázzuk. valójában 
művészet, életstílus, filozófia.  
életmód | 11. oldal

VilágbAjnoki 
nyolcAdikok 
Harmadszor ért el nyolcadik he-
lyezést világversenyen a miskolci 
ködmön tse csapata.  
a város | 4. oldal

300 éVes 
hAgyományok
Fennállása 300. évfordulóját idén 
ünnepelte Miskolc településrésze: 
bükkszentlászló.  
a város | 5. oldal

HIrdeTés



november 23. | péntek

Elektromikroszkóp ajándékba. A 
Háziorvosi Egyesülés és a háziorvosok 
által létrehozott Miskolciak Egészségé-
ért Közhasznú Alapítvány többszázezer 
forint értékű elektromikroszkópot aján-
dékozott a Debreceni Márton Szakkép-
ző Iskolának.

november 24. | szombat

Új lelkészek. A Tiszáninneni Refor-
mátus Egyházkerület 15 új lelkipászto-
rát szentelték fel a Kossuth utcai refor-
mátus templomban. 

Csúszós pályán. Közlekedésbiztonsá-
gi vetélkedőt rendezett a megyei rend-
őr-főkapitányság és a Megyei Baleset-
megelőzési Bizottság. A versenyt évek 
óta megrendezik az esős, hideg idő be-
köszöntével. A legjobban teljesítők ezút-
tal is jutalmat kaptak.

Polgári Bál. Immár nyolcadszor ren-
dezték meg a Katalin napi polgári bált, 
amelynek ezúttal az Alsózsolcai Közös-
ségi Ház adott otthont. A rendezvény-
nek Csöbör Katalin országgyűlési kép-
viselő volt a háziasszonya, a fővédnöke 
Vargha Tamás, a Honvédelmi Miniszté-
rium politikai államtitkára, és jelen volt 
Brájer Éva országgyűlési képviselő, Szé-
kesfehérvár alpolgármestere is.

Jubileumi koncert. A Fráter György 
Katolikus Gimnázium fennállásának 
20. évfordulója alkalmából adott kon-
certet az intézmény kórusa az ITC szék-
házban. A Regős Zsolt által vezényelt 
Fráter-kórus előadáson közreműköd-
tek az iskola korábbi énekegyüttesei is.

Fotók a színházban. A 42. Észak-
Magyarországi Fotóművészeti Szem-
le kiválasztott képeiből nyílt kiállítás 
a Miskolci Nemzeti Színházban. Az 
Észak-Magyarországi Fotóművésze-
ti Szemle az ország legrégebb óta folya-
matosan működő amatőr fotópályázata. 
Az idén 80 nevező 951 képéből válasz-
tották ki a kiállításon bemutatott 96-ot.

november 25. | vasárnap

Erdélybe utazhatnak. A hétvégén 
rendezték meg Győrött az Integrált ter-
mészettudományos verseny országos 
döntőjét, ahol a Földes Ferenc Gimná-

zium szerezte meg az első helyet. A mis-
kolci iskola négyese összesen 240 csa-
pat közül bizonyult a legjobbnak, így ők 
utazhatnak Erdélybe jutalomútra.

november 26. | hétfő

Fát osztottak. Az Északerdő segítsé-
gének köszönhetően a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat tűzifa adományozási 
akciót indított Diósgyőrben. A tíz köb-
méternyi fa több tucat családnak jelent 
átmeneti segítséget a fűtésben.

Ünnepelt az Egressy. Gálával kezdte 
fennállása 60. évfordulójának egyhetes 
ünnepét a miskolci Egressy Béni Zene-
iskola. Az eseményen köszöntőt mon-
dott Mócz Ferenc az Egressy Béni-Erkel 
Ferenc Zeneiskola igazgatója, Kiss Gá-
bor alpolgármester és Bekényi József, a 
Magyar Zeneiskolák és Művészeti Isko-
lák Szövetségének titkára, aki adott át a 
zeneiskola munkáját elismerendő.

november 27. | kedd

Egy jelölt maradt. Rendkívüli tár-
sulati ülésen hallgatta meg a Miskol-
ci Szimfonikus Zenekar társulata Nagy 
Albertet, az együttes első fagottosát, aki 
megpályázta a szimfonikus zenekar ve-

zetői posztját. Az eredeti program sze-
rint a másik pályázó, Urbán Beatrix Zita 
is ismertethette volna elképzeléseit, ám 
a miskolci születésű, jelenleg Madrid-
ban élő zeneművész pályázatát érvény-
telennek nyilvánították.

Támogatás az artmozinak. Összesen 
100 millió forint támogatáshoz jut tíz vi-
déki artmozi és terem, köztük a miskol-
ci Művészetek Háza Uránia-terme. A 
digitális fejlesztésre augusztusban kiírt 
pályázattal a hagyományos filmtekercs-
ről a digitális vetítésre és a térhatású 3D 
technológiára átállást támogatja az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma.

november 28. | szerda

Vissza az életbe. 48 hajléktalannak se-
gít visszailleszkedni a társadalomba a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat most 
induló programjával. A projekt nyitó-
rendezvényét szakmai előadások kí-
séretében tartották az egyesület észak-
magyarországi régióközpontjában.

Elszenvedőből cselekvő tag. Hege-
dűs Zsuzsa miniszterelnöki tanácsadó 
szociológusként látogatott a Miskol-
ci Egyetemre, ahol a vezetőkkel történt 

konzultációt követően a Megújulás és a 
szociológia sorozat keretében előadást 
tartott az érdeklődőknek. Hegedűs Zsu-
zsa elmondta, azon munkálkodik, hogy 
a társadalom cselekvő tagjaivá váljanak 
azok is, akik korábban elszenvedői vol-
tak a történéseknek.

november 29. | csütörtök

A Kamara Napja. A Kamara Napján 
tartotta Miskolcon aktuális küldöttgyű-
lését a B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara (BOKIK). A rendez-
vény előtt megemlékezéseket, koszo-
rúzásokat tartottak. A küldöttgyűlésen 
egyebek mellett elfogadták a kamara 
2012–2016-os időszakra szóló stratégi-
ai programját, valamint kamarai kitün-
tetések, és mesterlevelek átadása is.

A biztonságot növelték. Idén befeje-
ződik az önkormányzatnak a lakosság 
biztonsága növelése érdekében megva-
lósuló katasztrófa-megelőzési projekt-
je, az úgynevezett CIVPRO. Az értékelő 
sajtótájékoztatón elhangzott: a projekt 
Miskolcra jutó része mintegy 49 millió 
forint volt. Ennek 85 százalékát az EU, 
10 százalékát Magyarország, 5 százalé-
kát Miskolc biztosította, önrészként.

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 ›››››››››››››››››››››››››

Helyi díj helyi munkáltatóknak
Átadták szerdán az Év esélyteremtő munkahelye dí-
jat, amelyet azoknak a munkáltatóknak ítélnek oda 
évről évre, akik esélyt adnak a csökkent munkaképes-
ségűeknek, ezzel is segítve a társadalomba való beil-
leszkedésüket.

A Szimbiózis Alapítvány díját kisvállalkozás kate-
góriában az Intern Kft. kapta. Középvállalkozások 
közül az Év esélyteremtő munkahelye a Miskolci 
Városgazda Nonprofit Kft. lett. A nagyvállalkozás 
kategóriában az idei győztes a Media Markt Ma-
gyarország Miskolc Kft. lett.

A díjátadón Kiss Gábor alpolgármester kiemelte, 
a társadalom, s azon belül egy város feladata, hogy 
lehetőséget biztosítson mindenki számára a teljes 
élethez. Számos kezdeményezés és siker van Mis-
kolcon, ami segíti a fogyatékkal élők mindennap-
jait, ám a legfontosabb mégis az, hogy lehetőséget 
kapjanak a munkavállalásra. Hozzátette, ugyan a 
számok azt mutatják, van még hova fejlődni Mis-
kolcon ebben a tekintetben, ehhez szemléletváltás-

ra van szükség, amelyhez a díjazott vállalatok mu-
tatnak példát.

A Szimbiózis Alapítvány 2003 óta működte-
ti azt a rendszert, amely a sérült embereknek segít 
az elhelyezkedésben. Jakubinyi László, az alapítvány 
ügyvezető elnöke kiemelte, a díjnak, remélik, fontos 
üzenete van. Többek között azért is, mert arra nem 
lehet pályázni, a sérült foglalkoztatottak véleménye 
alapján döntenek.                                        (fotó: Juhász Á.)

Egymillió emberért  
fejlesztenek
Közel 400 millió forintos projekt 
keretében újul meg a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és 
Egyetemi Oktató Kórház koraszü-
lötteket ellátó centruma. 

Csiba Gábor főigazgató-főorvos 
az „Észak-Magyarország kicsi-
nyeiért” szlogent viselő projekt 
keddi sajtótájékoztatóján leszö-
gezte, a Csillagpont nem csupán 
egy név és egy beruházás, ha-
nem egy fejlesztési filozófia.

– Ez a szellemiség a betegel-
látás szintjeit határozza meg a 
térségben, melynek központja a 
megyei kórház. 

A megyei kórház 2011. októ-
ber 1. és 2013. március 31. között 
megvalósuló pályázatának teljes 
költségvetése közel négymillió 
forint, ebből 90 százalék európai 
uniós támogatás. A projekt cél-
csoportja a régióban közel egy-
millió személyt foglal magában 
a csecsemőktől a családtagokon 
át az ellátó személyzetig.

A projekt szakmai vezetője, 
Szűcs Ildikó, a koraszülött és új-
szülött pathológiai osztály főor-
vosa elmondta, alapvető cél, hogy 
megteremtsék az Észak-magyar-
országi régióban a korszerű, költ-

séghatékony módon működő 
Perinatális Intenzív Centrum 
III ellátást. A részleg másik épü-
letben, a sebészeti tömbben kap 
majd helyet, egy létesítményben a 
szülészettel. Csiba Gábor kiemel-
te, a szállítási trauma és egyéb ri-
zikófaktorok így megszűnnek. A 
pályázatban 59 ágy szerepelt, ám 
azóta ez 74-re bővült. 

A koraszülöttek és intenzív el-
látásra szoruló újszülöttek élet-
esélyeinek javítására a projekt 
keretén belül 375 millió forint 
értékben fejlesztenek és szerez-
nek be informatikai, valamint 
orvostechnológiai eszközöket. A 
régi, egyes berendezések esetében 
közel húszéves gépeket lecserélik, 
összesen 137 orvostechnológiai 
eszköz beszerzését tartalmazza a 
projekt.                            S. P. | fotó: J. Á.

» Miskolc Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata közmeghallgatást tart december 
5-én, szerdán délután 3 órától Bükkszentlászlón, a Fő u. 78. alatti Közösségi Házban.

» Miskolc Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata közmeghallgatást tart december 
6-án, délután fél 5-től a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet tárgyalójában (Városház tér 8., I. 
udvar II. em. 206-os iroda).

» Miskolc Szerb Nemzetiségi Önkormányzata közmeghallgatást tart december 11-
én, délután fél 5-től a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet tárgyalójában (Városház tér 8., I. ud-
var II. em. 206-os iroda).

» Miskolc Görög Nemzetiségi Önkormányzata közmeghallgatást tart december 18-
án, délután fél hattól a Torontáli u. 8. szám alatt.

» Miskolc Horvát Nemzetiségi Önkormányzata közmeghallgatást tart december 19-
én, délután fél hattól a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet tárgyalójában (Városház tér 8. I. ud-
var II. em.).

Fizetős parkolás! December 
1-jén, szombaton és december 15-
én szombaton a Régió Park Mis-
kolc Kft. üzemeltetésében műkö-
dő felszíni parkolókban a parkolás 
munkanap szerint díjköteles, vagyis 
reggel 8 órától este 6 óráig fizetős. A 
munkanap-áthelyezés miatt decem-
ber 1-jén, szombaton az MVK Zrt. 
villamos- és autóbuszjáratai mun-
kanapi menetrend szerint közleked-
nek, kivéve az úgynevezett áruházi 
járatokat, amelyek szombati menet-
rend szerint járnak.

Mikulásfutás. December 5-én is-
mét megrendezi a Rotary Club Mis-
kolc a Rotary Mikulás Futás tömeg-
sport akciót a miskolci belvárosban 
a város közreműködésével. Az el-
múlt év decemberében több mint 

400 miskolci középiskolás futotta le 
a közel 1 km-es távot. 

Fórum a távfűtésről. A távfűté-
ses lakások fűtésdíjának problémá-
járól tartanak fórumot december 
6-án, csütörtökön délelőtt 11 órától 
az ITC székház színháztermében. 
A Sebestyén László országgyűlé-
si képviselő által rendezett lakossá-
gi találkozón jelen lesz Kovács Pál 
klíma-és energiaügyért felelős ál-
lamtitkár is.

Hálaadó istentisztelet. A Vas-
gyári úton lévő református temp-
lomban december 2-án, vasárnap 
délelőtt 10 órától Csomós József 
püspök részvételével hálaadó isten-
tiszteletet tartanak a gyülekezeti te-
rem felújításáért.
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A Miskolc Holding Zrt. munkatársat keres  
a Mihő Kft. tagvállalatához az alábbi munkakörbe:

ÜGyFÉLKAPCSOLATI PArTNEr
A leendő munkatárs feladatai:

•  A Társaság ügyfeleivel történő kapcsolattartás, tanácsadás hátralékos ügyfelek  
részére

• A Társaság lakossági díjfizetőinek személyes felkeresése, tájékoztatása
• Lakossági felhasználási helyek ellenőrzése
• Hátralékos díjfizetők tájékoztatása az adósságrendezési lehetőségekről
• Díjfizetőkkel történő adategyeztetések elvégzése
• Részletfizetés megkötése, befizetések kezelése

A pályázókkal szemben támasztott elvárások:
• Legalább középfokú iskolai végzettség
• Kiváló kommunikációs készség
• Pontosság
• Megbízhatóság
• Teljesítmény-orientáltság

• Stressztűrő képesség
• Kiváló együttműködési készség
• Udvariasság
• Magabiztosság

Ajánlatunk:
• Stabil háttér
• Szakmai fejlődési lehetőség
• Béren kívüli juttatások

A munkavégzés helye:  Mihő Miskolci Hőszolgáltató Kft., 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.

Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz csatolásával és a pályázni kívánt mun-
kakör megjelölésével a mhhrpalyazat@miskolcholding.hu e-mail címre vagy a 3530 
Miskolc, Hunyadi u. 5. címre várunk 2012. december 15- ig.

Apróhirdetés
Kovács Pince. Termelői borkimérés Miskolcon, 3531 Miskolc, Hideg-
sor 527. Tokaji, egri, bükki minőségi borok nagy választékban. Ny: K-P 
12–17, Szo. 10–14. Telefon: 70/866-1652.

Hi-Sec és MEGA acél biztonsági ajtók beépítve már 59 900 Ft-tól, to-
vábbá nyílászárók (műanyag, fa, alumínium) cseréje óriási kedvez-
ménnyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. Tel/fax: 46/402-292, mo-
bil:30/336-5528, web: www.aluport.hupont.hu, bemutatóterem: 
Miskolc, Bükk áruház I. emelet.  Nyitva: h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.
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„Láthatjuk, hogyan szépül a vár”
A diósgyőri vár fejlesztése 
volt a témája a csütörtöki la-
kossági fórumnak. A Diós-
győri Ady Endre Kulturá-
lis és Szabadidőközpontban 
megrendezett találkozón a 
lakók leginkább a zaj és gép-
járműforgalom miatt fejez-
ték ki aggodalmukat.

A „Diósgyőr-Lillafüred komp-
lex kulturális és ökoturisztikai fej-
lesztése” projekt legfontosabb ele-
meit ismertetve Lengyel Katalin, a 
Miskolci Városfejlesztési Kft. ügy-
vezető igazgatója kiemelte, mivel 
a közbeszerzési eljárás elhúzódott, 
a nyertes kivitelezővel februárban 
köthetik meg a szerződést, mely 
szerint 2014. május 31-éig kell 
majd befejezni a projektet.

A komplex program leghang-
súlyosabb eleme a diósgyőri vár 
fejlesztése, amivel kapcsolatban 
Sebestyén László országgyűlési 
képviselő hangsúlyozta: ez a turisz-
tikai fejlesztés hosszú távon szá-
mos vendéget vonzhat a városba.

Pfliegler Péter alpolgármester 
arról beszélt, Miskolc egyik emb-
lematikus épületét fejlesztik, ami 
számos értékünk közt is prioritást 
kell, hogy kapjon.

– Minden értékünket óvnunk 
kell, ez szent kötelességünk. A 

munkák közvetlen környezetében 
lakók türelmét kérjük, megértjük, 
hogy tartanak a zaj- és porárta-
lomtól, de úgy gondoljuk, megéri 
az áldozatot. A komplex fejlesz-
téshez hozzátartozik a lillafüredi 
függőkert átalakítása, így az ottani 
szálloda is tudomásul vette, hogy 
szükséges munkákról van szó – 
mondta a városatya.

Seresné Horváth Zsuzsanna ön-
kormányzati képviselő példaként a 
sümegi várat említette, ami a tele-
pülés életét is fellendítette. 

– A kellemetlenségek ellenére, 
a munkák befejezésével minden-
ki elégedett lehet majd a végered-
ménnyel – fűzte hozzá.

Bartha György képviselő a kör-
nyéken lakók kérdéseit, felvetése-
it említette, mint mondta, sokan 
a részletekre kíváncsiak – például 
a szállítási útvonalakra –, ezért is 
jöttek el a fórumra. Válaszként el-
hangzott, számítani kell élénkebb 
közlekedésre, de igyekeznek azt 
korlátozni bizonyos területeken, 
és súlykorlátozás is érvényben lesz.

Miskolc főépítésze kiemelte, ez 
a terv olyan „régi újat” hoz vissza 
Diósgyőr életébe, melyre érdemes 
építeni, s érdemes lesz majd csalá-
dot alapítani a városrészben.

– Gyerekeinkért, unokáinkért 
és az őket követő nemzedéke-
kért építkezünk – húzta alá Ros-
tás László.

A Miskolci Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. részéről Tánczos 

Tamás az üzemeltetést és a majda-
ni programokat ismertette.

– Nem áll meg az élet a diósgyő-
ri várban az építkezés alatt sem. 
Kiállítási anyagokkal a volt óvoda-
épületben és a Déryné-házban is 
várjuk a látogatókat, és részben lát-
ható lesz a vár is. Szeretnénk meg-
egyezni arról, hogy meghatározott 
időkben az idelátogató turisták 
megnézhessék egy Mátyás-kora-
beli öltözéket viselő építész kísé-
retében, hogyan is megy az épít-
kezés. Reméljük, a munkák nem 
veszik el a vendégek kedvét, ép-
pen ellenkezőleg, látni szeretnék, 
hogyan szépül a vár. Készül egy fal 
az építkezésre, mely zajszűrőként 
is funkcionál majd, de a zeneka-

rokkal is egyeztettünk a maximális 
hangerőről – sorolta az ügyvezető, 
aki a programok közül kiemelte a 
várjátékokat, a Bükki Vadas-bo-
ros Napokat, a Gyermek és Bor-
sodi Fonót, a Demjén Ferenc-, 
P.Mobil-, illetve Edda-koncertet.

Ezt követően kaptak szót a néző-
téren helyet foglalók. Akadt olyan 
miskolci, aki a segítségét ajánlotta 
fel a fejlesztéssel kapcsolatban, míg 
mások a tisztaság, illetve a szeme-
telés, valamint a parkolás, parkoló-
helyek miatt aggódtak. Utóbbiakat 
Rostás László főépítész nyugtat-
ta meg azzal, hogy természetesen 
gondoltak a szükséges intézkedé-
sekre. 

 S. P. | fotó: M. L.
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Kezdődhet a fejlesztés
Aláírta Kriza Ákos polgármes-
ter és a finn befektető cég, a 
Konecranes képviselője csütör-
tökön a fejlesztési terület kialakí-
tásának és a befektető tulajdon-
szerzésének folyamatát lezáró 
jegyzőkönyvet, így a hangsúly át-
helyeződhet a fejlesztés folya-
matára, amely a Miskolci Mecha-
tronikai Ipari Park több mint 24 
hektáros területét érinti.

Amint arról korábban beszá-
moltunk, a finn Konecranes 
cégcsoport magyarországi ér-
dekeltsége, a Konecranes Supply 
Hungary Kft. 2011-ben vásá-
rolt területet a miskolci Mecha-
tronikai Ipari Parkban. A cég a 
beruházás első üteméhez igé-
nyelt 1 milliárd forint európai 
uniós támogatást. Ahhoz, hogy 

a lehető legnagyobb támogatást 
megkapja, vállalta 180 fő fog-
lalkoztatását. De ez csak erre a 
gyáregységre és erre az ütem-
re vonatkozik, viszont ez nem a 
teljes beruházás volumene.

Október közepén írtunk ar-
ról, hogy a város és a Miskolc 
Holding minden feladatot el-
végzett, és a finn cég részéről 
is elkezdődtek a beruházáshoz 
kapcsolódó egyéb munkák.

Nemrég a Miskolci Egyete-
men nyitotta meg észak-ma-
gyarországi területi képviseletét 
a cég. A társaság és az egyetem 
többek között egy vizsgáló labo-
ratóriumot is kialakít, amely ko-
moly kutatásokat, fejlesztéseket 
tesz lehetővé az emeléstechniká-
ban, amelynek eredményeit a da-
rugyártásban is lehet alkalmazni.

Miskolc vállalta az intézmények 
további működtetését
A 3000 főt meghaladó lakos-
ságszámú települések a törvé-
nyi alapeset értelmében mű-
ködtetői maradnak az általános 
iskoláiknak, gimnáziumaik-
nak és kollégiumaiknak. Azok 
az önkormányzatok, amelyek 
nem tudják vállalni a működte-
tést, november 15-ig kérhettek 
ez alól felmentést. Miskolc nem 
kért ilyen felmentést – válaszolta 
az intézményátadással kapcsola-
tos érdeklődésünkre Dobos Tí-
mea városházi szóvivő.

Így a tagintézményekkel 
együtt 33 intézmény működ-
tetését kell majd biztosítani az 
önkormányzati fenntartásban 
maradó óvodák mellett. Azt is 

megtudtuk, hogy ez évben az 
oktatási ágazat költségvetése 
csaknem 16 milliárd forintot tett 
ki Miskolcon. Ez – az intézmé-
nyek saját bevételén túl – a több 
mint 7,5 milliárdos normatív tá-
mogatásból és a több mint 6,5 
milliárdos önkormányzati hoz-
zájárulásból tevődik össze.

– A működtetés költségei 
megközelítik a 3 milliárd forin-
tot, a személyi juttatások és járu-
lékaik pedig meghaladják a 11 
milliárdot. Ebből a pedagógu-
sok és a pedagógiai munkát se-
gítők bérköltsége 7 432 millió 
forint, amit a továbbiakban az 
állam finanszíroz – nyilatkozta a 
szóvivő.                                        Sz. S. 

Újabb 27 millió, önrészre is
Újabb 27 milliós támogatást ka-
pott Miskolc vízrendezési, csapa-
dékvíz-elvezetési fejlesztésekre, 
így a beruházásokhoz szükséges 
önerő egy része is pályázatból fe-
dezhető, közölte a városháza. A 
Svájci–Magyar Együttműködé-
si Program keretében meghir-
detett „Természeti katasztrófák 

megelőzése és kezelése Miskolc 
városában” című pályázaton 
1 068 377 svájci frank – azaz több 
mint 255 millió forint – támoga-
tást nyert el Miskolc május vé-
gén. A szükséges önerő teljes ösz-
szege mintegy 45 millió forint lett 
volna, ehhez nyert most 27 millió 
forintos támogatást a város. 

„Milyen alapon tekintenénk szegregátumnak az Avast?”
A miskolci polgármesteri hiva-
tal társadalmi felzárkózásért fele-
lős referensének véleménye sze-
rint az avasi lakótelep nem tartozik 
a „szegregátumok” közé, de a lakos-
ságnak itt is és Lyukóban is el kell 
szenvednie egy szűk réteg törvény-
telen tetteit, amelyet stigmaként ve-
títenek ki, az egész ottani területre.

Takács Gábor elmondása szerint, a 
szegregátum kifejezést általánosan olyan 
területekre alkalmazzák, ahol nagyon ala-
csony jövedelemből élő, rendszerint ala-
csony iskolai végzettségű emberek vannak 
egy tömbben.

– Én ugyanakkor azokkal értek egyet, 
akik a kifejezést rugalmasabban használ-
ják, s azt tekintik szegregátumnak, ahol 
azonos életstílusú, jövedelmű emberek él-
nek. Az Avas véleményem szerint – sze-
rencsére – nem tartozik a szegények lak-
ta szegregátumok közé, még akkor sem, ha 

most a mindenki által ismert „fészekrakó-
ügy” következményeit súlyos teherként vi-
seli az ottani lakosság egy része – hangoztat-
ta a referens, kiemelve, hogy a fészekrakós 
családok csak töredékét jelentik a városrész-

ben élő, több mint harmincezer embernek. 
Számuk jóval ezer alatt van az Avason, nem 
egy tömbben élnek, ráadásul lassan, de fo-
lyamatosan költöznek el innen.

– Milyen alapon tekinthetnénk tehát 
szegregátumnak az avasi területet? – tette 
fel a kérdést Takács Gábor, aki szerint na-
gyon éles a kontraszt, ha mondjuk a kas-
sai Lunik IX. lakótelepével hasonlítjuk ösz-
sze a városrészt, ahol az évszaktól függően 
5-8000 ember él. Nem csupán szegregált, de 
egyenesen gettókörülmények között. A kas-
sai önkormányzat nem lépett időben, hogy 
megakadályozza a katasztrofális helyzet ki-
alakulását, s most rendkívüli erőfeszítéseket 
kell tennie, hogy valamennyire élhető kö-
rülményeket tudjon ott fenntartani.

Miskolcon sikerült megállítani ezt a fo-
lyamatot, még jóval azt megelőzően, hogy 

a helyzet visszafordíthatatlanná vált volna. 
Ez itt is erőn felüli beavatkozást kíván, de 
sikerült elkerülni a helyzet további romlá-
sát, és van remény a konszolidálásra is.

Takács Gábor arról is szólt, hogy két fon-
tos hasonlóság van az Avasi lakótelep, és a 
szintén sokat emlegetett Lyukóvölgy között. 
Az egyik, hogy mindkét városrészben meg-
jelent egy réteg, amelyet korábban nem ta-
pasztalt mértékű szegénység sújt. A másik 
pedig, hogy mindkét terület lakosainak el 
kell szenvedniük egy szűk csoport törvény-
telen tetteit, amelyet stigmaként vetítenek 
ki, az egész ottani lakosságra. 

– Lyukó kriminalizált bemutatása a vá-
lasztások előtt érte el a csúcspontját. Emlék-
szünk az akkori „Foglaljuk vissza Lyukót!” 
típusú üres szólamokra, és azokra a híradá-
sokra, amelyek a völgyet általánosságban 
bűnözők telepeként mutatták be – hangoz-
tatta a referens, aki szerint az ürügy meg-
volt erre, hiszen a hétvégi házak feltörése 
akkor vált mindennapossá. – Sajnos ez ma 
sem ritka, a lyukói lakosok tekintélyes része 
azonban évtizedek óta, talán már a háború 
előtti időktől kezdve a völgyben él, gazdál-
kodik. Nekik nagyon keserves megélni azt, 

hogy a ténylegesen jelenlévő, sokszor a haj-
léktalanságig fokozódó szegénység mellett, 
még egy kalap alá veszik őket a bűnözői ré-
teggel is – tette hozzá Takács Gábor. 

A szakértő szerint az általánosítás nem 
csupán abból a szempontból káros, hogy 
emberi méltóságukban sérti az említett vá-
rosrészekben élő, törvénytisztelő embere-
ket. Legalább ennyire romboló hatású az 
is, hogy a sztereotípiák sulykolása eltéríti a 
médiafogyasztókat az önálló gondolkodás-
tól és az ebből fakadó, önszerveződést célzó 
cselekvéstől.                                         Szepesi S. 

Mikulásvonat!
Csütörtöktől ismét zakatol a Mi-

kulásvonat, amely idén már tí-
zedik alkalommal várja a 

gyerekeket. A lillafüredi mesebi-
rodalomban a hupikék törpikék 
és számos más szereplő mellett 

Shrek és barátai is szórakoztatják 
a látogatókat, akik számára a Mi-
kulás kincsesládája sok finomsá-

got tartogat. Három hétig várják a 
gyerekeket, akik idén eljuthatnak 
Ogreföldre és aprajafalvába, vala-
mint meglátogathatják Pinokkiót 

is. Az előjegyzés során szinte 
minden jegy elkelt, idén 13 ezer 

gyereket várnak. (fotó: J. Á.)

Kevesebb bűncselekmény
A rendőrség kimutatásai szerint, az avasi lakótelepen a bűncselekmények száma az elmúlt években folyamatos csökke-
nést mutat. A lakások számához viszonyítva elenyészőnek mondható a betörések száma, csakúgy, mint a gépkocsi-feltö-
réseké, hiszen napi 3-4 ezer gépjármű parkol itt. Az Avasi Rendőrőrs illetékességi területén – ide tartozik még Hejőcsaba, 
Görömböly, Miskolc-Tapolca, valamint a Miskolci Egyetem is, három nagy kiterjedésű hétvégi házas övezettel – az idei év 
első kilenc hónapjában 645 büntetőeljárást indítottak, ebből 188 eset történt a lakótelepen.

Adósság, kezelés
Antal Ágnes, az Iránytű Szociális Szolgálat igazgatóhe-
lyettese lapunknak elmondta: a november 29-ei állapot 
szerint 723-an veszik igénybe adósságkezelési szolgál-
tatásaikat az avasi városrészben, a munkacsoport irodá-
ját havonta átlagosan 441-en keresték fel az idén.
A sikeresen kezelt – tehát az adósságrendezéssel visz-
szafizetett – tartozások összege a MIHŐ esetében volt 
a legnagyobb, utána következett a MIVÍZ majd a MIK.
Mint megtudtuk, közvetlen devizahiteles adósságren-
dezés nincs, de érezhetően megnőtt itt is azon kliensek 
száma, akik a devizahitel törlesztésük miatt nem tud-
ják egyéb – közüzemi – számláikat rendezni. Ezek az 
ügyfelek gyakran a munkaviszonnyal rendelkező, jobb 
anyagi helyzetben lévő családok közül kerülnek ki.
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Ködmön: világbajnoki nyolcadik hely 
1992 óta képviselik az orszá-
got a világversenyeken, ahol 
nemrégiben harmadszor ér-
tek el 8. helyezést – ez a mis-
kolci Ködmön TSE csapata. 

– Generációváltáson esett át a csa
pat, az idei világbajnokságon sze
replő táncosok másfél éve dolgoz
nak együtt – mondta Simon Csaba, 
a Ködmön TSE művészeti veze
tője. A magyar és a világbajnoksá
got megcélozva kezdték meg a fel
készülést az új, lendületes csapattal.

A németországi Ludwigs
burgban múlt hét szombaton meg
rendezett világbajnokságon a 16 
indulóból végül a nyolcadik helyet 
szerezte meg a Ködmön. A Sher

lock Holmes filmzenéjére készítet
tek egy koreográfiát, melynek címe 
Megállíthatatlanok volt. Az angol
keringőből, bécsi keringőből, tan
góból, slow foxból és quick stepp
ből álló bemutató 6 perces volt, s 
a középdöntőig juttatta a miskolci 
formációs együttest.

– Ez a koreográfia igazán jól jel
lemzi a csapatot: fiatalok, lendüle
tesek, és jól tudnak együtt dolgoz
ni. A szereplésen ez meg is látszott 
– hangsúlyozta. Az együttesben 
a legfiatalabb 15 éves, ő most vett 
részt először ilyen nagy versenyen, 
de természetesen vannak idősebb, 
tapasztaltabb táncosok is. 

Hozzátette, az utóbbi években 
nagyon megerősödött a mezőny, 
több, vbn korábban nem szereplő 
ország – köztük például Mongólia – 
küldött csapatot – a hagyományo

san rendkívül erős és jól szereplő 
német és orosz fellépők mellett. A 
döntő hat csapata szinte előre bo
rítékolható, mondta Simon Csa
ba, hozzátéve, hogy a jó szereplés

hez a fellépés hat percében lelkileg 
és technikailag egyaránt topon kell 
lenni, végig koncentrálni kell.

A december – a további trénin
gezések mellett – természetesen 
az ünnepre való készülődéssel te
lik majd, árulta el a művészeti ve
zető. Aztán persze megtervezik a 
jövő évi programjukat, amiben is
mét kiemelt helyen szerepel a ma
gyar bajnokság, melyet Miskolcon 
rendeznek meg márciusban. Az 
év végén pedig újra világbajnok
ság Moszkva mellett, ahová Simon 
Csaba elmondása szerint komoly 
célokkal utaznak majd.

– Szeretnénk a csapatot ebben a 
felállásban megtartani, úgy érzem, 
bennük van a magyar bajnok
ság megnyerése. A novemberi vb
döntőn pedig megcélozzuk a dön
tőt – tekintett előre.                            K. I. 

Elhunyt Kulcsár Imre
Kulcsár Imre Déryné-díjas színművész, 
a Miskolci Nemzeti Színház örökös tag-
ja életének 78. évében, november 28-án 
elhunyt.

Kulcsár Imre 1934. június 2án szü
letett Miskolcon. Először tizenkilenc 
évesen, 1953ban szerződött a Miskol
ci Nemzeti Színházhoz, az énekkarba. 
Hat év után Egerbe, majd Veszprémbe 
szerződött a Petőfi Színház egyik alapí
tó tagjaként, ahol alkalma nyílt művé
szi képességeinek kibontakoztatására – 

emlékezett a Miskolci Nemzeti Színház gyászközleményében.
1965ben újból a Miskolci Nemzeti Színház tagjaként érett, szak

mailag jól felkészült művészt láthattunk viszont a színpadon.
Lelkiismeretes, pontos, meggyőző jellemformálásával, muzika

litásával és biztos tánctudásával az egyik legsokoldalúbb művésze 
volt a társulatnak. Az évek múlásával könnyedén váltott többször 
szerepkört. Volt táncoskomikus, drámai hős, játszott vígjátékok
ban és karakterszerepeket alakított, de énekelt operában is. A ma
gyar líra elkötelezett népszerűsítője volt. Rendszeres résztvevője 
volt a költészet napi, könyvheti rendezvényeknek és a Tokaji Író
tábornak.

Közel hatvanévnyi színházi pályafutása alatt több mint kétszáz 
szerepet játszott.

1998ban Aasedíjat, 2003ban Nyíregyházán a VIDOR Feszti
válon a legjobb férfi epizód alakításért Brighelladíjat kapott (Mol
nár: Játék a kastélyban – Lakáj).

Utoljára színpadon a Szomszéd férfi szerepében november 3án 
láthatta a közönség A Gézagyerek című drámában.

HIrdetés

HIrdetés

Az „igazi karácsony” – gyerekrajzokon 
Idén is meghirdette a Miskolci Városszépítő Egyesület és a 
város a Jégvirág elnevezésű gyermekrajzpályázatot. A be-
érkezett munkákból tárlatot rendeztek a Kós-házban.

Az eddigieknél több fényfüzér terv érkezett a pályázatra, 
a téli rajzokból szerda délután nyílt kiállítás a Kósház
ban, ahol ünnepélyes keretek között adták át a díjakat.

Papp Zsolt, a polgármesteri hivatal humán főosz
tály vezetője emlékeztetett a régi időkre, és kiemelte, 
ma már túl harsányan jelenik meg a karácsonyi fény az 
üzletek kirakatában. Ám a rajzok, amiket a gyerekek 
készítettek, az igazi karácsonyi érzést fejezik ki. Mint 
mondta, a speciális feladatot leleményesen, kreatívan 
oldották meg a gyerekek, így remek munkák születtek. 

Galambos Gábor, a Miskolci Városszépítő Egyesü
let elnöke a főosztályvezetőhöz csatlakozva elárulta, 
idén először vidékről, Tiszakesziről is érkezett rajz – ez 
pedig bizonyítja, hogy a karácsonyi hangulat fontossá
ga, a kreativitás, az önkifejezés fontos a gyerekeknek.

A tárlat megnyitóján elismerő okleveleket és különdí
jakat adtak át a kiemelkedő munkák tulajdonosainak, s 
természetesen a legjobb három munka rajzolóját is elis
merték, s átadták díját a legjobbnak. A fődíjat Oláh Do
minika, a Szabó Lőrinc Általános Iskola tanulója kapta.

K. J. | fotó: J. Á.

Idős karácsony
December 19én délután 3 
órakor tartják a Művészetek 
Házában a Szépkorúak ka
rácsonyát. A meghívókat de
cember 5én, szerdán 10–12 
óráig vehetik át a klubvezetők 
az Idősügyi irodában.

Képünk a közelmúltban megrende-
zett miskolci gálán készült | fotó: M. L.
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Új parkolók, játszóterek 
Több mint nyolcmillió forint érték-
ben adtak át beruházásokat – parko-
lókat, játszótereket – szerdán a bel-
városban. 

Eperjesi Erika önkormányzati kép-
viselő elmondta: ezekre a fejlesz-
tésekre régi lakossági igény volt, s 
mivel az érintett területek a válasz-
tókörzetek határán találhatók, kö-
zösen finanszírozták a beruházáso-
kat, Molnár Péter képviselőtársával.

Egyebek mellett folytatódott 
a Hadirokkantak útja – Melinda 
utca találkozásánál található ját-
szótér fejlesztése, s új parkoló vár-
ja az autósokat a Dobó Katica Böl-
csődénél. Elkészült az új játszótér a 
Belvárosi Óvoda mellett is, az óvo-
da előtt, a Dankó Pista utcán pedig 
ugyancsak új, aszfaltozott parkolót 
hoztak létre. 

Molnár Péter tájékoztatása sze-
rint, a beruházások összértéke 8,2 

millió forint – a tavaly megkezdett, 
s most folytatódott játszótéri beru-
házással együtt pedig meghaladja 
a tízmilliót. A képviselő hozzátet-
te, hogy választókörzetében folya-
matban van új padok és szemete-
sek kihelyezése is, egyebek mellett 
a Szabó Lőrinc sétányon.

– A lakók nagy örömmel fo-
gadták, hogy a Melinda utcánál el-
bontattuk a régi, balesetveszélyes 
játszóteret, s újat építtettünk a he-
lyére. Olyat, amelyik biztonságos, s 
megfelel az uniós szabványoknak 
is – emelte ki a képviselő. 

Eperjesi Erika az autók nagy szá-
máról, a megnövekedett forgalom-
ról szólt, ami szükségessé tette az új 
parkolóhelyek kialakítását.      Sz. S. 

Biztonságosabb  
buszmegálló
Biztonságosabbá vált a Muhi 
és Lorántffy utca keresztező-
désének közelében lévő busz-
megálló környékén a közle-
kedés. 

A megállóhoz érkező, illet-
ve a járműről leszálló utasok 
mozgását új járdasziget te-
szi biztonságosabbá, amelyet 
a régi járdával kötöttek ösz-
sze. Ez azt jelenti, hogy a fej-
lesztéssel megszűnt a veszély, 
amelyet eddig az utasok út-
testen történő közlekedése 
okozott. 

Mivel a beruházás két kör-
zet határán történt, két kép-
viselő, Seresné Horváth Zsu-
zsanna és Gazdusné Pankucsi 
Katalin közösen finanszíroz-
ta képviselői alapjából a mint-
egy másfél milliós fejlesztést.  

Nem várt pótmunkák
Átmenetileg leállt a Patak utcai 
mélygarázs kivitelezése. A szü-
net oka, hogy eltérés mutatko-
zott a tervek és a talajmechanikai 
vizsgálatok eredményei között, 
emiatt pedig pótmunkákra van 
szükség. A kiírandó közbeszerzé-
si eljárást követően, várhatóan ta-
vasszal folytatódik a beruházás.

Perecsenyi Attila, a Régiópark 
Kft. ügyvezető igazgatója érdek-
lődésünkre elmondta, október 
16-án észlelték először a talajme-
chanikai vizsgálatok során, hogy 
eltérés van az elkészített terveken 
szereplő adatok, és a területen ta-
pasztalt viszonyok között.

– A munkák megkezdését kö-
vetően a régi patakmeder egy 
olyan fala került elő, amely sem-
milyen terven nem volt fellelhe-
tő, valamint eltérés mutatkozott 
az agyagréteg mélységében (ebbe 
kerül majd a garázs úgynevezett 
résfala), egyes helyeken ez mint-
egy 10 méterrel van alacsonyab-
ban, mint az elkészült terveken – 
mondta az ügyvezető.

Az eltérések miatt újabb ta-
lajmechanikai vizsgálatokat vé-
geztek, még mielőtt a kivitele-
ző levonult volna átmenetileg a 
munkaterületről – ezek során 
egy tucatnál is több helyről vet-
tek mintát, ezek kiértékelése fo-

lyik. Az eredmények tükrében 
készül majd új terv a pótmunká-
ra, melyre közbeszerzési eljárást 
kell kiírni. 

– Ennek előkészítése már fo-
lyik, a szükséges dokumentációt 
átadtuk a közbeszerzési szakér-
tőnek. Maga az eljárás nagyjából 
három hónapig tarthat, remé-
nyeink szerint tavasszal folyta-
tódhat a kivitelezés – tette hozzá 
Perecsenyi Attila

A Patak utcai mélygarázs épí-
tésére kiírt közbeszerzési eljárást 
az Adeptus-H Zrt. nyerte, a mun-
katerületet a cégnek augusztus 
21-én adták át, az ezt megelőző 
hónapokban – mint arról beszá-
moltunk – a közműszolgáltató 
cégek elvégezték a szükséges köz-
műkiváltásokat.

A tervek szerint a területen egy 
kétszintes parkolókomplexum 
épül itt fel, amiben 129 autó és 
2 motor parkolhat majd, illet-
ve a mélygarázs építését követő-
en parkosítják a fölötte lévő te-
rületet, és kiépítik a Patak utcai 
sétányt is. Perecsenyi Attila ki-
emelte, a Régiópark azért dolgo-
zik, hogy a mélygarázst és a köz-
területet nagyon jó minőségben 
készítsék el, és kifogástalan álla-
potú létesítményt adjanak át a 
miskolciaknak.

T. Á.

Egy gyerek, egy fa, újabb park

Mintegy hatvan facsemetét ültet-
tek el szombat délelőtt az Avason 
– annyit, amennyi gyermek szü-
letett az elmúlt évben a hármas 
ütemben.

A mostani már a második ilyen 
emlékpark a körzetben, és a te-
rület önkormányzati képvi-
selője szerint az akciót ha-
gyománnyá szeretné tenni a 
városrészben. Fodor Zoltán, az 
akció szervezője elmondta, a 
falültetés nemcsak azért külön-
leges, mert egy újabb közös em-
lékkel lehetnek gazdagabbak a 
családok, hanem azért is, mert 

az Avason élők itt egymást is 
megismerhetik.

– Évekkel ezelőtt ígéretet tet-
tem, hogy a választókörzetben 
született újszülötteknek a szü-
lőkkel közösen emlékfát fogunk 
elültetni, és a környezetét is 
rendbe tesszük. Ilyen emlékpark 
már létrejött egy, és hamarosan 
itt is létrehozunk egy pihenő-
parkot, padokkal, szökőkúttal – 
mondta Fodor Zoltán.

A képviselő ígérete szerint 
nem a mostani volt az utolsó fa-
ültetés, jövőre újabb gyerekek 
kapnak majd saját emlékfát a vá-
rosrészben.                T. Á. | fotó: J. Á.

Napirenden a Szirma–Martin-kertváros kerékpárút
Akár már a közeljövőben elkezdőd-
het a kerékpárút tervezése a Szir-
mát Martin-kertvárossal összekötő 
útszakasz mellett. Jelenleg a me-
gyei közútkezelő forgalomtechni-
kai szempontból vizsgálja a projekt 
megvalósíthatóságát.

Nemrégiben a polgármesteri hiva-
tal Beruházási- és Városüzemelte-
tési Osztályának a munkatársaival 
közösen tájékoztatták a kerékpár-
úttal kapcsolatos elképzelésekről a 

Megyei Közútkezelő Kht. illetékese-
it, mivel a két városrészt összekötő 
útszakasz – a 3604-es főút – a Kht. 
kezelésében áll, tudtuk meg Takács 
Gábortól, a városrész önkormány-
zati képviselőjétől.

– Ennek a kerékpárútnak a meg-
valósítására nagyon régi lakossági 
igény van. Korábban tervek is ké-
szültek rá, de ezeket módosítani 
kellene, mivel a nyomvonal magán-
területeket érint – nyilatkozta Ta-
kács Gábor. Tájékoztatása szerint, 

ha a megyei közútkezelő forgalom-
technikai szempontból megvalósít-
hatónak találja a projektet, akkor a 
szóban forgó terület tulajdonosá-
val, a Nemzeti Vagyonkezelővel kell 
majd megállapodást kötni. A képvi-
selő bízik benne, hogy sikerrel zá-
rulnak az adminisztrációs eljárások, 
és még ebben a választási ciklus-
ban elkészülhet a nagyjából egy ki-
lométer hosszú kerékpárút, amely-
nek nagyon fontos szerepe lenne a 
balesetek megelőzésében. A kivite-

lezés költségeit mintegy 30 milliárd 
forintra becsülik, amelynek nagy 
részét pályázati forrásokból szeret-
nék fedezni.

Takács Gábor elmondta, más be-
ruházásokat is tervez a közlekedés 
biztonsága érdekében a választókör-
zetben. A két településrész között 
forgalomlassító szigetet szeretne lét-
rehozni, tavasszal valamennyi zebra 
környékén biztonsági beruházások-
ra kerül majd sor, és újakat is szeret-
ne kialakítani.                                    Sz. S.

Húszemeletes: házfelügyelő lehetne a megoldás
Egyre nagyobb problémát je-
lentenek a Szentpéteri ka-
pui, húszemeletes lakóház-
ban az illetéktelen behatolók.  
A megoldást talán egy ház-
felügyelő alkalmazása jelent-
hetné.

A hajléktalanok nem csupán a lép-
csőházakban tanyáznak le, nyá-
ron szabályos sátortábort vertek az 
épület tetején. 

Nánási-Kocsis Norbert önkor-
mányzati képviselő elmondta, fo-
gadóóráin rendszeresek az épüle-
tet érintő lakossági panaszok. 

– Vannak, akik vécének használ-
ják a liftet, a lépcsőházban egyre na-
gyobb számban tanyáznak hajlék-
talanok – nyilatkozta a képviselő. 
Mint mondta, a lakók le akarták 
zárni a tetőre vezető ajtót, hogy ele-
jét vegyék ennek, ezt viszont a tűz-
védelmi hatóság nem engedélyezte.

Az igazi problémát viszont az je-
lenti, hogy a bejárati ajtók nem zár-
hatók. Volt, hogy az egészet ellopták 

– mivel fémből készült –, egyes la-
kók pedig folyamatosan elrontják a 
zárakat, hogy ne kelljen kulcsot ma-
gukkal hordaniuk.

Nánási-Kocsis Norbert szerint a 
megoldást egy házfelügyelő jelent-
hetné, valamint olyan elektromos, 
távvezérelt zárak felszerelése, ame-
lyeket nem lehet elrontani. 

– Ezzel kapcsolatos közgyűlési 
felvetésemre azt a választ kaptam, 
hogy akkor lehetne házfelügyelőt 
alkalmazni, ha a társasháznak sa-
ját szolgálati lakása lenne ehhez az 
épületben, és vállalná a házfelügye-

lői feladatok finanszírozását. Eh-
hez pedig a társasház közgyűlésé-
nek döntése szükséges – nyilatkozta 
a képviselő. Nánási-Kocsis Norbert 
elmondta, a jövő év elején közös fó-
rumot fog szervezni az érintettek 
– MIK Zrt, társasházkezelő – rész-
vételével a megoldás érdekében. 
A képviselő szerint ezt valószínű-
leg nem lesz nehéz megtalálni, hi-
szen a MIK komoly tulajdonrésszel 
rendelkezik az épületben, és a tár-
sasháznak saját bevételei is vannak, 
például a tetején található átjátszó 
adókból.                                               Sz. S. 

Háromszáz éve őrzik hagyományaikat
Miskolc szlovák nemzeti-
ségiek által legsűrűbben la-
kott településrésze Bükk-
szentlászló. A fennállása 300. 
évfordulóját idén ünnep-
lő településen élő szlovákok 
nagy része asszimilálódott, 
de többen megtartották ha-
gyományaikat, kultúrájukat. 

– A XVIII. század eleji letelepü-
lés után szoros közösségben éltek 
az emberek, sokáig csak szlová-
kul beszéltek – mesél a kezdetek-
ről Bárány Péter, a Miskolci Szlo-
vák Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke. – Az egyre sűrűsödő ügyek 
intézésére „nyitottak”, és előbb egy-
fajta kevert magyar-szlovák nyel-
vet beszéltek, ma már aztán inkább 
csak az idősebbek, egymás közötti 
beszélgetéseik alkalmával használ-
ják a szlovák nyelvet.

Gyökereiket, identitásukat és 
hagyományaikat azonban igyekez-

tek megtartani – tette hozzá az el-
nök –, a település fennállásának 
300 éves évfordulóját egy nagysza-
bású rendezvényen ünnepelték.

– A jubileumot összekötöttük a 
nagy hagyományokkal rendelkező, 
Szent László nevét viselő települé-
sek országos találkozójával, amit 
2000. után másodszor rendezhe-
tett meg Bükkszentlászló. Rengete-
gen fejezték ki örömüket a szerve-

zéssel kapcsolatban miskolciak, és 
természetesen a horvát és román 
településekről érkezők is – mond-
ta Bárány Péter.

A jubileumi év fontosabb ese-
ményei közé tartozik még Szent 
László király hermájának talap-
zatra állítása a településen, a min-
denszentek és halottak napja tisz-
teletére pedig új keresztet kapott a 
bükkszentlászlói temető.

– Szoros a kötődés az egyházhoz, 
azt tapasztaljuk, nemcsak az idősek 
körében, hanem a fiatalabbaknál is. 
Nagyon örömteli számunkra az is, 
hogy egyre növekszik a gyerekek 
létszáma – tette hozzá a nemzetiségi 
önkormányzat elnöke.

Ők nemzetiségi óvodába jár-
hatnak, iskola azonban nincs, ahol 
szlovákul tanulhatnának. Az elnök 
elmondása szerint voltak kezde-
ményezések egy nulladik évfolya-
mos nyelvoktatásra, de végül ez is 
abbamaradt.

– Miskolcon a szlovák nemze-
tiséghez tartozó szülők gyerekei a 
város különböző iskoláiba járnak, 
így nagyon nehéz egy helyre kon-
centrálni a szlovák oktatást – fogal-
mazott Bárány Péter.

A nemzetiségi önkormányzat 
néptáncegyüttest és vegyeskórust 
működtet, fenntart egy közössé-
gi házat Bükkszentlászlón, iskolai 
rendezvényeket, gyereknapokat és 
nyugdíjas-találkozókat szervez – 
igyekszik tehát minden korosztály 
igényeit kielégíteni programjaival.

Kujan I.

A Miskolc Holding Zrt. (3530 Miskolc, Hunyadi út 5.) által a Miskolc, 
47511/1 hrsz. alatti 62 ha nagyságú ipari, raktározási célú építmények 
elhelyezésére szolgáló terület kialakítására (műszaki infrastruktúrával 
való ellátására) vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást az Észak-magyar-
országi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
lezárta és megállapította, hogy az előzetes vizsgálati dokumentáció-
ban foglaltak megvalósításához környezeti hatásvizsgálat lefolytatása 
nem szükséges. A határozat teljes szövege december 13-áig megte-
kinthető az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédel-
mi és Vízügyi Felügyelőségen (Mindszent tér 4.), valamint Miskolc Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Építési és Környezetvédelmi 
Hatósági Osztályán (Városház tér 8., III. udvar földszint) ügyfélfogadási 
időben (hétfő 13–16, szerda 8–17 és péntek 8–12 óra között).

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

A hagyományait őrző településrész iskolájában 100 éve készült ez a fotó, kö-
szönet érte Kapui Mártonnak
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Jelentős energetikai költségmegtakarítások 
Miskolc város egyes önkormányzati  
intézményeinél és holding tagvállalatainál
A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft., Nyí-
ri László ügyvezető igazgató 2012. febru-
ár 2-án megbízólevelet kapott Miskolc Vá-
ros Polgármesterétől az önkormányzati 
tulajdonban lévő intézmények és gazda-
sági szervezetek energiagazdálkodásának 
áttekintésére.

Ennek megfelelően a város önkormányzati tu-
lajdonában lévő összes intézményeinek és a 
Miskolc Holding Zrt. tagvállalatainak energia-
racionalizálási törekvéseit a MIHŐ Kft. mint az 
energetikai feladatokat végző szakcég látja el.

A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlé-
se 2011. évi határozatában egy átfogó ener-
giagazdálkodási feladatkör elvégzésével bízta 
meg a MIHŐ Kft.-t. Ebbe beletartozik: a cso-
portos energiabeszerzések koordinálása, az 
önkormányzati intézmények épületenergeti-
kai felmérése, intézményspecifikus energiara-
cionalizálási javaslatok kidolgozása, hőtermelő 
berendezések felülvizsgálata, energiafelújítási 
pályázatok nyomon követése, meglévő ener-
giaszerződések és energiaszámlák felülvizsgá-
lata, energetikával kapcsolatos problémák ki-
vizsgálása.

Az idei évben a közös, csoportos energia-
beszerzések lefolytatásával jelentős energia-
költség-megtakarítást ért el a MIHŐ Kft. A föld-

gázbeszerzés harminchárom önkormányzati 
intézmény, egy megyei intézmény valamint öt 
Holding tagvállalat esetében várhatóan 112,7 
millió Ft (+áfa) becsült földgázköltség-megta-
karítást jelent Miskolc városának éves szinten. 

A MIHŐ Kft. koordinálásában a Miskolc Me-
gyei Jogú Város Önkormányzat közvilágítá-
sának 2013. évre történő villamosenergia-be-
szerzése is folyamatban van. 

Az elmúlt évekre vonatkozó villamosener-
gia-beszerzés tapasztalatai azt mutatják, hogy 
az abban részt vevők lényegesen alacsonyabb 
árat értek el, mintha külön-külön szereznék be 
azt. Ez 2012-ben várhatóan 60 millió Ft (+áfa) 
villamosenergia-költségmegtakarítást jelent-
het a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai, illet-
ve a városi közvilágítás esetén.

A MIHŐ Kft. az önkormányzati intézmények 
energiaköltségének további csökkentésére 
– az intézmények teljes körű épületenergeti-
kai felmérését végezte el. Ezt követően az in-
tézményekre egyedileg egy operatív energia-
racionalizálási javaslatcsomagot dolgozott ki, 
melyek jó alapot nyújtanak az azonnali költ-
ségcsökkentő intézkedések végrehajtásához, 
valamint az intézmények KEOP pályázatokból 
megvalósuló energetikai korszerűsítéséhez.

A MIHŐ Kft. közreműködik az egyes intézmé-
nyeknél az energiaszerződések és az energeti-
kával kapcsolatos kérdések kivizsgálásában.

A MIHŐ Kft. továbbá részt vett az egyes ön-
kormányzati intézmények és gazdasági tár-
saságok hőszolgáltatási szerződéseinek felül-
vizsgálatában. A felülvizsgálati tevékenység 
eredményeként a szerződések egy része fel-
mondásra illetve módosításra került, mellyel 
az önkormányzat jelentős, közel 160 millió fo-
rintos megtakarítást ért el. 

A „jövő nemzedék” szolgálatában
A jó minőségű víz napjaink leg-
fontosabb lételemévé vált, így 
kiemelkedően fontos a terve-
zett keretek között végrehajtott 
vízkészlet-gazdálkodás, amely-
lyel a vízkészleteket a „jövő 
nemzedék” számára kell meg-
óvnunk. 

A megfelelő minőségű víz egy-
aránt elengedhetetlen szükséglet 
az ipar, a mezőgazdaság, valamint 
a lakossági felhasználók számára. 
A létfenntartáshoz szükségesen 
végzett tevékenységeink során 
használt nyersanyagok egy része 
hulladékként kerül vissza környe-
zetünkbe. A környezetünk egy bi-
zonyos pontig képes fogadni a ki-
bocsátott szennyezőanyagokat, 
azonban befogadóképessége vé-
ges, amelyen túl környezetkároso-
dás következik be. Elkerülhetetlen 
tehát, hogy az ipar és a lakosság 
által kibocsátott szennyvíz a leg-
korszerűbb tisztítási technológiát 

követően kerüljön a befogadó élő-
vízbe. 

Miskolcon a szennyvíztisztítás 
története egészen 1913-ig nyúlik 
vissza. A város első szennyvíztisz-
tító telepe helyileg a Miskolci Víz-
művek központi telephelyén mű-
ködött, ám a II. világháború idején 
bombatalálat érte. Ezt követően 
1972-ben a Fonoda u. és Miskolc-
Szirma közötti külterületen került 
létesítésre az új szennyvíztisztító 
telep. A mai formáját a telep 1994-
ben kapta. 

A szennyvíztisztító telep je-
lenleg részleges nitrifikációra és 
szervesanyag eltávolításra alkal-
mas. A ma hatályos EU követelmé-
nyeket a telep technológiája már 
nem elégíti ki, így a Sajó folyó meg-
felelő vízminőségének érdekében 
fejlesztésre szorul.

Miskolc Megyei Jogú Város, vala-
mint a MIVÍZ Kft. vezetésének cél-
kitűzései között régóta szerepel a 
környezeti szempontból kiemelt 

Sajó folyó vízminőségének meg-
óvása, valamint a város területén 
történő szennyezések megszünte-
tése. Ehhez elsősorban a szenny-
víztisztító telep fejlesztésére, vala-
mint a város ellátatlan területeinek 
csatornázására van szükség. 

Miskolc Város az elmúlt években 
jelentős forráshiánnyal küzdve, sa-
ját erőből nem volt képes a szenny-
víztisztító telep felújítását, valamint 
a csatornaépítést finanszírozni. 

Miskolc Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata a MIVÍZ Kft. szak-
mai közreműködését igénybe 
véve döntött arról, hogy pályáza-
tot nyújt be a KEOP-1.2.0/B pályá-
zati konstrukciójára. A pályázat ke-
retében a „Miskolc város meglévő 
szennyvízcsatorna-hálózatának 
bővítése, és szennyvíz III. tisztítá-
si fokozat létesítése” tárgyú projekt 
megvalósítására támogatást igé-
nyelt az önkormányzat.

A pályázat nyert, amellyel kap-
csolatban 2011.11.16.-án dr. Kriza 
Ákos polgármester úr aláírta a Tá-
mogatási Szerződést. A Támogatá-
si Szerződés szerint a projekt költ-
sége 3 909 964 345 Ft, amelyből a 
támogatott összeg 3 080 263 480 
Ft. A támogatás mértékének növe-
lése érdekében 2012 augusztusá-
ban BM EU Önerő Alapból további 
312 716 608 Ft-ot sikerült nyerni a 
pályázat megvalósításához. A pro-
jekt várhatóan 2014-2015 között 
valósul meg.

SzeNNyVízcSAtorNA-HáLózAt 
A projekt általános célja, hogy a 
fejlesztéssel Miskolcon befejeződ-
jön a szennyvízhálózat kiépítése. 

Miskolcon jelenleg aránylag ma-
gas, 90% feletti a szennyvízcsator-
na-hálózat kiépítettsége. Miskolc 
város célja a város szennyvízcsa-
torna-hálózatának minél teljeseb-
bé tétele és ezen belül az egyre he-
vesebb záporok miatt túlterhelt 
egyesített rendszerű csatornák-
ról a szennyvízterhelés leválasztá-
sa a tisztán szennyvízelvezetésre 
szolgáló csatornahálózatba csatla-
kozó új szennyvízcsatornák kiépí-
tésével. További cél az ugyancsak 
túlterheléssel küzdő belvárosi csa-
tornahálózat tehermentesítése is. 
Ilyen célra szolgál a városi szenny-
víz egy jelentősen részének elkü-
lönített módon, önálló nyomóve-
zetékkel történő szennyvíztisztító 
telepre juttatása is. 

A tervezett csatornaszakaszok a 
Miskolcon már kiépült szennyvíz-
elvezetési rendszer részét képezik, 
azaz a kiépítésre kerülő egyes csa-
tornák, illetve több csatornából álló 

kisebb egységek az adott rendszer 
egy-egy főgyűjtőjébe csatlakozó 
meglévő csatornákra kötnek rá. Kü-
lön említjük meg a Pöltenberg úti 
átemelőtől a szennyvíztisztító te-
lepre vezető nyomócsőpárt, amely 
nem új területek szennyvízelveze-
tését, hanem a meglévő rendszer 
tehermentesítését szolgálja. 

A projekt konkrét célja, hogy 
a városban a még kiépítetlen te-
rületeken is megoldott legyen a 
szennyvízhálózaton történő elve-
zetése. 

SzeNNyVíztISztító teLeP 
A szennyvíztelep, amely nem csak 
Miskolc, hanem az agglomeráció 
településeinek szennyvizét is fo-
gadja, illetve kezeli, korszerűsítésre 
szorul. Jelenleg kombinált biológiai 
tisztítási fokozattal rendelkezik. 

Az Észak-magyarországi Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség megha-

tározta, hogy a 220/2004. (VII.21) 
Korm. rendelet 38.§. (1) bekezdé-
se alapján meghatározott türel-
mi időt – 2011. 01. 31. – követően 
a szennyvíztisztító telepről elveze-
tett szennyvíz minőségének mi-
lyen kibocsátási határértékeknek 
kell megfelelnie. 

Figyelembe véve a tisztítóte-
lep jelenlegi és elmúlt évekbeli ki-
bocsátási adatait, a III. tisztítási fo-
kozat kiépítése nélkül az Összes 
Nitrogénre és Összes Foszforra vo-
natkozó kibocsátási határértékek 
betartása nem biztosítható. 

Ennek megfelelően a fejlesztés 
célja a tisztítási fokozatot III. tisztítá-
si fokozattal történő bővítése. A te-
lepen kapacitásbővítés nem tör-
ténne. Az újabb tisztítási fokozat 
megépítésével tarthatóak lennének 
az új előírásban foglalt határértékek, 
csökkenne a környezetre ható ter-
helés. Ez természetesen érintené a 
befogadó Sajó folyót ökológiai és 
toxikológiai szempontból is. 

A fejlesztési tervek elkészítése 
során koncepcionálisan szem előtt 
tartottuk az Európai Green City 
Mozgalom törekvéseit, amelybe il-
leszkedik a fejlett szennyvíztisztító 
telep kialakítása.

A fejlesztést követően a szenny-
víztisztító telep alkalmas lesz arra, 
hogy a városi oktatási intézmények 
diákjai testközelből tapasztalhas-
sák a legfejlettebb szennyvíztisztí-
tási technológiák működtetését. 

A diákok oktatásában, illetve 
környezettudatos szemléletük ki-
alakításában az elmúlt években is 
szerepet vállalt a MIVÍZ Kft., ame-
lyet jövőben is szeretne folytatni.

Miskolci Szennyvíztisztító telep

Víz világnapi látogatás a szennyvíztisztító telepen



a város lapja

MiNap

II. (IX.) évfolyam 48. szám | 48. hét | 2012. december 1.

 hirdetés  7

Jövőbe mutat

Az adventi villamossal
kíván boldog, békés
Karácsonyi Ünnepeket Miskolc 
város lakóinak a Zöld Nyíl!

Miskolci Szimfonikus Zenekar

Kodály ZoltáN  
leMeZbeMutAtó  

KoNcert
Kodály Zoltán születésének  

130. évfordulójának alkalmából

2012. december 16. vasárnap,19 óra
Művészetek Háza

Műsor:
Kodály: coNcerto
Kodály: sZiMfóNiA
Kodály: Nyári este

Vezényel: Kovács lászló

Jegyek a Művészetek Háza  
JegyirodáJában kapHatók!

sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

www.mso.hu Mindenkor Sokszínűen, Önökért!
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III. Miskolci Szalon-czukor
Programok adventtől karácsonyig, sőt, újévig

A Miskolczi Szalon-czukor, ez a kelle-
mesen nosztalgikus hangulatú bel-
városi rendezvény zenei és kulturális 
eseményekkel, családi programok-
kal, hagyományőrző és kézműves vá-
sárral teszi emlékezetessé az adven-
tet. Hogy miért Szalon-czukor? Mert 
anélkül nincs igazi karácsony…

Tudta Ön, hogy a szaloncukor (vagy régie-
sen írva szalon-czukor) magyar édesség? 
Neve a német salonzuckerl szóból ered, 
Jókai még szalonczukkedlinek nevezte. 
A magyar cukrászok a francia honban di-
vatos kisméretű, becsomagolt édességek 
alapötletét felhasználva, az Osztrák–Ma-
gyar Monarchiára jellemző, egyedi tölte-
lékű cukorkákat készítettek és ezeket kü-
lönböző ízletes csokoládéba mártották. 
A csokimázas, a kezdetektől rojtos szélű 
papírba csomagolt cukorka a XIX. század 

közepén jelent meg először hazánkban. 
1891-ben Hegyesi József „magyar-franczia 
szakács és vállalkozó” már 17-féle külön-
böző szaloncukorreceptet említ, A leg-
újabb házi czukrászat című kézikönyvé-
ben. Igen nagy becsben tartották ezt az 
édességet Erdélyben és a Felvidéken is, ott 
a tájra jellemző különleges fajtái alakul-
tak ki. Sokan meg sem ették, évekig őriz-
gették az újabb és újabb ünnepre. Mások 
csak a papírjára vigyáztak, abba csomagol-
ták a következő évben a saját maguk főz-
te szaloncukrot. A szaloncukrot az egész 
világon ismerik, de igazán csak Magyar-
országon népszerű csemege. Évi 5-6 ezer 
tonnányit eszünk meg, és 6,5 milliárd fo-
rintot költünk erre a hungarikumra. A cso-
magolásul szolgáló papírok színei, formái, 
annak rojtozása is hungaricum. A magyar 
karácsonyfákon általában a szaloncukor az 
egyetlen édesség.

Szent István tér, városháza
Adventi gyertyagyújtás
Szent István tér | Advent négy vasárnapján hagyományosan közös 
gyertyagyújtásra gyűlnek össze a miskolciak a város koszorújánál. Az el-
múlt évhez hasonlóan az ünnepség minden alkalommal egy-egy üzenet 
köré szerveződik a város egyházi iskoláinak közreműködésével.

december 2. | 16.00
Az első gyertya meggyújtásának üzenete: a segítségnyújtás.
Felépül a Mézeskalács-ház. 
A gyertyagyújtási szertartás alatt a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és a 
Fáy András Görög Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola szolgál.
Zsiga Marcell alpolgármester megosztja velünk ünnepi gondolatait az 
adományozásról és a segítségnyújtásról, majd meggyújtja az első gyertyát.

december 9. | 16.00
A második gyertya meggyújtásának üzenete: az ajándékozás.
A gyerekek megismerkedhetnek Szent Miklós püspök történetével, és a 
Mikulás ajándékot ad a térre kilátogató gyermekeknek.
A gyertyagyújtási szertartás alatt a Fráter György Katolikus Gimnázium 
és a Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola szolgál.
Sebestyén László országgyűlési képviselő beszél az ajándékozás szépségé-
ről és meggyújtja a második gyertyát.

december 16. | 16.00
A harmadik gyertya meggyújtásának üzenete: a család. 
Jézus születésének története elevenedik meg az élő betlehemben.
A gyertyagyújtási szertartás alatt a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázi-
um és Pedagógiai Szakközépiskola szolgál.
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő a család jelentőségéről beszél és 
meggyújtja a harmadik gyertyát.

december 23. | 16.00
A negyedik gyertya meggyújtásának üzenete: a szeretet átadása.
A Betlehemből, a Születés templomából érkező lánggal gyullad meg az 
utolsó gyertya, amit kis mécsesekben bárki hazavihet, átadhatja barátai-
nak, hogy fénye beragyogja a karácsonyt, őrködjön szerettei felett.
A gyertyagyújtási szertartás alatt a Lévay József Református Gimnázium 
és a Balázs Győző Református Líceum szolgál.
Kriza Ákos, Miskolc polgármestere mondja el ünnepi gondolatait a szere-
tet erejéről, majd meggyújtja az utolsó gyertyát.

Városházi Szalon-czukor 
Városháza díszterme | Ez év őszén adták át a felújított Városhá-
za dísztermét, amely új helyszínéül szolgál a házasságkötéseknek, városi 
rendezvényeknek és kulturális programoknak is. Az adventi időszak há-
rom péntek estéjén jótékonysági koncertekkel várják az érdeklődőket a 
kórushangversenytől a latin gitárestig.

december 7. | 19.00
A karácsony hangjai. Klasszikus és népszerű karácsonyi dallamok For-
gács Péter és a Kontraszt Duó (Zsekov Éva Mónika és Bekes Anna hege-
dűművész) előadásában. Zongorán közreműködik Tóth Nikoletta. Kon-
cert a Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete javára.

december 14. | 19.00
Latin Strings együttes koncertje. Közreműködik: Ördög Krisztián – fu-
vola, Tímár Krisztián – gitár, Kovács Zoltán – gitár, ének. Koncert a Nagy-
családosok Szivárvány Egyesülete javára.

december 21. | 19.00
Karácsonyi fények. Közreműködik: a miskolci Egressy–Erkel Ifjúsági Kó-
rus. Koncert a Miskolci Családsegítő Központ javára.

I. Hunnia Bor Rangolás
december 1. | 9.00–12.00
Városháza új épület | A Magyarországon egyedülálló borverseny a 
kereskedelmi forgalomban, a miskolci áruházak polcain található bo-
rokat kívánja tesztelni. Fehér, vörös és édes kategóriában, magyar sző-
lőfajtákból készült borok versenyeznek a helyi borbírálók kegyeiért. A 
kategóriagyőztes borok megkapják a „Hunnia Bor Rangolás legjobb 
bora 2012” címet.

I. Avasi Borszalon
december 1., szombat | 15.00–20.00
Városháza új aula | A sikeres májusi Avasi Borangolás folytatá-
sa a hagyományteremtő adventi rendezvény. A Borszalon keretében a 
Borangolás pincészeteinek nemes italait kóstolhatják meg újra az ér-
deklődők. A rendezvény ízpalettáját ízletes sajtok és borkorcsolyák is 
színesítik.

A szalon-czukorról

Jusson mindenkinek ajándék!
Idén is folytatja ajándékozási akcióját a polgármesteri hivatal, mely ösz-
szefogásra kéri a miskolciakat azokért, akiknek segítség nélkül nem jut-
na ajándék a fa alá.

Kérnek mindenkit, aki 
megteheti, készítsen 
ajándékcsomagot a rá-
szoruló gyermekeknek, felnőt-
teknek, akiknek ebben a nehéz 
időszakban nélkülözniük kell. 
Egy cipődobozba gyűjtsék ösz-
sze azokat a jó állapotban lévő 
tárgyakat, amivel örömet tudnak 
szerezni másoknak, írják rá, mi-
lyen korú és nemű gyermeknek, 
illetve felnőttnek szánják az aján-
dékaikat. De egy kedves üzene-
tet is csatolhatnak a szépen be-
csomagolt dobozhoz, hogy még 
inkább úgy érezhessék a meg-
ajándékozottak: az ajándékot 

szeretettel, személyesen 
nekik készítették.

A Szent István téren 
felállított Mézeskalács-ház dec-
ember 2-tól 23-ig minden nap 
15–18 óráig tart nyitva. Vasár-
naponként a polgármesteri hi-
vatal munkatársai, hétköznap 
civil szervezetek – december 
3-tól 8-ig a Miskolci Nagycsa-
ládosok Egyesülete, december 
10-től 15-ig a Nagycsaládosok 
Szivárvány Egyesülete, 17-től 
22-ig pedig a Miskolci Család-
segítő Központ munkatársai – 
fogadják a felajánlott csoma-
gokat.

Töltsük együtt a szilvesztert Miskolc belvárosában!
Akár dívák éjszakájának is nevezhetnénk a Hősök terén zajló óévbúcsúztatót, hiszen most a hölgyelőadóké lesz a főszerep. A Klusters énekesnőjé-
ben az ifjú Kozaróczy Martinát tisztelhetjük. GreenBeetz beatbox csapat szólistájaként a nagyon tehetséges Kovács Dórát hallhatjuk, és a program 
egyik attrakciójaként egy igazi pop-rock díva érkezik. Az Anna and the Barbies zenekarral este 9 órától a fantasztikus tánc- és előadóművész, Pász-
tor Anna ragadja magával a bulizni vágyó közönséget. A MËD Angels két csinos hölgye pedig hamisítatlan tűzshow-val fokozza a hangulatot Gab-
riel Blaise bemutatkozó műsora alatt. És színpadra lép a Miskolcon már igen régen várt underground díva, Péterfy Bori is zenekarával…
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december 1. | szombat
9.00–12.00 | I. Hunnia Bor Rangolás. Város-

háza új épülete.
15.00–20.00 | I. Avasi Borszalon. Városhá-

za új épülete.
17.00 | Adventi köszöntő. Fényisek műso-

ra, kézműves játszóház, vásár. Avasi Gimnázi-
um előtt.

18.00–18.30 | Erkel-fúvószenekar. Szalon-
czukor színpad, Szinva terasz.

18.30–20.00 | Miskolc Dixieland Band. 
Szalon-czukor színpad, Szinva terasz.

22.00 | Szalon-czukor after buli. 30Y nagykon-
cert. After: 30Y dj set. Helynekem.

december 2. | vasárnap
16.00 | Adventi gyertyagyújtás. Az adventi fé-

nyek és az adománygyűjtés jegyében. Szent Ist-
ván tér.

december 4. | kedd
10.00 | A Mikulás kesztyűje. A Miskolci Musical és 

Dalszínház műsora óvodásoknak, előzetes jelent-
kezés alapján. Művészetek Háza.

december 5. | szerda
10.00 | A Mikulás kesztyűje. A Miskolci Musical és 

Dalszínház műsora óvodásoknak, előzetes jelent-
kezés alapján. Művészetek Háza.

december 6. | csütörtök
17.00 | Avastetői Általános Iskola műsora. 

Mikulás-csomagok átadása. Avasi Gimnázium 
előtti tér.

december 7. | péntek
17.00 | A Fáy szakközép, az Avastetői általá-

nos iskola  és az Avasi Gimnázium műso-
ra. Mesemozi: Leo és Fred I. Avasi Gimnázium, az 
előtte lévő tér.

19.00 | Városházi Szalon-czukor: A karácsony 
hangjai. Klasszikus és népszerű karácsonyi dalla-
mok. Városháza díszterme.

december 8. | szombat
15.00 | Kézműves játszóház, gyermektáncház, 

vásár. Avasi Gimnázium előtti tér.
16.30–16.50 | Egressy Rézfúvós zenekar. 

Szalon-czukor színpad, Szinva terasz.
17.00–17.50 | Székely menyecske meg 

az ördög – bábjáték Fabók Mariann 
előadásában. Szalon-czukor színpad, 
Szinva terasz.

18.30 | Szalon-czukor after buli. Meglepetés: 
Egymásra hangolva (miskolci költők és zené-
szek közös estje). Kisavas lemezbemutató kon-
cert. Helynekem.

18.00–20.00 | Esztenás együttes + táncház. 
Szalon-czukor színpad, Szinva terasz.

december 9. | vasárnap
16.00 | Adventi gyertyagyújtás. Érkezik a Miku-

lás. Szent István tér.

december 10. | hétfő
15.00–18.00 | Miskolciak Karácsonya, műsor. 

Villanyrendőr, Szinva terasz..

december 11. | kedd
15.00–18.00 | Miskolciak Karácsonya, műsor. 

Villanyrendőr, Szinva terasz..

december 12. | szerda
15.00–18.00 | Miskolciak Karácsonya, műsor. 

Villanyrendőr, Szinva terasz..

december 13. | csütörtök
15.00–18.00 | Miskolciak Karácsonya, műsor. 

Villanyrendőr, Szinva terasz..

december 14. | péntek
15.00–18.00 | Miskolciak Karácsonya, műsor. 

Villanyrendőr, Szinva terasz..
17.00 | Avastetői Óvoda, a Szemere szakkö-

zép és az Avasi Gimnázium kórusának mű-
sora. Mesemozi: Magyar népmesék. Avasi Gim-
názium.

19.00 | Városházi Szalon-czukor: Latin Strings 
együttes koncertje. Városháza díszterme.

december 15. | szombat
10.00–13.00 | Miskolciak Karácsonya, műsor. 

Villanyrendőr, Szinva terasz..
17.00 | Kézműves játszóház,  vásár, koncert. 

Avasi Gimnázium előtti tér.
17.00–17.50 | „A suszter manói” – a Kala-

majka Bábszínház előadása. Szalon-czukor 
színpad, Szinva terasz.

18.00–18.20 | Egressy-kórus. Szalon-czukor 
színpad, Szinva terasz.

19.00–20.30 | Bíborszél-koncert. Szalon-
czukor színpad, Szinva terasz.

21.00 | Szalon-czukor after buli. Video disco. 
Helynekem.

december 16. | vasárnap
16.00 | Adventi gyertyagyújtás. Élő betlehem. 

Szent István tér.

december 17. | hétfő
15.00–18.00 | Miskolciak Karácsonya, műsor. 

Villanyrendőr, Szinva terasz.

december 18. | kedd
14.00 | Adventi hangverseny  a Bartók Béla 

Zeneművészeti Egyetem Szimfonikus Zene-
karának előadásában. (Diákoknak ingyenes.)

15.00–18.00 | Miskolciak Karácsonya, műsor. 
Villanyrendőr, Szinva terasz.

december 19. | szerda
15.00–18.00 | Miskolciak Karácsonya, műsor. 

Villanyrendőr, Szinva terasz..
18.00 | Városi adventi hangverseny. Avasi szín-

házterem.

december 20. | csütörtök
15.00–18.00 | Miskolciak Karácsonya, műsor. 

Villanyrendőr, Szinva terasz.

december 21. | péntek
15.00–18.00 | Miskolciak Karácsonya, műsor. 

Villanyrendőr, Szinva terasz..
16.00 | Negyedik adventi gyertyagyújtás. Ava-

si Gimnázium előtti tér.
19.00 | Városházi Szalonczukor: Karácsonyi fé-

nyek. Az Egressy–Erkel Ifjúsági Kórus hangverse-
nye. Városháza díszterme.

december 22. | szombat
10.00–13.00 | Miskolciak Karácsonya, műsor. 

Villanyrendőr, Szinva terasz..
17.00–18.00 | Számadó zenekar. Szalon-

czukor színpad, Szinva terasz.
18.00–18.30 | Kisharang csengettyű-

együttes. Szalon-czukor színpad, Szinva terasz.
19.00–20.30 | Jazz Karácsony – a Miskolci 

Smoothjazz Band koncertje. Szalon-czukor 
színpad, Szinva terasz.

21.00 | Szalon-czukor after buli. Lazuljunk jazz-
zel! Helynekem.

december 23. | vasárnap
15.00 | Kántálás az Idősügyi Tanács és a Nyug-

díjas Klubok tagjaival. Centrum áruház, Vil-
lanyrendőr, MNSZ, Szent István tér.

16.00 | Adventi gyertyagyújtás és a betlehemi 
láng átadása. Szent István tér.

16.00 | Kántálás az Avason. Indulás az Avastetői 
buszpályaudvartól és a Szentgyörgy utca aljától. A 
két csoport találkozása a jezsuita templomnál, a 
templomi betlehemnél.

december 31. | hétfő
Belvárosi szilveszter a Hősök terén
19.00 | Klusters
20.00 | Greenbeetz
21.00 | Anna and the Barbies élő koncert
21.50 | Gaebriel Blaise & The MëD Angels 
22.00 | Elektróger Party Dj Bordee-val
22.45 | Péterfy Bori & Love Band élő koncert
24.00 | Himnusz, újévi köszöntő
00.15 | Újévi utcabál, video disco Dj Bordee-val

2013. Január 1. | kedd
15.00 | Újévi köszöntő. Közreműködik a Miskolc 

Dixieland Band. Köszöntőt mond Kriza Ákos pol-
gármester. Szent István tér.

III. Miskolci Szalon-czukor
Programok adventtől karácsonyig, sőt, újévig

Karácsonyi vásár
November 29–december 23.

Széchenyi utca (Centrum – Villanyrendőr közötti sza-
kasz) | Több mint 30, különböző ajándék- és édességárus, valamint 
mesterség-bemutatókat is tartó kézműves várja az érdeklődőket ad-
vent minden napján. A Centrum előtt „Téli gasztrosziget” működik 
forró italokkal, pálinkával és a különleges Miskolczi kolbásszal.

Szinva terasz, Villanyrendőr
Szalon-czukor színpad
Szinva terasz | A Szinva-patak partján felállított színpadon bábjátéko-
kat, családi programokat láthatnak az érdeklődők. Esténként a hangu-
latról zenekarok gondoskodnak – más-más műfajt bemutatva – a nép-
zenétől a jazzen át a rockig. Italokkal és ételekkel a Téli ízek kertje várja 
a látogatókat. A rendezvény emblematikus édessége, a szaloncukor sem 
marad el egyetlen alkalommal sem.

december 1.
18.00–18.30 | Erkel Fúvós Zenekar
18.30–20.00 | Miskolc Dixieland Band

december 8.
16.30–16.50 | Egressy Rézfúvós zenekar
17.00–17.50 | „Székely menyecske meg az ördög” – bábjáték Fabók Mariann előadásában
18.00–20.00 | Esztenás együttes + táncház

december 15.
17.00–17.50 | „A suszter manói” – a Kalamajka Bábszínház előadása
18.00–18.20 | Egressy Kórus 
19.00–20.30 | Bíborszél-koncert

december 22.
17.00–18.00 | Számadó zenekar
18.00–18.30 | Kisharang csengettyűegyüttes
19.00–20.30 | Jazz Karácsony – Miskolci Smoothjazz Band koncertje

Téli ízek kertje
november 29–december 23.
Szinva terasz | Az adventi hangulat fontos kellékei a hideg téli ut-
cán elfogyasztott melegítő ételek és italok. A Szinva-patak partján felállí-
tott faházakban krumplilángost, Miskolczi kolbászt, kürtős kalácsot, sült 
gesztenyét és fahéjas almát, valamint forró italokat és szívmelegítő pálin-
kákat lehet kóstolni.

Miskolciak Karácsonya
december 10–22.
Villanyrendőr | Az elmúlt évben már sikert aratott a város civil szerve-
zeteinek, nonprofit cégeinek, egyházi és városi oktatási intézményeinek a 
bemutatkozása. A karácsonyvárás időszakában most is várják a miskol-
ciakat saját készítésű ajándékokkal, műsorokkal és leginkább őszinte sze-
retettel. Céljuk egy pici örömet, karácsonyi hangulatot lopni az emberek 
szívébe, hogy hazatérve átadhassák azt szeretteiknek. Nyitva: hétfő–pén-
tek, 15.00–18.00, szombat 10.00–13.00.

programnaptár ›››››››››››››››››››

SzerVezők
» Miskolci Kulturális Szövetség
» Miskolci Kulturális Központ
» Miskolci Polgármesteri Hivatal
 Kulturális Osztálya
» Miskolci egyházak, iskolák 
 és civil szervezetek

partnerek

Miskolc Belvárosi 
Gazdaságfejlesztő Klaszter

Művészetek Háza
A Mikulás kesztyűje – mesejáték
december 4–5. | 10.00 
Művészetek Háza | Óvodások jókedvű Mikulás partija ajándé-
kozással a polgármesteri hivatal szervezésében. Találkozhatnak a 
gyerekek Micimackóval, és megismerkedhetnek a Mikulás legen-
dájával a Miskolci Musical és Dalszínház Egyesület előadásában. Az 
óvodák előzetes jelentkezése alapján.

Adventi filmek
december 6–12. | 15.30 égből pottyant mikulás; színes, magyarul beszélő 

német családi vígjáték | 6 | (Uránia-terem).
december 8–9. | 11.00 égből pottyant mikulás; színes, magyarul beszélő 

német családi vígjáték | 6 | (Uránia-terem) | 11.00 Merida, a bátor; színes, 
magyarul beszélő amerikai animációs film | 6 | (Béke-terem).

december 13–26. | 17.45 égből pottyant mikulás; színes, magyarul beszé-
lő német családi vígjáték | 6 | (Uránia-terem).

december 15–16. | 11.00 égből pottyant mikulás; színes, magyarul beszé-
lő német családi vígjáték | 6 | (Uránia-terem) | 11.00 Hotel transylvania – 
ahol a szörnyek nyaralnak; színes, magyarul beszélő amerikai animációs 
vígjáték | 12 | (Béke-terem).

december 22–23. | 11.00 az öt legenda; színes, magyarul beszélő amerikai 
családi rajzfilm | 6 | (Uránia-terem) | 11.00 Sammy nagy kalandjai 2; színes, 
magyarul beszélő, belga rajzfilm | 6 | (Béke-terem).

helyár valamennyi filmelőadásra: 550 ft

 www.miskolciszalonczukor.hu
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MÁRKABOLT

www.solidor.hu           Az akció időtartama 2012. december 1.–2012. december 23.
Miskolc, József Attila u. 57. Tel.: 70/361-9594; 46/321-799. Nyitva tartás: hétfő–péntek: 9.00–17.30; szombat: 9.00–12.30

Bauknecht
Kondenzációs szárítógép
l 7 kg ruhatöltet
l Energia: 1,37 kWh

199 900Ft

Siemens WM14E445ME
Mosógép elöltöltős 
l 7 kg ruhatöltet
l 15 perces extra rövid program
l aquaStop l A++ A 
l 1400 ford/perc l Víz: 47 liter

237 900 Ft
114 900 Ft

Siemens GS29VVW30
Fagyasztószekrény
l Nettó 198 liter
l Energiaosztály: A++

208 900 Ft
119 900 Ft

Bosch HGV645220
Kombinált tűzhely 
l 60 cm széles l fehér szinű

l multifunkciós sütő 
l elektronikus programóra

162 990 Ft
109 900 Ft

Bosch WTE86305BY
Kondenzációs

szárítógép
l 7 kg Ruhatöltet

l „B” energiaosztály

264 990 Ft
134 900 Ft

Bosch MUM48CR2 Konyhai robotgép
l 600 W l Nemesacél keverőtál, húsdaráló, mixer kehely, szelete-
lő készlet, citrusprés 

44 990 Ft

Bosch MUM4655EU 
Konyhai robotgép 
l 550 W l Habverő, dagasztó, húsdaráló, 
mixer, szeletelő készlet.

34 990 Ft
 

Bosch MUM4427
Konyhai robotgép
l 500W l Műanyag keverőtál, szeletelő 
készlet + durva reszelő korong (MUZ45RS1)

24 990 Ft

Bosch BSD3030
2000 W teljesítmény
l Teleszkópos
l Air Clean HEPA szűrőrendszer

17 990 Ft

Bosch KGE36AL41
Kombinált hűtőszekrény
l 211+92 liter l Inoxlook
l Energiaosztály: A+++ (149 kWh/év)
l Digitális hűtő- és fagyasztószabályozás

289 900 Ft
169 900 Ft

Bosch TDA2315 Gőzölős vasaló
l 1800 W l Inox talp

4990 Ft

Bosch TWK3A011
Vízforraló
l 1,7 liter

6990 Ft

Bosch MMR0801
Aprító
l 400 W

6990 Ft

Bosch MES3000
Gyümölcscentrifuga 
l 700 W 

25 900 Ft

Bosch MFQ3560
Tálas mixer

l Habverő + dagasztó
l 450 W teljesítmény

12 990 Ft

Siemens HB532E1T
Multifunkciós 
elektromos sütő
l 8 funkció
l 2 szintes teleszkópos sütősin

Siemens ET651EE11
Elektromos főzőlap

l 60 cm széles
l Érintőgombos vezérlés

SzETT ÁR

149 900 FT



Szentpáliház Üzletsor (Miskolc–Pláza mellett)
www.amplifitness-miskolc.hu
info@amplifitness-miskolc.hu
www.facebook.com/amplifitnessmiskolc
Bejelentkezni a következő telefonszámon lehet: 
0630-403-6646
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HIrdetés

Őszi, téli bőrápolás, regenerálódás
Ősszel és télen több figyelmet kell 
szentelnünk testünk ápolásának, a 
méregtelenítésnek is, mint más év-
szakokban. 

– A száraz, hideg levegő hatá-
sára érdessé, viszketőssé válhat 
bőrünk. Csökken a nedvesség-
tartalma, s a pórusok összehú-
zódásával a faggyútermelés is – 
hívja fel a figyelmet Rádai Jolán 
kozmetikus, kiemelve, a nedves-
ség pótlása mellett ilyenkor to-
vábbi ápolásra is szükség van. 

Ebben az évszakban az arcon 
is vékonyabb a védőréteg. Ilyen-
kor nappalra is célszerű használ-
ni a zsírosabb éjszakai krémeket. 
Különösen ajánlottak a gabonafé-
léket tartalmazók, amelyek erősí-
tik a bőr szerkezetét, külön védő-
réteget képeznek, amely magába 
zárja a nedvességet.

Az alkoholtartalmú tonikokat, 
arcszeszeket viszont kerülni kell, 
mert ezek teljesen zsírtalanítják 
a bőrt. Helyettük ajánlatosabb az 
arctisztító, arclemosó tej. Arcra-
dírozást is ritkábban végezzünk 
télen, inkább finomabb, apróbb 
peelinget válasszunk. 

Rádai Jolán szerint legjobb, 
ha a bőr egészségét, feszességét 
természetes anyagokkal próbál-
juk megőrizni. Amellett ugyanis, 
hogy a zöldségek és gyümölcsök 
– pakolásként – üdítően hatnak 
a bőrünkre, elfogyasztva belülről 
is szépítenek. Különösen ajánlot-
tak a méz-, kamilla- és mandula-
tejes pakolások, melyek fokozzák 
a bőr üdeségét és frissességét.

A kozmetikus kiemelte a sza-
unázást is, amely megnyugtat, 
csökkenti a napi stresszt, és a ki-
tágult pórusokon keresztül a kré-
mek is jobban felszívódnak, sely-
mesebb lesz a bőrünk.

A forróság hatására gyorsul a 
vérellátás, fokozódnak az anyag-
csere-folyamatok, a kitágult pó-
rusokon át több salakanyag 
távozik. A méregtelenítésnek kö-
szönhetően a bőr is tisztul, a me-
leg után a langyos, hideg vízzel 
történő zuhanyozás még jobban 
élénkíti a vérkeringést. 

– Illóolajokat is párologtatha-
tunk, ezek hatóanyagait – a kitá-
gult pórusokon keresztül a szer-
vezetbe juttatva – gyógyíthatjuk 
például a meghűlést is.             Sz. S.

Spóroljunk  
kis lépésekkel 
A januári gázáremelés azokat érin-
ti, akiknek a gázfogyasztása megha-
ladja az évi 3000 köbmétert. Azonban 
nem árt ilyenkor mindenkinek végig-
gondolni, milyen lehetőségek vannak 
költségeinek mérséklésére. Batta Zsu-
zsa energiatakarékossági szaktanács-
adó szerint már fogyasztói szokásaink 
megváltoztatásával is jelentős ered-
ményeket érhetünk el. 

» Szobáink hőmérsékletének egy fokkal tör-
ténő csökkentése máris 6-8 százalékos meg-
takarítást eredményezhet. 

» Az úgynevezett időszakos fűtés lényege, 
hogy amikor nem tartózkodunk otthon – 
vagy éjszaka – 2-3 fokkal lecsökkentjük a 
levegő hőmérsékletét. 

» Szellőztetni többször (naponta 2-4-szer), 
rövidebb ideig érdemes. Ehhez az ablakot 
nyissuk ki, ne csak  buktassuk! Egy szoba 
kiszellőztetése így 2-3 perc.

» Aki teheti, cseréljen gázkazánt. A modern, 
kondenzációs kazánok 25-35 százalékkal 
képesek csökkenteni a gázfelhasználást. A 
rendszer telepítése – meglévő gázkémény 
használatával, hatósági engedélyekkel, gáz-
tervvel, beszerelve – 800  000 és egymillió 
forint között van.

» Alternatív megoldás a gázfogyasztás 
csökkentésére a napenergia hasznosítása. 
A napkollektorok ma már egyre több ház-
tetőn, épületen megjelennek: hazánk te-
rületére egy év alatt közel 400-szor annyi 
hőenergiát sugároz a nap, mint amennyi az 
ország éves energiafelhasználása.

» A használati-melegvizes napkollektor-
rendszer ára – a kiépítés helyszínétől füg-
gően – 800–1,2 millió forint között van. 
Egy fűtésrásegítő rendszer 2,3–2,8 millió 
forintba kerül. Természetesen választha-
tó alacsonyabb árfekvésű, illetve prémium 
kategóriába tartozó is.                               Sz. S.

VILÁGÚJdONsÁG AZ eLeKtrOMOs 
IZOMAKtIVÁLÁsBAN!
20 perc a tökéletes testért! 20 perc az életedből, az életedért!

Amplitrain Pro a világ első számú profi középfrekvenci-
ás eMA (elektromos Izom Aktiváló) készüléke nemcsak az 
izmok felső idegvégződéseit serkenti, hanem az izomszö-
vetet illetve a zsírszöveteket, sőt magukat a sejteket is el-
éri, és “munkára” készteti, azaz aktiválja. Az Amplitrain ké-
szülék segítségével másfél órás edzés helyett 20 perc alatt 
gyorsan és hatékonyan fogyhatsz le és építhetsz izmot. Az 
Amplitrain gépet orvosi műszerré minősítették. Nem okoz 
fájdalmas izomgyulladást, nem roncsolja az izomrostokat, 
mégis sokkal hatékonyabb edzéseket nyújt, mint társai.

Hozd magad formába! ebben segít az Amplifitness 
Miskolc, ahol 2 gép várja a formásodni vágyókat, így ba-
rátnők és párok is együtt edzhetnek. szakképzett edző-
ink segítenek kiválasztani 40 különböző edző-, szépésze-
ti-, gyógyászati program közül, hogy Neked éppen mire 

van szükséged, legyen szó zsírégetésről, cellulit kezelés-
ről, rehabilitálásról, erőnléti vagy akár állóképesség-fej-
lesztő edzésről.

A stúdió exkluzív berendezése, higiénikus öltözője és 
zuhanyozója szolgál Benneteket magas színvonalon. edzés 
előtt légy vendégünk egy L-karnitin zsírégetést elősegítő 
italra. edzés után ásványvízzel, igény szerint fogyaszthatsz 
Weider magas fehérjetartalmú shake-et.

Gyere el pároddal, barátoddal, barátnőddel nálunk 
együtt is edzhettek és sZéP kártyával is fizethettek.

HIrdetés

A teázás művészet, életstílus
A teakészítés ma annyit tesz, 
hogy előkapjuk a filtert, le-
forrázzuk, ázik néhány per-
cig, beízesítjük, s már kész is. 
A tea, a teázás, a teakészítés 
azonban valójában művészet, 
életstílus, filozófia.

A teaművészetet az ital filozófiai ha-
zájában, Japánban nagyon komo-
lyan veszik, gyakorlása életforma, 
megtanulása évtizedekbe telhet.

Mi a tea?
Egy legenda szerint az első tea kö-
zel háromezer évvel ezelőtt Kínában 
készült, amikor egy szellő néhány 
vadteacserje levelét Shen Nong csá-
szár forró vízébe fújta. Az uralko-
dó nem vette ki a leveleket, s milyen 
jól tette: az ízletes nedű egy új vilá-
got nyitott meg. A kelet ajándékát a 
kínaiak Japánba vitték, majd a XVI. 
században Európába is eljutott. Kez-
detben a kiváltságosok itala volt, na-
gyon drágán mért árucikknek szá-
mított – egészen a XVIII. századig, 
akkorra meghódította a világot.

A feljegyzések szerint a VIII. 
századig a teacserje leveleit elő-
ször meggőzölték, majd mozsár-
ban megtörték, különböző anyagok 
hozzáadásával kaláccsá gyúrták. Ezt 
rizzsel, gyömbérrel, sóval, narancs-
héjjal, citrommal „fűszerezték”. A 
kész masszát megpirították tűz fe-
lett. Ha már puha lett a teakalács, fi-
nom papír között szétdörzsölték. Az 
így készült port a forrásban lévő víz-
be rakták pontosan a sózást követő-
en, végül egy kis hideg vizet adtak 

az „oldathoz”, megvárták, míg le-
ülepszik, s tejjel, vöröshagymával fo-
gyasztották – Tibetben és Mongóli-
ában máig így készül a tea.

A teakészítés művészete
A tea bölcsőjének ma is Japánt tart-
ják, ahol cél a szépség megragadá-
sa, megidézése. A nagymesteri cím 
csak származási alapon birtokol-
ható – mindenki más, aki a teamű-
vészetnek szenteli életét, legfeljebb 
művész, tanítvány, követő vagy ta-
nár lehet. A világon csak a kiotói 
akadémián oktatják intézményes 
formában a teaművészet 16 szint-
jét. A készítésnek, felszolgálásnak, 
elfogyasztásnak olyan szisztema-
tikus módszere van, melyben szá-
mos művészet és filozófia egyesül, 
ötvöződik. A szakszerű szertartás-
hoz kiváló minőségű tea, megfele-
lő teáskanna és csésze szükséges. 
Fontos a víz minősége is, a kele-
ti teamesterek forrásvizet írtak elő.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Ahány nemzet, annyi szokás
» A szigorú Dél-Kínából származó kungfu teázás a harcművészet lépéseihez hasonlít. Össze kell 
gyűjteni 14 szükséges eszközt, el kell sajátítani a bonyolult, harmonikus mozdulatokat. Ők az első 
főzetet nem isszák meg. A vendégek csészéit a távolságtartás szimbólumaként csipeszekkel fog-
ják meg. Először a férfiak kapnak teát életkoruk alapján, majd a nők, utoljára pedig a tea készítője.

» Tibetben a zöld teát sóval ízesítik, tejjel forrázzák. A törökök, arabok mentával és cukorral isszák. 
Az oroszok szigorúan csak cukorral, szamovárból, az angoloknál pedig társadalmi esemény lett.

» Az angol teázást az „igazi” teafogyasztók szentségtörésnek tartják, mert tejjel, cukorral nyomják 
el a fekete tea ízét. Ennek oka az ópiumháború idejére tehető. Egyre kevesebb jobb minőségű por-
celán érkezett az országba, a hamis porcelánt pedig nem kímélte a forró víz – a teaivást a hideg tej-
jel kezdték az angolok, hogy kíméljék az edényeket, a szokás pedig tradícióvá vált.

A RózSák A háBoRút követŐen
fényágyBAn RegeneRálódnAk

A népszerű détár enikő-Rékasi károly sztárpár idén nyáron debütált a Rózsák háborúja című film színpadi 
adaptációjával. A sikeres produkciót október végétől a József Attila Színház tűzte műsorára. 

A színpadon is házastársakat alakító pár már a pró-
bák alkalmával is rendkívüli állóképességről tett tanú-
bizonyságot. A felkészülés rendszeres fizikai megter-
heléssel; ordítozással-veszekedéssel-dulakodással járt 
együtt, ami a hiteles megformáláshoz nélkülözhetetlen.

A sikeres nyári, szabadtéri premiert egy őszi, kőszín-
házi követte, ahol azóta is teltház előtt játszanak. Annak 
érdekében, hogy újból és újból a legjobb formájukat 
hozhassák a világot jelentő deszkákon, rendszeresen re-
generálódnak a fényágyban, ami számos esetben (pél-
dául sportsérülések gyors gyógyulása, bőrproblémák, 
égési sérülések, prevenció alkalmával) fejthet ki gyógyí-
tó vagy jótékony hatást a kezeléseket követően.

„Igyekszem ügyesen szlalomozni a hivatásom és a csa-
lád között, persze időnként a szervezetem szembesít az-
zal, hogy az energiám sajnos nem végtelen. Ilyenkor jól jön 
egy kis „újratöltés”. A fényágy ráadásul nem csak kikapcsol 
és lassításra ösztönöz, hanem – a rendszeres énekpróbák 
mellett – segít a hangszálaim karbantartásában is, hiszen 

ez az én egyik fő munkaeszközöm, ennek kifogástalan ál-
lapota a feltétele annak, hogy színpadra léphessek, éne-
kelhessek.” – mondta Enikő.

”Alapvetően szkeptikus vagyok mindennel kapcsolat-
ban. Az ilyesfajta regenerálódást is Enci kedvéért próbál-
tam ki, de be kellett látnom, hogy igaza volt, hiszen ma-
gam is megtapasztaltam, hogy 20 perc a fényágyban 
nem csak többletenergiát ad, hanem a (szöveg)tanulás is 
könnyebbé válik.” – mondta el Rékasi Károly.

A teljes testfelületen alkalmazott polarizáltfény-terápia 
pedig Miskolcon is elérhető! A Jókai u. 4. szám alatt ta-
lálható sensolite Gyógycentrumban 2012. december 
31-ig most grátisz alkalmas bérleteink közül választhat, 
a kúra során pedig Ön is megtapasztalhatja a fényágy 
gyógyító, jótékony hatásait! további információért hív-
jon minket a 06/46 784-766-os vagy a 06/30 858-4-676-
os telefonszámainkon, vagy kattintson a www.sensolite.
hu/miskolc oldalra!

SZENT JÁNOS 
GYÓGYSZERTÁR 
l gyógyszerek l tápszerek l kötszerek 

l homeopátiás szerek l gyógykozmetikumok 
l vitaminok l teák 

l egyéb termékek gazdag választékával 
várja ügyfeleit hétfőtől péntekig 7–19 h-ig,
szombaton 7–14 h-ig, vasárnap 7–12 h-ig

www.szentjanosmiskolc.novodata.hu

Miskolc,
Búza tér 14.

Telefon:
06-46/564-564
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) A hét elején még sokat javíthat azon, hogy milyen színben is tűnik fel a nyil-
vánosság előtt. Ehhez azonban le kell győznie zsörtölődésre való hajlamát, ami az utóbbi időben nagyon el-
uralkodott önön. Legyen mértéktartóbb, ha tényleg tartós kapcsolatra vágyik.

BiKa (04. 21–05. 21.) Kapcsolatait jobban kellene ápolnia, és nemcsak a hivatalos ügyek terén. 
Legyen bátorsága ismerkedni, munkahelyén akár előnye is származhat ebből. Habár folyamatos változás-
ban van, a párkapcsolatában mégis stabilitásra törekszik. Ez fából vaskarika helyzet, de jóra is fordítható. 

iKreK (05. 22–06. 21.) A beköszöntő előnyös időszakból csak akkor profitálhat, ha nem bújik el a 
világ elől. Jelentheti ez azt is, hogy több felelősséget kell vállalnia, akár több munkát is. Lelkét megviselhetik 
most a változások, a kedves távolsága vagy távolságtartó magatartása csak ront a helyzeten. 

ráK (06. 22–07. 22.) Küzdelmekkel teli időszakra számíthat az elkövetkező hétben. Arra ügyeljen, 
hogy a főnökeit ne haragítsa magára. A nyilvánosság ítéletével nem kell törődnie. A párkapcsolatát illetően 
most nem épp a szerencse kegyeltje. Egy barátjáról ugyanakkor kiderülhet, hogy többet jelent önnek. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Betegség vagy a munka átszervezése miatt nem kizárt, hogy a 
munkahelye az otthonába tevődik át. Ez a röghöz kötöttség érzésével tölti el, de próbálja meg élvezni az elő-
nyeit is. Szerelmi téren végre reálisan értékeli a helyzetét, nem az elveszett illúziók felett kesereg.

szűz (08. 24–09. 23.) Sok utazással és ügyintézéssel járó, munkás időszaknak néz most elébe. 
Egy biztos: az utazás önnek most sokkal inkább szükséges rossz, mint kaland. Kedvességével többre mehet 
a párkapcsolatban, mint az akarattal. Ha elkerülhetetlenek a szócsaták, akkor is mindig béküljenek ki!

Mérleg (09. 24–10. 23.) Megszaporodhatnak a pénzügyi terhei, de ön a semmiből is tud sokat 
kihozni. Munkahelyi segítséggel most is megoldja a helyzetet. Szerelmi téren szakítania kell bizonyos kötött-
ségekkel, megrögzött szokásokkal. Ha tartós párkapcsolatban él, akkor ez akár megújulást is hozhat.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Legyen óvatos, különösen, ha más pénzével kapcsolatos a munkája. 
A társulásoknál is fontolja meg, kivel és mikor áll össze. Párkapcsolati téren most esélye lehet a tartós, harmo-
nikus együttélésre. A több kötelezettség nagyobb anyagi teherrel is járhat, de hosszú távon stabilitást hoz. 

nyilas (11. 23–12. 21.) Örökletes hajlamot hordoz magában a munka terén is az álmodozásra, 
a héten viszont sokkal inkább hajlik az ésszerű ötletekre. Ha úgy érzi, párkapcsolatába befurakodott egy har-
madik, ne szégyellje, hogy küzd a szerelemért. De csakis tiszta eszközöket használjon a rivális ellen.

BaK (12. 22–01. 20.) Hírnevének, rangjának emelkedése együtt jár azzal, hogy sokkal többet kell 
letennie az asztalra, mint eddig. A pénzügyi tervekkel legyen kicsit óvatosabb! Ha sorozatos kudarcai vannak 
a párkapcsolatban, akkor az azért is lehet, mert nem azt cselekszi, amire valóban és mélyen vágyik. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) A nyíltság és a hibák beismerése jobb, mintha hazugsággal, vagy el-
kendőzéssel tetőzi a botlást. Előzze meg a pletykát az őszinteségével, így konkurensei nem tudnak fogást ta-
lálni. Sok mindenben nagy szerencse kíséri, azonban a szerelemben mintha kissé túl rámenős lenne. 

HalaK (02. 20–03. 20.) Ért ahhoz, hogyan manipulálhatja az embereket, hogy azok végül úgy 
higgyék, szabad akaratukból tettek úgy, ahogy ön diktálta. Most is jobb ez, mint a nyílt konfrontáció. Ha ed-
dig működött a „lassú víz partot mos” stratégiája, most a mindent elárasztó érzelmekre számíthat inkább.

Híres világörökségek

Tisztelt Olvasó! 
Elmúlt néhány játékunkban a Bükkben barangoltunk, élőlényekkel, gyö-
nyörű barlangokkal foglalkoztunk. Ám most következő sorozatunkban át-
lépjük nemcsak a megye-, hanem az országhatárt is, és világörökségekkel 
ismertetjük meg olvasóinkat négyrészes rejtvénysorozatunkban. A meg-
fejtéseket együtt, egy levélben, legkésőbb december 20-án éjfélig juttas-
sák 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 Írországról szóló 
útikönyvet sorsolunk ki.

Születőben az új szórakozónegyed
Több beruházás is folyamat-
ban van a Széchenyi utcán 
a múlt szombaton megnyílt 
romkocsma és kulturális 
tér közelében. A MIK Zrt. 
szerint akadt olyan is, aki 
a fővárosból érdeklődött a 
terület iránt. A sikeres tár-
gyalásoknak köszönhetően 
több, régóta üresen álló he-
lyiség telhet meg újra élettel 
a sétálóutca és a Szinva te-
rasz közötti tömbben.

A Helynekem kapunyitásával a Szé-
chenyi 30.-ban egy olyan központ 
jött létre – részben önkormányza-
ti, részben magántulajdonú ingat-
lanokban – mely egy helyen többfé-

le programot tud kínálni a fiatalok 
számára. Nem ez lesz azonban az 
egyetlen, kulturális vonatkozá-
sú hely a Széchenyi 28–40. közöt-
ti, egybefüggő – a sétálóutcára, és 
a Szinva teraszra is homlokzattal 
néző – tömbben. 

Gyors egymásutánban
Mint azt Lengyel Zsolt, a MIK Zrt. 
ingatlanhasznosítási vezetője a Mis-
kolci Napló érdeklődésére elmond-
ta, egy sor vendéglátóegység nyílik 
majd a környéken a következő hó-
napokban – kettő mindjárt a de-
cemberben, gyors egymásutánban.

– A Széchenyi utca 28. hátsó 
homlokzatán az egykori Bányász 
klub, majd később Amszterdam 
névre hallgató söröző a tulajdonos 
jelzése szerint december közepén 
nyithat újra Borsalino néven, egy 
grillkonyhás, igényes jazz pubként, 
melyben zenekarok fellépésére is 
lesz lehetőség – mondja Lengyel 

Zsolt. Mint hozzáteszi, a helyiség át-
építése meglehetősen hosszadalmas 
volt, a korábbi sörözőt ugyanis több 
mint tízmillió forintos ráfordítással 
újították meg, a rendkívül rossz álla-
gú helyiség egy modern, igényes ki-
alakítású szórakozóhellyé válik.

A Széchenyi 32. szám alatt, az 
úgynevezett „Divatház” földszint-
jén a sétálóutcai homlokzatról egy 
kávézó nyílik, az ablakban árulko-
dó plakátok szerint december 7-én. 

– Az üzlet melletti kapualj rend-
betételét is vállalta a tulajdonos, 
megelőlegezve a költséget a társas-
háznak, a hátsó homlokzatot pe-
dig a Helynekem csapata tette rend-
be, mert szerettek volna kulturált 
környezetet teremteni a főbejára-
tuk mellett – hangsúlyozza Lengyel 
Zsolt.

A sétánynak is jót tesz
Ha azt mondjuk, Széchenyi 36. 
szám, nem mindenkinek ugrik be 
azonnal, melyik is ez az épület, vi-
szont az egykori „mozaikos papír-
bolt” említésével rögtön képbe ke-
rülhetünk.

– A helyiség évek óta üresen állt, 
azonban itt hamarosan – várható-
an jövő tavasszal – egy telekom-
munikációs szolgáltatói szalon 
nyílik, az üzemeltető több tízmilli-
ós ráfordítással teszi rendbe az üz-
letet és a portált. Ugyanezen épület 
udvarában pedig – majdnem a tel-
jes lakóközösség támogatásával – 
egy szórakozóhely nyílik majd, úgy 
tudjuk, egy igényes kávézót tervez-
nek a kivett három üzlethelyiség-
be – hangsúlyozza Lengyel Zsolt. 
Hozzáteszi, a két beruházó vállalta 
azt is, hogy a Szinva teraszra néző 
téglás homlokzat földszinti része-

it az üzletek határáig rendbe te-
szik, így a közeljövőben méltó ké-
pet kaphat a Szinva parti sétány is.

Kihozni a legjobbat…
A tömbben korábban is működ-
tek vendéglátóhelyek, a Széche-
nyi 34. földszintjén és a Széchenyi 
38. alatti épület emeletén lévő egy-
ségek továbbra is megmaradnak, 
a Széchenyi 40. földszintjén lévő, a 
Villanyrendőr sarkán álló, közked-
velt „egység” pedig szintén bővít – 
a MIK-kel és a Miskolci Kulturá-
lis Szövetséggel történt egyeztetést 
követően a belső udvarra tervez te-
raszt nyitni.

– Összegezve, a Déryné utca 
mellett egy másik vendégforgal-
mi centrum kezd kialakulni a bel-
városban, amely létrehozásának 
a MIK Zrt. is tevékeny részese. A 
helyiségek hasznosításánál igye-
keztünk úgy eljárni, hogy a tulaj-

donossal, vagy bérlővel közösen a 
legjobbat hozzuk ki a helyből úgy, 
hogy abból a város, és ami fonto-
sabb, a miskolciak is profitálhatnak 
– magyarázza Lengyel Zsolt.

Szolgáltatók mellé iparosokat!
A távlati tervekről szólva elmond-
ta, az ingatlankezelő cégnek terve a 
Széchenyi 27. szám alatti udvarban 
egy úgynevezett iparosok udvarát 
is létesíteni. Az újszerű kezdemé-
nyezés lényege, hogy kedvező bér-
leti díjért cserébe olyan szakmák 
képviselőit várnák ide, melyek rég-
óta nem, vagy ma már csak alig 
képviseltetik magukat a Forinton. 
Mint Lengyel Zsolt hangsúlyoz-
za, a kezdeményezést Pfliegler Pé-
ter alpolgármester, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Iparkamara 
(BOKIK) és a Miskolc Belvárosi 
Gazdaságfejlesztő Klaszter is szak-
mai oldalról támogatja. Nagyon 

szeretnék, hogy a gazdasági szférá-
ból anyagi támogató is a kezdemé-
nyezés mellé álljon.

Mint arról beszámoltunk több-
ször is, a MIK Zrt. az elmúlt 2 évben 
új koncepció szerint hasznosítja az 
üres belvárosi üzlethelyiségeket, de 
a már meglévő bérlőket is igyekez-
nek megtartani. A tavaly elfogadott, 
a helyiségek bérletéről szóló rendelet 
több tekintetben kedvezőbb helyze-
tet teremtett a bérlők számára.

– Az elmúlt évben mindennek 
látható eredménye lett, több új 
vendéglátóhely, kávézó, panzió és 
étterem, könyvesbolt is nyílt a sé-
tálóutcán, az elmúlt hetektől pedig 
a Széchenyi 52. szám alatt nyílt egy 
új, illetve a 61. szám alatt – az ered-
ményes tárgyalásoknak köszönhe-
tően – megújult pincehelyiségben 
elhelyezkedő pub is várja a vendé-
geket – sorolja Lengyel Zsolt.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

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

Ezúton is köszönjük a lakosság aktív közreműködését!

Gyűjtési napok páratlan heteken:
Minden páratlan hét hétfő (kizárólag a családi házas övezetekben): Görömböly, Hejőcsaba, Május 
1. telep
Minden páratlan hét kedd (kizárólag a családi házas övezetekben): Szirma, Martin-kertváros
Minden páratlan hét szerda (kizárólag a családi házas övezetekben): Tapolca, Adler Károly u., Csa-
bai kapu – Népkert
Minden páratlan hét csütörtök (kizárólag a családi házas övezetekben): Szentpéteri kapu, Belváros, 
Soltész Nagy Kálmán utca környéke, Bedegvölgy, Bábonyibérc, Selyemrét – Zsolcai kapu, József 
Attila utca és környéke, Zsarnai környékeBonyhádi edények széles választékBan, kedvező áron
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A Szinva-sétánynak is jót tesz ez a látvány

Hamarosan megújul a régóta romló homlokzat

HIrdEtéS
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December 1. | szombat » Labdarúgás: NB I: DVTK – Budapest Honvéd. Diósgyő-
ri stadion, 18.30 » Műkorcsolya: Kelet-Magyarország Kupa. Miskolci Jégcsarnok, 16.30 » Asz-
talitenisz: NB I férfi, Keleti csoport, Borsod Volán – Szegedi AC II. Szemere Középiskola, 14.00.

December 2. | vasárnap » Futsal: NB I: DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont – Galaxis 
NFE. Generali Aréna, 17.00 » Jégkorong: MOL Liga, ASC Corona Brasov – Miskolci Jegesmedvék. 
Brassó, 19.15 » Műkorcsolya: Kelet-Magyarország Kupa. Miskolci Jégcsarnok, 9.00.

December 5. | szerDa » Labdarúgás: Ligakupa, Újpest FC – DVTK. Budapest, Szusza 
Ferenc Stadion, 15.00.

December 7. | péntek » Kosárlabda: NB I, DKSK-Miskolc – BSE. Generali Aréna, 18.15 
» Jégkorong: MOL Liga, Ferencváros-ESMTK – Miskolci Jegesmedvék. Pesterzsébet, 19.00.

December 8. | szombat » Vízilabda: OB I/B, Miskolc Városi Sportiskola – Hódmezővá-
sárhelyi Vízilabda Sport Club. Kemény Dénes Városi Sportuszoda, 12.00.

December 9. | vasárnap » Jégkorong: MOL Liga, Miskolci Jegesmedvék – HSC Csík-
szereda. Miskolci Jégcsarnok, 18.00 » Futsal: NB I, DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont – Tolna-Mözs 
FSE. Generali Aréna, 18.00 » Röplabda: NB I, Albrecht-MVSC-MVSI – Palota RSC. Csokonai utcai 
csarnok, 17.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Pontszerzés, kupabúcsú, stadionrekonstrukció
Soha nem látott lehetőséget 
teremt a TAO-program ke-
retében két pályázaton el-
nyert közel egymilliárd fo-
rint a diósgyőri utánpótlás, 
az első csapat és a szurkolók 
számára. Többek között el-
kezdődhet a futópálya nél-
küli focistadion kialakítása.

A társasági adóprogram (TAO) 
második körében újra pályázott a 
DVTK SE, de beadta kérelmét a 
DVTK első csapatát működtető 
Diósgyőr FC Kft. is.

– Örömmel közölhetem, hogy 
mindkét támogatási igényünket el-
fogadták, a DVTK SE 247 672 163 
forint, míg a Diósgyőr FC Kft. 700 
930 728 forint értékben kap támo-
gatást – tájékoztatta a dvtk.eu-t 
Dudás Hunor ügyvezető igazgató.

„Nagyot léphetünk előre 
a sportélet területén”
Zsiga Marcell alpolgármester la-
punknak nyilatkozva elmondta: 
ez a támogatás is jelzi, hogy a kor-
mány megbecsüli, ismeri és elis-
meri a miskolci sportot, az itteni 
sportszerető embereket.

– Látják az eredményeket, lát-
ják azt, hogy egy szisztematikus 
építőmunka folyik a miskolci, il-
letve a diósgyőri sportélet terüle-
tén – hangsúlyozta Zsiga Marcell, 
megemlítve, hogy a támogatás el-
nyeréséhez szükség volt a tulajdo-
nosi kör összefogására, valamint 
az eredményes lobbitevékenységre 
is, amelyből komoly részt vállaltak 
Kriza Ákos polgármesterrel.

– Azzal a támogatással, ame-
lyet most sikerült elnyernünk, is-
mét nagyot léphetünk előre a 
helyi sportéletben azon célkitű-
zésünk felé, hogy a sport valóban 
a családok, a közösségek időtöl-
tése legyen Miskolcon – hangoz-

tatta Zsiga Marcell. – Korszerű 
körülmények között, egészséges 
életmódra nevelje a fiatalokat, az 
elért eredmények pedig ország-vi-
lágszerte erősítsék városunk hírne-
vét – tette hozzá az alpolgármester.

Bővül a lelátó, 
megújul a centerpálya
A Diósgyőr FC Kft. pályázatának 
két legfontosabb eleme a stadion fé-
rőhelyének bővítése és a centerpá-
lya megújítása. Az önrészből (245 
millió forint) és az elnyert összeg-
ből (555 millió forint) elkezdődik a 
diósgyőri stadion futópálya nélkü-
li focistadionná alakítása, gyakorla-
tilag újjáépül a centerpálya. A futó-

pálya lebontásával néhány méterrel 
közelebb kerül a napos oldalhoz, 
ugyanakkor a tökéletes vízelvezetés 
érdekében alá lesz csatornázva, és 
fűtést, valamint automata öntöző-
berendezést is kap.

Új pályák épülnek
A DVTK Edzőcentrumban is foly-
tatódik a fejlesztés. A jelenlegi két-
két nagyméretű műfüves és élő-
füves pálya mellett egy 20 x 40 
méteres, kisméretű műfüves foci-
pálya, valamint két 12 x 24 méte-
res, műfüves grundfocipálya épül. 
A maradék helyen, a pályák és a ke-
rítés közt füves edzőterületet alakí-
tanak ki, ide kerülnek az öltözőkon-
ténerek és egy 300 nézőt befogadni 
képes lelátó is. Karbantartó gépek-
re is pályázott a DVTK, így a pályák 
kiváló állapota megőrizhető lesz. 
Végezetül: a DVTK SE a Miskolci 
Egyetemmel közösen építteti meg 
az élőfüves nagypályát az Egyetem-
város területén.

A tárgyi beruházásokon kívül 
támogatásra, utánpótlás-nevelésre, 
sporteszközök, sportfelszerelés vá-
sárlására, edzőtáborozásra, sport-
szakemberek díjazására is nagyobb 
összeget nyert a klub.

A stadionrekonstrukció kez-
detének időpontját egyelőre nem 
tudta megnevezni a klubvezető.

Pezsgő élet, remek eredmények
Az utóbbi hetekben, hónapokban 
egyre több és jobb eredményt ér-
nek el a miskolci karatékák. Nem-
csak a hazai vetélkedőkről térnek 
haza érmekkel, a külföldi fellépé-
seken sem maradnak el a nívós tel-
jesítmények. 

A miskolci Justitia SE több mint 
30 éves múltra tekint vissza. A 
sportolók több költözés után a 
Toldi utcában találtak otthon-
ra. Az egyesület tagjai 10 éven 
(1992–2001) át szervezték a 
gyermek és ifjúsági karate Világ-
kupát Miskolcon, mellyel nem-
csak a hazai, hanem a nemzetkö-
zi karate társadalom elismerését 
is kivívták. A klub sportolói ko-
rábban több világbajnokságon 
vettek részt, ezekről dobogós he-
lyezésekkel a tarsolyukban tér-
tek haza. A szakosztálynak je-
lenleg nincs felnőtt válogatott 
sportolója, viszont az utánpótlás 
korosztály képviselői továbbra is 
szállítják a hazai és nemzetközi 
viadalokról az érmeket.

A megye legeredményesebb 
sportolója címét szinte minden 
alkalommal a Justitia SE verseny-
zője érdemelte ki, és az egyesület 
tagjai Miskolc év végi sportolói 
jutalmazásán is rendre elismerést 
kapnak. A szakosztályi munkán 
kívül a klub tagjai aktívan közre-
működnek az országos és megyei 
szakszövetségek munkájában 

is. Kis Virág főtitkárt kérdez-
tük arról, hogy gyakorló edző-
ként, szakszemmel miben látja az 
eredményesség összetevőit?

– Manapság Miskolcon a 
Justitia Fuji-Yama SE karatékái 
vesznek részt versenyeken, de 
több klub tart még edzéseket, 
akik elsősorban hobbi-karatét 
művelnek. Egyesületünkben egy 
központi edzőteremben minden 
délután egymást követik a kara-
te edzések Vin cze Angélával, Pá-
linkás Andrással, illetve velem, 
de heti rendszerességgel Mészá-
ros János is vezényel foglalkozást. 
Az elmúlt időszak sikereinek tit-
ka talán az lehet, hogy külön fo-
kozati edzéseket biztosítunk a 
karatékáknak, így mindenki a sa-
ját szintjének megfelelő anyagot 
sajátíthatja el mélyebben. Ezen 
kívül a versenyzőknek külön 
edzésen is segítjük a munkáját.

Külföldi  megmérettetése ken 
is részt vesznek, jártak példá-
ul Nagy sza lon tán,  Nagy  vá ra don, 
Kas sán. Itthon legközelebb a de-
cember 9-ei Avas kupa 6. Csor-
dás József nemzetközi kara-
te versenyen lépnek tatamira. 
Vár hatóan öt országból érkeznek 
indulók, akik a 6 évesektől a fel-
nőtt korosztályig csatáznak, há-
romszáznál is többen. A vetélke-
désnek Miskolcon az Egyetemi 
Körcsarnok ad majd otthont, aho-
vá a belépés ingyenes lesz.          D. L.

Két hétvége: kupa és jégszínház 
Hetedik alkalommal rendezi meg 
a hétvégén a Kelet-Magyarország 
Kupa nemzetközi műkorcsolya-ver-
senyt a Miskolci Jégcsarnokban a 
Havasszépe SE és Jégszínház, mely 
idén is jégszínházzal kedveskedik az 
ünnepek előtt a gyerekeknek.

Szombaton a rekreációs és adult 
kategóriák versenyét láthatjuk a 7. 
Kelet-Magyarország Kupán.

– Hatéves kortól felső határ nél-
kül indulhatnak versenyzők ebben 
a szekcióban, melynek jellemzője 
a szabadon válaszható zene és elő-
adás, gondolatok, érzelmek kifeje-
zése. Kiemelt szempont az előadói, 

interpretatív készség, tulajdonkép-
pen egy történetet mesélnek el – 
tudtuk meg Abaházy-Lukács Pé-
tertől, a Havasszépe SE elnökétől.

Vasárnap reggeltől az ISU (nem-
zetközi korcsolyaszövetség) után-
pótlás versenykategóriákban mé-
rik össze tudásukat a 6–19 éves 
műkorcsolyázók. A magyar klu-
bok versenyzői mellett szlováki-
ai, romániai és lengyel sportolókat 
láthat a hétvégén a publikum. 

A Havasszépe SE és Jégszínház 
a verseny után két héttel a gyere-
keknek is érdekes programmal 
kedveskedik, már az ünnepekre 
gondolva. Negyedik alkalommal 

rendezik meg a Karácsony a jégen 
gyermek jégszínházi előadást dec-
ember 15-én és 16-án délután 4 
órától a Jégcsarnokban.

– Idén is szeretnénk megajándé-
kozni a miskolci és város környé-
ki gyerekeket, családokat egy szép 
jégszínházi produkcióval, mely-
nek négyperces változatával nem-
zetközi versenyen első helyezést 
értünk el. A produkcióban több 
mint 30 egyesületi korcsolyázó 
vesz részt 6 évestől 30 éves korig, a 
kezdő versenyzőktől a többszörös 
bajnokainkig – avatott be a részle-
tekbe Abaházy-Lukács Péter.

Az egyesület a Jancsi és Juliska 
& Hófehérke és a hét törpe & Hó-
fehérke Karácsonya című örök-
zöld meséit adja elő Bikfalvi Tün-
de koreográfus rendezésében, a 
Diri-dongó együttes közreműkö-
désével. 

S. P.

HIrdetés

Ez szektorfelújítás volt – most jöhet a nagy rekonstrukció | fotó: M. L.

Akció! Akció!
VAlAmennyi coop üzletünkben  

noVember 26–december 2-ig

Heti Vásárból Ajánljuk:
minna tej, dobozos 2,8%, 1 l  199 Ft
minna tejföl 20%, 375 g  199 Ft

Egységár: 530,67 Ft/kg

minna tejföl 12%, 175 g  79 Ft
Egységár: 451,43 Ft/kg

Újabb, nagyszabású országos akció  
kezdôdött valamennyi coop üzletünkben december 10-ig!

A mikulás-csomAgbA Ajánljuk:
linea mártott, krémmel töltött ostya 25 g  39 Ft
snickers, twix szeletek 51 g  119 Ft

Egységár: 2333 Ft/kg

bounty tejsz. 57 g  119 Ft
Egységár: 2088 Ft/kg

balaton bumm 42 g  (coop szuper)  115 Ft
boci tejcsokoládé, klasszikus 100 g  199 Ft

Egységár: 1990 Ft/kg

szaloncukor zselés, családi 400 g  399 Ft
Egységár: 998 Ft/kg

Figurális termékek nagy választékban!

bAromFit árusító üzleteinkben:
elôhûtött vagy fagyasztott csirkemell filé 1 kg  1399 Ft
legyen A Hét minden nApján törzsVásárlónk!
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Hőforrás – Szilveszter   
4 nap/ 3 éj

2012. dec. 29–2013. jan. 1. 
vagy 2012. dec. 30.- 2013. jan. 2.

l  Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható 
standard vagy komfort típusú  
szobában

l  Ellátás: félpanzió és műsoros  
szilveszteri mulatság

l  Ár standard szobában:  
33 400 Ft/fő/ 3 éj

l Ár komfort szobában:  38 200 Ft/fő/ 3éj

Az árak az idegenfogalmi adót nem tartalmazzák, amely 
18 éves kortól 380.-Ft/fő/éj

Üdülési csekket és SZÉP kártyát elfogadunk!

TölTse a szilveszTerT Gyulán,  
a Hőforrás Hotelben

További ajánlatok, foglalás:  
Hőforrás Hotel

5700 Gyula, rábai M. u. 2.   
tel.: 36-66/463-722, 463-740

e-mail:  
szallasrendeles@hoforrashotel.hu,  

www.hoforrashotel.hu

FérFi Divat szaküzlet
ünnepi kínálata

december  7.–december 31-ig    
minden márkás nadrág

december 14.–december  31-ig
márkás kabátok  

Minden Kedves Vásárlónknak kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendőt kívánunk!

Nyitva tartás: hétfő-péntek 9.00–18.00, szombat 9.00–14.00, vasárnap 9.00–14.00
Telefon: 46/504-268   www.tedlapidus.eu

20%
kedvezménny

el

20-30%kedvezménnyel

ÉRKEZIK  
A MIKULÁS!

December 5-én,  
szerdán délután 5 órától

az Mkk – ady endre  
Művelődési Házban:

„a legkisebb Mikulás”  
– a kalamajka bábszínház  

előadása, kézműves  
foglalkoztató, gyermek  

táncház krampuszokkal és

névre szÓlÓ  
MikulásCsOMag átaDás!

Részletes információ: 
46/530-516,  

www.adymuvhaz.hu

HAJÓ- ÉS  
REPÜLŐGÉP- 
M O D E L L  
KIÁLLÍTÁS

Mkk- ady endre  
Művelődési Ház

2012. december 1-9.
Infó és jelentkezés: 

www.adymuvhaz.hu,  
46/530-516
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programok / hirdetés  15

December 3. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Szemeszter, főis-
kolások, egyetemisták magazinja (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 Nemzeti Színházban (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 Eljátszott zálog, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

December 4. | 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 prog-
ramajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés fel-
vételről 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A gyanú, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

December 5. | szerDa 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Novum (Hálózat 
TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 
Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc 
Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 401-es járat, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Kép-
újság.

December 6. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Aki-
nek sebeivel 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 (Hálózat TV) (12) 23.00–06.00 Képújság.

December 7. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 BusinessMix (Há-
lózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánló-
ja 18.25 Kilátó, a Miskolc Televízió közéleti műsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Arcok a médiában 20.00 
Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Éjféli járat, német–belga film (Hálózat TV) (16) 23.00–
06.00 Képújság.

December 8. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi szent 
helyek üzenete (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 
SlágerMix Attilával (Hálózat TV) (12) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) (12) 23.00–07.00 Képújság.

December 9. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-
show (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális ma-
gazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.35 
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Feketén-fehéren, francia-amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–07.00 Képújság.

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

november 29–December 5. | 15.15 Tha 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 víg-
játék | 16 | (Uránia-terem) | 19.45 007 – Skyfall; angol-amerikai akciófilm | 
16 | (Béke-terem) | 20.00 Európai Panoráma: A két mesterlovász; feliratos, 
francia film | 18 | (Uránia-terem) 

December 6–12. | 15.15, 17.30 Kispályás szerelem; amerikai vígjáték | 12 | 
(Béke-terem) | 15.30 Égből pottyant Mikulás; német vígjáték | KN | (Uránia-
terem) | 17.45 A természet IQ-ja; magyar dokumentumfilm | KN | (Uránia-
terem) | 19.45 Európai Panoráma: A tündér; feliratos francia–belga film | 
12 | (Béke-terem) | 20.00 Európai Panoráma: Az utolsó hegycsúcs; felira-
tos spanyol dokumentumfilm | 12 | (Uránia-terem)

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

progrAmAjánló ›››››››››››››››››››

» December 2-án, vasárnap délelőtt 11 órakor ünnepi, adventi gyertyagyújtás lesz a mályi 
plébániatemplomban, majd délután fél 4-kor a Hubay gordonka kvartett ad hangversenyt. 

» A hejőcsabai plébániatemplomban december 9-én a 11 órai szentmisén a Mind-
szenti Énekegyüttes működik közre.

» Advent minden vasárnapján délután 4 órakor ökumenikus gyertyagyújtás lesz a 
felsőzsolcai római katolikus plébániatemplomban. December 7-e és 9-e között adventi lelkigyakorla-
tot tart Keresztes László kótaji, Szabó László gönci, Lázár István mérk-vállaji és Zajacz Ernő felsőzsolcai 
plébános. Pénteken 17, szombaton 8, 12 és 17, vasárnap 10 órakor lesznek a szentbeszédek.

» Szombaton, december 1-jén a mindszenti plébánia Millenniumi termében az egri 
Szent István Rádió és a kassai Radio Lumen, valamint a Szent Gellért pasztorációs központ közös 
közönségtalálkozóját tartják, melyen 16 és 21 óra között várják az érdeklődőket. Ennek keretében 
tart tárlatvezetést a Herman Ottó Múzeum kiállítási épületében (Papszer 1.) Tikovits Ernő rádiós a 
Számon-tartva című kiállításon, amelyen a szocializmusban börtönt viselt papok emléktárgyai látha-
tók. Vasárnap, 2-án a Millenniumi teremben a Vincés Szeretetszolgálat rendez 10–13 óra között be-
mutatkozó kiállítást.

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

Szilveszteri mulatság a MEGYEBÍRÓ ÉTTEREMBEN
Köszöntsük együtt a 2013-as új esztendőt! (Miskolc, Városház tér 1.)

2012. DEcEMBEr 31-Én, 18.30 órAI KEzDETTEl
ÉlőzENÉS MulaTSáGGal, válaSzThaTÓ MENüvEl,

ÉjfÉlKoR SvÉdaSzTaloS foGYaSzTáSSal váRjuK KEdvES vENdÉGEiNKET!
Belépődíj személyenként 8500 ft

Az ár tartalmazza az élőzenét, a választott menüvacsorát, éjféli svédasztalos fogyasztást,
az éjféli pohár pezsgőt, továbbá 1000 Ft szabad italfogyasztást!

érdeklődni lehet személyesen az étteremben vagy az alábbi telefonszámokon:
70/2266-728, 70/5762-226, 70/4244-536. Mindenkit szeretettel várunk!

(Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy máshol vásárolt szeszes italok behozatala a rendezvényre nem engedélyezett! 
A belépő teljes árú, kedvezményes belépő vásárlása nem megoldható!)

minta: filmcím (felirat/szinkron) | kor-
határ | kezdési időpontok
Az öt legenda (MB premier, digitá-
lis 3d) | 6 | 11.30 (szo–v), 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30 – 21.30 (p–szo)
Az öt legenda (MB premier) | 6 | 
10.30, 12.30 (szo–v), 14.30, 16.30, 
18.30
A gyilkos médium (F premier) | 16 
| 11.00 (szo–v), 13.15, 15.45, 18.00, 
20.15 – 22.30 (p–szo)
Az argó akció (F) | 16 | 19.45 – 22.00 
(p–szo)
Felhőatlasz (MB) | 16 | 11.30 (szo), 
13.00, 16.15, 19.45 (kivéve p–szo), 
14.45, 18.00, 21.15 (p–szo)
rontó ralph (MB digitális 3d) | 6 | 
10.00 (szo–v), 17.15

Silent Hill – Kinyilatkoztatás (F di-
gitális 3d) | 18 | 22.30 (p–szo)
007 – Skyfall (MB) | 16 | 14.00, 16.45, 
19.30 – 22.15 (p–szo)
Asterix & Obelix – Isten óvja Bri-
tanniát (MB digitális 3d) | KN | 13.00
lorax (MB digitális 3d) | 6 | 12.00 
(szo–v)
némo nyomában 2. (MB digitális 
3d) | KN | 11.00 (szo–v), 15.15
Alkonyat – Hajnalhasadás 2. (F) | 
16 | 10.15, 11.15, 12.45 (szo–v), 13.45, 
15.15, 16.15, 17.45, 18.45, 20.00 – 
21.15, 22.30 (p–szo)
A maflás (MB) | 12 | 20.30
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül. A 13 óra előtti kezdési időpontok 
csak szombatra és vasárnapra, a 21 óra utániak csak pén-
tekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – nov. 29–dec. 5. ›››››››››››

December 1. | szombat
10.00 | vörös sátor fesztivál. Anyakényeztetés 

Napja. Holdam udvar.
14.00–17.30 | 10 éves az irodalmi Rádió. Mis-

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

válogatja a zenéket. Helynekem.

December 2. | vasárnap
09.00–13.00 | Karácsonyi KrePP. Miskolci Galé-

ria, Rákóczi-ház.
10.00 | vörös sátor fesztivál. Nőiség Napja. Hol-

dam udvar.
10.30 | a Mikulás új ruhája. Bemutató. Csodama-

lom Bábszínház.
14.30 | Mikulás és advent Majláthon. Adventi ko-

szorú késztése, fadíszítés, gyertyagyújtás 4 órakor. 
Csóka utcai játszótér.

16.00 | a Mikulás új ruhája. Csodamalom Báb-
színház.

December 4. | keDD
14.00 | a székely menyecske meg az ördög.  

Fabók Mariann színművész, bábos, mese- 
mondó előadása. II. Rákóczi Ferenc Megyei  
Könyvtár.

December 5. | szerDa
17.00 | Magyarországi és galíciai kapcsolatok – 

lippóczy Norbert üvegikonjai. Művészeti Sza-
badegyetem. Miskolci Galéria, Feledy-ház.

December 6. | csütörtök
10.30 | a MaB művészettörténeti munkabi-

zottságának éves nyilvános ülése. MTA Mis-
kolci Akadémiai Bizottság székháza.

17.00 | Egy SziMa, egy fordított. A Széchenyi Iro-
dalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Cso-
portjának első közös kiállítása. Színháztörténeti és 
Színészmúzeum, Teátrum Pincehely Galéria.

December 7. | péntek
16.00 | R. Wagner: a bolygó hollandi. Operaklub. 

Miskolci Csodamalom Bábszínház.
17.00 | jótékonysági koncert. Fellépők: Miskolci 

Musical Műhely tagjai musical-részletekkel, Recita 
Trio klasszikus barokk darabokkal, és a Miskolc Vá-
ros Hangja Énekes Tehetségkutató Verseny fellé-
pői különféle népszerű dallamokkal. Gárdonyi Mű-
velődési Ház.

December 8. | szombat
10.00 | Karácsonyi tárlattúra családoknak.  

A Miskolci Galéria és a Herman Ottó Múzeum kö-

zös rendezvénye. Színháztörténeti és Színész-
múzeum.

10.00–13.00 | logika – ügyesség – Kitartás.  
A képességfejlesztő játékokat mutat be  
Papné Szlatki Ágnes. II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtár.

10.00–13.00 | Karácsonyi ajándékmanufaktú-
ra. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.

10.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti gyermekfog-
lalkozás. Miskolci Galéria.

December 9. | vasárnap
10.30 | a Mikulás új ruhája. Csodamalom Báb-

színház.

» Az eheti adventi programokat  
a 9. oldalon közöljük.

» Részletes programajánló: minap.hu

MKK – Ady Endre Művelődési Ház
2012. december 14. este 7 óra

Infó: www.adymuvhaz.hu, 46/530-516
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A hagyomány túlél
Kilencedszer hirdette meg a Fü-
gedi Márta Népművészeti Egye-

sület a Virágzó Népművészet pá-
lyázatot, melynek szombaton 

tartották eredményhirdetését és 
kiállításmegnyitóját a Diósgyőri 
Kézműves Alkotóházban. A pá-
lyázatra kizárólag idén zsűrizte-

tett tárggyal lehet jelentkezni. Mi-
vel drasztikusan megemelték a 

zsűrizés díját, most a megszokott-
nál kevesebb tárgy érkezett. Ez 

ügyben Kiss Gábor alpolgármes-
ter felajánlotta segítségét Forray 

Mariannának, az egyesület elnö-
kének, hiszen, mint mondta, a 

pillanatnyi nehézségek nem le-
hetnek akadályai hagyományaink 

őrzésének. (fotó: Juhász Á.)

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

Szendi Gábor: 
A nő élete – Mit hoz a jövő?
A huszadik század alapvetően megváltoztatta 
a nemek kapcsolatát, a család szerepét és a nő 
helyét a világban. Megváltozott a férfi és a nő 
szerepe és biológiája, háttérbe szorult a család, 
és sokan már a gyerekekről is tudatosan mon-
danak le. Vajon mi lehet az evolúciós háttere 
a tudatos gyermektelenségnek vagy a szingli 
életformának? Mitől változott meg a szépség-
ideál az elmúlt száz esztendőben? Nem egy-
szerűen a viszonyok rendeződtek át: a két nem biológiai értelemben 
is változik. Szendi Gábor legújabb kötetében azt elemzi, milyen erők 
és fordulatok összhatására született meg az „új nő”, és milyen nehézsé-
gekkel kell megküzdenie a jelenben és a jövőben.

Bán Mór: Az ezeréves háború – 
A Nomádkirály-ciklus első könyve
A Hunyadi-ciklus szerzőjének nagy sikerű 
fantasysorozata megújulva, átdolgozott vál-
tozatban jelent meg. A magyar mondakincs 
motívumaiból bőségesen merítkező törté-
net egyszerre lélegzetelállító kalandregény, 
nagyszabású hősi eposz és sötét ecsetvoná-
sokkal megfestett jövőfantázia. Ezer évvel a 
csaknem mindent elpusztító végítélet után 
a Kárpátok közt középkori szintre süllyedt 
királyságok, fejedelemségek küzdenek egy-

mással a területért és hatalomért. Mindőjük felett áll a Hor-papok ti-
tokzatos rendje. Az elnyomottak időtlen idők óta várják az eljöven-
dő királyt, hogy egyesítse a feldarabolt országot, Kárpáthia népeit, és 
megszabadítsa őket a Hor-papok gyűlölt uralmától.

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 Széchenyi utca alsó szakasza (egykor Alsó 
Piacz utca) a XIX. század végére beépült egyemeletes lakó- és üzlethá-
zakkal. Ahol az utcaképet magasabb épületek változtatják meg, azok a 
XX. század első évtizedének, vagy az 1930-as éveknek új építményei 
vagy felújításai. Ez az 1902-ben feladott képeslap mutatja, hogy az épü-
letek homlokzatai egymásba simulnak. Eltérő szépségű épület volt az 
1875–1880 között megépített takarékegyleti székház (ma: Széchenyi u. 
59. és 61.) Timpanonos tetőszerkezete kiemelte környezetéből, de et-
től az 1950-es évek felújításai során megfosztották. Az utcára egységes 
homlokzattal és 10 ablakkal néző épületnek két kapubejárója, így ket-
tős számozása is van. Még emlékeinkben élhet az épület földszintjének 
nagyobb részét elfoglaló „Csemege”, majd ABC fűszer- és élelmiszer-
üzlet, a keleti szárnyon pedig a villamossági cikkek szaküzlete. Az épü-
let külső homlokzatát 2009-ben újították fel. 
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

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

A hó jó!
A hó, az jó – tartja Kovács 
Sándor Péter, a Magyar 
Közút Zrt. miskolci üzem-
mérnökségének munkatár-
sa, aki telente hótolót, hóma-
rót vezet, szórja az utakat. 

Sokan dolgoznak sofőrként, 
azonban a hótoló és a hómaró 
speciális jármű, így először arról 
kérdeztük Kovács Sándor Pétert, 
a jogosítványon kívül mire van 
még szükség hozzá?

– Külön engedély kell rá, amit 
évente belső vizsgáztatás kereté-
ben meg kell újítani. Ugyanis jó-
val szélesebbek a munkagépeink, 
mint a normál járművek. Sokat 
dolgozunk télen, nemcsak ami-
kor havazik. A ködös, zúzmarás 
időben a felüljárók, hidak hamar 
lefagynak, és szórni kell. 

A Bükkbe is szinte minden 
nap mennek ki a munkagépek. 

Mint mondja, az enyhe idő elle-
nére ott már az idén is szórtak. 

– A legnehezebb dolgunk akkor 
van, amikor a városban nagy a for-
galom. Összeállunk hárman gép-
láncba, hogy a két sávot egyszerre, 
teljes szélességében tudjuk letolni, 
azonban türelmetlen autósok be-
furakodnak közénk. A hó, az jó, de 
az ónos esőt nem szeretem, már-
pedig nekünk kell elsőnek kimen-
ni – magyarázta a szakma nehéz-
ségeit Kovács Sándor Péter. 

– Várjuk a hétvégére jelzett ha-
vat. Az autókat felkészítettük, a 
géppark jelentős részben meg-
újult. Szerintem nem lesz baj ezzel 
a hóval – mondta optimistán a hó-
toló vezetője.        Cs. L. | fotó: Juhász Á.

köztünk élnek ››››››››››››

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

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

Felnőtt háziorvosi ügyelet: 
MISEK (Csabai kapu 9–11.): 
46/560-080; MISEK Diósgyőr 
(Kórház u. 1.): 46/531-799; 
Fogorvosi ügyelet (Csabai 
kapu 9–11.): 46/555-666/1270; 
Gyer  mek háziorvosi ügyelet 
(GYEK – Szent péteri kapu 76.): 
46/412-572. Lelkisegély 116-
123. áldozatsegítő vonal: 
80/225-225. MihŐ műszaki 
ügyelet: 46/379-360. MivÍz 
központi ügyelet: 46/519-
339. éMáSz-hibabejelentés: 
40/42-43-44. Köz terület-
felügyelet: 46/502-579. Köz-
lekedési lámpák meghi-
básodása: 46/514-949. in 
Memoriam Temetkezés: 
46/353-909, 30/677-7958. 
állategészségügyi Telep: 
46/345-103, 30/339-6549. 

közérdekű ›››››

007 – Skyfall
Eltűnik egy merevlemez, ami a 
beépített ügynökök személyazo-
nosságát tartalmazta, így Bond 
akcióba lendül. Pár hónappal ké-
sőbb Bondot halottnak hiszik, 
miközben ő valahol éli egyszerű életét. Ám az MI6 központját terror-
támadás éri, és öt ügynök személyazonossága kikerül az internetre.

angol–amerikai akciófilm, korhatár 16 év | Művészetek háza, Béke-
terem; november 29–december 5., 19.45

Névadó – Bezerédj istván
A Csabai kapu és a Szi-
lágyi Dezső közöt-
ti kelet-nyugat irá-
nyú utcát (a városi 
térképek és címtá-
rak alapján) 1932 
után és 1942 előtt ne-
vezték el a reformko-
ri politikusról. Mivel 
előneve „bezerédi” volt, 
ez szolgál magyarázatul, hogy a 
régi térképek és a könnyebb ki-
ejthetőség miatt neve így rög-
zült a köztudatban.

Bezerédj István Szerdahe-
lyen született, iskoláit Pozsony-
ban, majd Sopronban végezte. 
Tolna megyébe költözve a libe-
rális ellenzék szervezőjévé vált, 
s két reformországgyűlésen is 
Tolna vármegye képviselője-
ként vett részt. Kiváló szónok-
ként tette magát ismertté, de ér-

demi munkát a büntető 
törvénykönyv kidol-
gozása során (1843–
1844) végzett. Kö-
vetkezetesen küzdött 
a közteherviselésért 
és érvelt a halálbün-

tetés eltörlése mellett. 
Az ország első óvodáját 

a dunántúli Hidja-pusztán 
saját költségén alapította. Az 
első magyar földesúr volt, aki 
már 1836-tól megkönnyítet-
te jobbágyainak megváltakozá-
sát. A selyemfonal előállítására 
az 1830-as években egyletet ala-
pított. (1796–1856 között élt. A 
szabadságharcban való részvé-
teléért 1850-ben kötél általi ha-
lálra ítélték. Később kegyelmet 
kapott és birtokára száműzték. 
Szekszárdon szobrot állítottak 
tiszteletére.)                                   D. I.

HIrDETéS


