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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló

Adni öröm – kis dobozokban nagy segítség
A karácsony közeledtével 
egyre sűrűsödnek a karita-
tív akciók. Jótékonysági kon-
certek, találkozók követik 
egymást, és több szervezet 
adományt is gyűjt, hogy az 
ünnepek előtt segíthessen a 
rászorulóknak.

Advent idején Miskolc belváro-
sában is várják az adományokat. 
A polgármesteri hivatal a Szent 
István téren várja a csomago-
kat: a Mézeskalács-ház már de-
cember elejétől nyitva áll, s várja 
a cipősdobozba csomagolt aján-
dékokat. Vasárnaponként a legna-
gyobb a forgalmuk, hiszen a gyer-
tyagyújtás előtt és után is le lehet 
adni az elkészített ajándékcsoma-
gokat. Hétköznapokon december 
8-áig a Miskolci Nagycsaládosok 
Egyesülete, december 10–15. kö-

zött a Nagycsaládosok Szivárvány 
Egyesülete, december 17-étől pe-
dig a Miskolci Családsegítő Köz-
pont fogadja az adományokat.

– Véletlenszerűen választottuk 
ezt a három szervezetet, mégis egy 
gondolat köré szervezve, hiszen 
mindhárom családokkal foglal-

kozik. Jövőre másokat választunk 
majd – mondta Gonda Erika kul-
turális referens.

» folytatás a 3. oldalon

Az adósságátvállalásról

Több településsel már elkezdődtek a tárgyalások, és Miskolc is kész 
arra, hogy egyeztessen az önkormányzati adósság állami átvállalá-
sáról. December 11-én Pintér Sándor belügyminiszter érkezik Mis-
kolcra, hogy a részletekről tárgyaljon.                   » részletek a 8. oldalon

Jó erőnlét, sok futás
Legyőzte a Budapest 
Honvédot a DVTK, így 
a hetedik helyről vár-
ja a tavaszt, melyre a 
szakmai igazgató sze-
rint várhatók változá-
sok, még támadóbb 
lesz a piros-fehérek já-
téka. Értékelés és jövő-
kép Szentes Lázártól.
» részletek a 9. oldalon

A távhőproblémákra 
keresik a megoldást
Fórumot rendezett a távfűtéses 
lakások fűtésdíjának problémá-
járól Sebestyén László ország-
gyűlési képviselő csütörtökön az 
ITC színháztermében. A felvető-
dött problémákat a szakembe-
rek igyekeznek majd megoldani 
a távhőszabályozás év elejére ter-
vezett felülvizsgálatánál.

Ahogy arról már beszámoltunk, 
lakossági megkeresésre, vala-
mint a Miskolc Televízió érdek-
lődésére kezdett el foglalkoz-
ni az aránytalan távhőszámlák 
problémáival Sebestyén László 
országgyűlési képviselő. Inter-
pellált a parlamentben, azt kér-
ve, hogy törvényben vagy kor-
mányrendeletben szabályozzák 
az adott légköbméterű lakások 
maximális távhődíját.

A miskolci fórumon az érintet-
tek és a szakemberek közösen ke-
resték a megoldást a problémára. 

A fórumot Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere nyitotta 
meg, aki hangsúlyozta, hogy a 
városvezetés számára fontos az 
arányos közteherviselés kérdé-
se. Hozzátette, jól ismeri a prob-
lémát, mert sokan megkeresték 
már, és szeretné, ha konszenzus 
születne az ügyben. Arról is be-
szélt, hogy évekkel ezelőtt Mis-
kolcon is elkezdődött a panelfel-
újítás és az ökoprogram, illetve a 
hagyományos energiaforrások 
mellett az alternatív rendszere-
ken is elkezdtek dolgozni annak 
érdekében, hogy a lehető leg-
magasabb színvonalú szolgálta-
tást a legjobb áron érhessék el a 
miskolciak. A panelfelújítások 
után azonban úgy tűnik, a rend-
szer nem működik tökéletesen, 
ezért a lakossággal együtt szeret-
nék kidolgozni az egységes köz-
teherviselés rendszerét. 

» folytatás az 5. oldalon

„Sikerült megteremteni 
a pénzügyi stabilitást”

Sikerült megteremteni a pénzügyi 
stabilitást, végrehajtani azokat a 
reformokat, amelyek szükségesek 
Magyarországon a gazdasági nö-
vekedéshez – mondta el egyebek 
mellett Cséfalvay Zoltán, a Nem-
zetgazdasági Minisztérium ál-
lamtitkára szerdai, miskolci saj-
tótájékoztatóján. A szakpolitikus 
Sebestyén László országgyűlé-
si képviselő meghívására érke-
zett a városba, ahol a zártkörű, 

szakmai egyeztetések előtt a sajtó 
képviselői vel találkozott.

Cséfalvay Zoltán kiemelte: a költ-
ségvetés megszavazásával hamaro-
san lezárul az a hosszú konszolidá-
ciós folyamat, amely 2010 nyarán 
kezdődött. Az ország képessé vált a 
bruttó hazai termék 3 százaléka alá 
vinni az államháztartás hiányát, s 
így lesz ez a jövő évben is – koráb-
ban erre még soha nem volt példa.

» folytatás a 3. oldalon

Sok okoS 
ajándék
az okostelefon és a táblagép le-
het az idei karácsony slágeraján-
déka, akárcsak az elmúlt évben.  
elekt-rovat | 7. oldal

márciuSi
Szivárvány
jövő év márciusára előrelátható-
an elkészül a szivárvány óvoda 
felújítása.  
a város | 3. oldal

kórház, 
FejleSztéSek
tiba sándor, a Misek nonpro-
fit kft. főigazgatója fejlesztésekben 
gondolkodik.  
a város | 4. oldal

HIrdeTés

HIrdeTés

A legjobbakat díjazták
Ünnepi ülését tartotta pénte-
ken a megyeháza dísztermé-
ben a megyei diáksport tanács 
és a megyei szakmai, szakszol-
gálati, közművelődési és sport-
intézet.

Az ünnepi eseményen a ta-
nulmányaik során és a sport te-
rületén is kimagasló eredmé-
nyeket elérő diákokat ismerték 
el a Jó tanuló, jó sportoló díjjal, 
de jutalmazták azokat az intéz-
ményeket is, amelyekben kima-
gasló munkát végeznek az ok-
tatók, és átadták megérdemelt 
jutalmát a megye legeredmé-

nyesebb diáksport-szervezeté-
nek is.         » részletek a minap.hu-n

A villamos is fényben úszik…
Vasárnap már a második gyertyát 
gyújtjuk meg az adventi koszorún. 
Az ünnepvárásban az első héten az 
adventi villamos és a Mikulás megje-
lenése segítette a miskolciakat.

A városi advent egyik újdonsága, 
hogy az MVK Zrt. úgy csatlakozott 
az ünnepváráshoz, hogy kívül-belül 
ünnepi díszbe öltöztette egyik vil-
lamosát. Az adventi villamost 600 
méter díszítőszalag, 100 méternyi 
fényfüzér- és háló, valamint több 
száz karácsonyi dísz öltözteti ünne-
pi pompába. A jármű a Tiszai pá-

lyaudvar és Felső-Majláth között 
közlekedik, menetrendjét megtalál-
ják portálunkon, a minap.hu-n. 

» folytatás a 3. oldalon
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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 fogadóórát 
tart december 17-én délelőtt 11 órától a Jobbik miskolci irodájában (Széchenyi u. 
52.).

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

„Országos botrányt kreált a  
baloldal a tapolcai aszfaltozásból”
Bartha György MSZP-s képviselő az-
zal az állítással hergelte az országos 
és a miskolci közvéleményt, hogy 
egy miskolctapolcai utcát csak azért 
aszfaltoztak le, mert ott házat vásá-
roltam. Ezek a vádak nagyon gyen-
ge lábakon állnak, hiszen az érintett 
útszakasz aszfaltozásáról már két 
éve megszületett az önkormányza-
ti döntés – nyilatkozta a hírekre re-
agálva Zsiga Marcell alpolgármester.

Számos olyan utca van Miskol-
con, ami javításra vagy aszfal-
tozásra szorul, miért vált szük-
ségessé rögtön ott kezdeni az 
útfelújítást, ahová Zsiga Marcell 
alpolgármester költözött? – ezt a 
kérdést Bartha György és Bazin 
Géza szocialista önkormányza-
ti képviselő tette fel hétfői sajtótá-
jékoztatóján, reagálva arra, hogy 
Miskolctapolcán újraaszfaltoztak 
egy utcát, és új csapadékvíz-elve-
zetőket építettek ki.

Dobos Tímea, a polgármes-
teri hivatal szóvivője úgy nyilat-
kozott, Miskolctapolcán öt utca 
újult meg. A Szatmáry Király Pál 
utcában a csapadékvíz-elvezető 
árok építése és az aszfaltozás jövő-
re folytatódik – mondta a szóvivő. 

Zsiga Marcell korábbi sajtó-
nyilatkozataiban elmondta: egy-
szerűen hazudnak azok, akik azt 
állítják, hogy az ő utasítására asz-
faltozták le a lakóházáig a tapol-
cai utcát. A szocialisták pedig rá-
haraptak az álhírre, és országos 
botrányt kreált a baloldal az asz-
faltozásból.

– Visszautasítok minden ilyen 
vádat, mindennek van határa, ezt 
már én sem tűröm el – jelentette 
ki Miskolc alpolgármestere. – Az 
utca felújítása már évek óta la-
kossági kérésként fogalmazódott 
meg, többek között azért, mert 
a nyári zivatarok során lezúdu-
ló csapadékvíz házakat öntött el 
a környéken, így idén a szomszéd 
utcával és három más környék-
beli utcával együtt felújították az 
érintett útszakaszokat, hangsú-
lyozta Zsiga Marcell, leszögez-
ve: nincs összefüggés a miskolc-
tapolcai lakásvásárlása és az utca 
felújítása között. 

– Az sem igaz, hogy csak a há-
zam előtt újították fel az utat! Aki 
mást állít, az tudatosan hazudik, 
és felelnie kell szavaiért és tettei-
ért – mondta a minap.hu-nak az 
országgyűlési képviselő. 

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

» Miskolc Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata közmeghallgatást tart december 14-én, 
délután három órától a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet tárgyalójában (Városház tér 8., I. udvar II. em. 206.).

» Miskolc Görög Nemzetiségi Önkormányzata közmeghallgatást tart december 17-én, 
délután fél 6-tól a Torontáli u. 8. sz. alatt.

» Miskolc Horvát Nemzetiségi Önkormányzata közmeghallgatást tart december 19-én, 
délután fél 6-tól a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet tárgyalójában (Városház tér 8. I. udvar II. em.).

» Élelmiszer-biztonsági tanácsok. A karácsonyi be-
vásárláskor is mindig nézze meg a termék jelölését és ellenőrizze a 
címkét! A jelölésen rajta kell lenni legalább a termék megnevezé-
sének, összetételének, előállítójának (vagy forgalmazójának), to-
vábbá minőség-megőrzési/fogyaszthatósági idejének. Ha a mély-
hűtött termék csomagolása belül zúzmarás, vagy a termék egy 
tömbbé összefagyott, ne vegye meg, mert valószínűleg felenge-
dett és visszafagyasztott áruról van szó. Ne vásároljon olyan élel-

miszert, melynek csomagolása hiányos, nem fedi be az egész ter-
méket, vagy amelyről gyanítható, hogy eredeti csomagolásából 
kibontották. Sérült, szennyezett csomagolású készítményt ne vá-
sároljon meg! 

» Kivonuló üzlet – nehéz jótállás. A Bricostore Hungá-
ria Kft. ez év végével megszünteti magyarországi tevékenységét. 
Az áruházlánc termékpalettáján nagy számban vannak jótállás-
ra kötelezett terméket. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy 

bár a vállalkozás megszűnése miatt a szavatossági/jótállási jo-
gok nem vesznek el, viszont rendkívüli módon megnehezül a hi-
bás teljesítés miatt fellépni kívánó fogyasztók helyzete. A végel-
számolási vagy felszámolási eljárás keretében megszűnő cégek 
kapcsán a jogszabály rendezi a még fennálló követelések (ide 
sorolható a szavatossági és jótállási igény) kezelésének módját, 
azonban ez hosszas jogi procedúrával és kiszámíthatatlan ered-
ménnyel járhat.

Kormányhivatali híreK ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

KÖZmeghallgatáS ›››››››››››››››››››››››››››››

Százezer ember tanulhat 
idegen nyelvet és  
informatikát uniós forrásból
A nyelvtudás és a számítástechnikai 
tudás hatalmas érték, viszont meg-
szerzése jelentős anyagi ráfordítást 
igényel. Most európai uniós forrás-
ból elindult a TÁMOP 2.1.2 „Idegen 
nyelvi és informatikai kompetenci-
ák fejlesztése” című kiemelt európai 
uniós projekt. Egyik célja, hogy tá-
mogassa az alacsony idegen nyel-
vi tudással rendelkező egyének 
munkaerőpiaci integrációját, és így 
hozzájáruljon a foglalkoztatottság 
növeléséhez. A program a felnőtt-
képzésbe való bekapcsolódásra kí-
vánja ösztönözni a felnőtt magyar 
lakosságot, az élethosszig tartó ta-
nulás jegyében. 

Kik lehetnek a támogatott sze-
mélyek? Azok a 18. életévüket be-
töltött felnőttek (felső korhatár nél-
kül) támogathatók, akik nem állnak 
középiskolával, felsőoktatási intéz-
ménnyel hallgatói jogviszonyban 
– kivéve azokat, akik költségtéríté-
ses képzésben vesznek részt –, és 
ezen képzési programmal párhuza-
mosan nem vesznek részt támoga-
tott idegen nyelvi vagy informatikai 
képzésben. Az igényelhető támo-
gatás összege legfeljebb 90 000 Ft, 

az önrész lakhelytől függően csu-
pán 2–5%.

A képzéseket akkreditált felnőtt-
képzési intézmények tarthatják. Je-
lenleg a képzők regisztrációja zajlik, 
és december folyamán kezdődik 
majd a tanfolyamra jelentkezők re-
gisztrálása. A képzések várhatóan 
januártól folyamatosan indulnak.

A Langwest Nyelvi Központ 
angol és német tanfolyamok in-
dítását tervezi kezdő szinttől kö-
zépfokig. Aki szeretne élni a 
lehetőséggel, tájékozódjon hon-
lapunkon, a www.langwest.hu 
oldalon. További információ a 
46/414-555 telefonszámon és az 
infomiskolc@langwest.hu címen 
kérhető. Általános információk a 
projektről a www.tudasodajovod.
hu oldalon olvashatók. 
Langwest Nyelvi Központ
3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11. 
(Széchenyi negyed)

HIrdETéS

november 30. | péntek

Boros évzáró. Szokásos évzáró gá-
lavacsoráját tartotta az István Nádor 
Borlovagrend a lillafüredi Palotaszál-
lóban. A jótékonysági est bevételével 
idén is a GYEK onkohaematológiai 
osztályát támogatják. 

Tízéves Esztenás. András-napi bál 
és családi est keretében ünnepelte tíz-
éves jubileumát a miskolci Esztenás 
Táncház a Nyilas Misi Házban. A ren-
dezvényre – a táncos lábú közönség 
mellett – meghívást kaptak mind-
azok a régi tagok, zenészek, táncosok 
és szervezők, akik az elmúlt tíz évben 
szerepet vállaltak a táncház működte-
tésében.

december 2. | vasárnap

Játszótéri advent. Idén is közösen 
ünnepeltek a Majláthon lakó csalá-
dok advent első vasárnapján. A részt-
vevők együtt készítették el a környék 
óriási adventi koszorúját, és öltöztet-
ték díszbe a környék fenyőfáit. A gyer-
tyagyújtás után érkezett a Mikulás is.

december 3. | hétfő

Gyorsítósávon. Másfélszeresére nö-
velni a kutatás-fejlesztési ráfordítá-
sok arányát 2020-ig – ez a legfonto-
sabb célkitűzése annak a stratégiai 
tervezetnek, melyről társadalmi kon-
zultációt tartottak a Megyeházán. A 
Nemzeti Innovációs Hivatal orszá-

gos programsorozatának miskolci ál-
lomásán vállalati képviselők és oktatá-
si intézmények vezetői egyaránt részt 
vettek.

Furmann-díj. Major Ágnesnek,  a 
MERt újságírójának ítélte oda a 
Furmann Dávid Alapítvány kurató-
riuma a Furmann Dávid-díjat 2012-
ben.

december 4. | kedd

Újabb 44 lakás. Újabb átfogó ellen-
őrzést hajtott végre a Közterület-fel-
ügyeleti és Rendészeti Osztály társ-
szerveivel a Böngér, a Kabók L., a 
Kalapács, a Vasgyári és az Andrássy 
utcában. Összesen 44 lakásban 94 sze-
mélyt ellenőriztek, de számon kérték a 
kutyákra vonatkozó előírásokat is. 

Épülhet a fóliasátor. Megkapták 
a jogerős építési engedélyt, így már 
decemberben elkezdődhet annak a 
mintegy 7000 négyzetméteres fóliasá-
tornak az alapozása, amelyben a geo-
termikus energia másodlagos felhasz-
nálásával zöldséget termel majd az 
Agrokultúra a miskolci intézmények 
konyhái számára. 

Akcióban a NAV. Ellenőrzést tar-
tott a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal Észak-magyarországi Regionális 
Vám- és Pénzügyi Főigazgatósága a 
miskolci dohányboltokban, novem-

ber végén. Az akcióról tájékoztatóju-
kon elmondták: a céljuk az volt, hogy 
kiszűrjék az illegálisan boltokban lévő 
elektromos cigarettákat. Bejelentették: 
együttműködési megállapodást kö-
töttek a Vámos Települések Szövetsé-
gével.

december 5. | szerda

Nyílt napok. Megnyitotta kapuit a 
Miskolci Egyetem a régió és az ország 
más részeiből érkező középiskolás di-
ákok előtt. A csütörtökön is tartó nyílt 
napokon bőséges programokkal mu-
tatkoztak be a karok, segítve az érdek-
lődőket a jó döntés meghozatalában a 
pályaválasztás előtt. 

Mikulás-futás. Másodszor rendez-
te meg a város közreműködésével a 
Mikulás-futást a Rotary Club Miskolc 
belvárosában. A rendezvényen közel 
ezer Mikulás-sapkás diák vett részt, 
közel kétszer annyian, mint tavaly.

december 6. | csütörtök

Miskolcon lettek állampolgárok. 
Huszonhárman tettek Miskolcon 
magyar állampolgársági esküt, az idén 
már hetedik alkalommal. A városhá-
za dísztermében Kriza Ákos polgár-
mestertől ünnepélyes keretek között 
vehette át hét román, tizenegy ukrán, 
két szlovák, egy-egy nigériai, bangla-
desi és amerikai állampolgár a hono-
sítási okiratot.

Naptáron a Btk. A Büntető törvény-
könyv legfontosabb változásait vitte 
naptárra a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitányság bűn-
megelőzési osztálya. A 2013-as fali ka-
lendáriumon az új Büntető törvény-
könyvvel kapcsolatos koncepció és 
néhány új elem szerepel, amelyre sze-
rették volna felhívni a figyelmet.

Factoryban a „Billentyűzet”. A 
Factory Arénába került az Új Szé-
chenyi Terv eredményeit bemutató 
„Billentyűzet” című installáció, amely 
eddig az Erzsébet téren vált a város ré-
szévé. Azt a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség adta a városnak, Kriza Ákos 
polgármester pedig úgy döntött, a fia-
talok között lesz a legjobb helyen.

20 éve a baleset-megelőzésért. 20 
évvel ezelőtti alapítása előtt tisztelegve 
ünnepi ülést tartott a megyei baleset-
megelőzési bizottság. Elhangzott: né-
hány éve még 83-an haltak meg me-
gyénkben közlekedési balesetben, az 
elmúlt évben viszont már „csak” 29-en.

Pénzzel fűtenek. Pénzbrikettekkel 
fűtik csütörtöktől a Szimbiózis Alapít-
vány majorságát. A csaknem 20 ton-
na, forgalomból kivont bankjegyből 
készült brikettel várhatóan egész télen 
tudja majd fűteni műhelyeit az autis-
tákkal és értelmi fogyatékosokkal fog-
lalkozó alapítvány. 

A zöld Miskolcért
Miskolcon mutatták be egy 
nemzetközi autógyártó elekt-
romos autóját. A sajtótájékoz-
tatón a város zöld beruházásai-
ról és a jövőbeli lehetőségekről 
is tájékoztattak az ÉMÁSZ-

székház előtti elektromosau-
tó-töltőállomásnál. Mint el-
hangzott, három gyorstöltőt 
– mellyel húsz perc alatt „tele-
tankolható” az elektromos autó 
– rendeltek Magyarországra, 
melyből egy akár Miskolcra is 
kerülhet.
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Szivárvány óvoda: 
márciusra elkészül
Jövő év márciusára előrelátha-
tóan elkészül a Szivárvány óvo-
da felújítása. Új szerződést kötöt-
tek a kivitelező vállalkozóval, s 
megkapták az engedélyt a mun-
ka idejének meghosszabbításá-
ra a projekt irányító hatóságától 
is – erről Kiss Gábor alpolgármes-
ter számolt be keddi sajtótájékoz-
tatóján.

Kiss Gábor az előzményekről el-
mondta, hogy az intézmény fel-
újítására korábban uniós pályá-
zaton nyert támogatást a város. 
A munka el is kezdődött, később 
azonban elakadtak – a kivitele-
zést elnyert vállalkozó hibájából 
–, aki az eddigi ismeretek szerint 
nem fizette ki a munkákat végző 
alvállalkozót. Az alpolgármester 
hangsúlyozta, hogy az önkor-
mányzat teljesen vétlen ebben, a 
kivitelezés szoros műszaki ellen-
őrzés mellett folyt, és csak azo-
kért a munkákért fizetett a vá-
ros, amiket valóban elvégeztek.

Kiss Gábor azt is kiemelte: 
mindenki abban érdekelt, azon 
dolgoznak, hogy a felújítás mi-
nél hamarabb, a megfelelő mi-
nőségben elkészüljön az intéz-
ményben. A kivitelezést végző 
vállalkozásnak időközben új tu-
lajdonosa lett, ezzel új szerző-
dést kötöttek. Mivel uniós pro-
jektről van szó, hosszabbítást 
kellett kérni a befejezési határ-
időre az irányító hatóságtól – 
ez is megtörtént. A munka be-
fejezésének határideje 2013. 
március 20., az alpolgármester 
elmondta: nagyon szoros ellen-
őrzéssel mindent el fognak kö-
vetni, hogy ebben az időpont-
ban valóban birtokba vehessék a 
gyerekek a felújított óvodát.

Seresné Horváth Zsuzsanna, 
az érintett terület önkormány-
zati képviselője arról szólt, hogy 
hétfőn tájékoztatták a helyzetről 
az érintett szülőket. Azt is jelez-
ték számukra, hogy az óvodában 
folyó munkákat bármikor meg-
tekinthetik. A képviselő meg-
említette, hogy az ügy sajnos 
politikai felhangokat is kapott, 
s elmondta: teljes mértékben 
megérti a szülők aggodalmát, 
akik nyilván szeretnék a legjobb, 
legmegnyugtatóbb feltételek kö-
zött tudni gyermekeiket.

– Bízunk benne, hogy sikerült 
őket megnyugtatni, ők is látják, 
hogy mindent elkövetünk en-
nek az öröklött problémának a 
rendezése érdekében – emelte ki 
a képviselő.

Minkó Melinda, a projekt ön-
kormányzati kapcsolattartója 
arról tájékoztatott, hogy a bel-
ső munkák 75 százalékban elké-
szültek, a szerződésben szereplő 
valamennyi eszközt leszállítot-
ták. A szerelvényezés, burkolás 
van még hátra, illetve az udvar 
csapadékvíz-elvezetésének ki-
építése, amely nélkül nem adják 
ki a működési engedélyt. Ez az 
eredeti pályázatban nem szere-
pelt, de a projekt maradványösz-
szegéből megvalósítható.

Sz. S.

A villamos is fényben úszik…

Az ünnepvárásban az adventi vil-
lamos és a Mikulás megjelenése is 
segítette a miskolciakat.

» folytatás az 1. oldalról
December 6-án maga a Mikulás 
is felszállt az adventi villamosra, 
és megajándékozta utasait. Nem 
is volt talán senki, aki ne moso-
lyogva fogadta volna a kezde-
ményezést, többen kifejezetten 
várták a feldíszített villamost.

Természetesen a hagyomá-
nyos városi gyertyagyújtást is 
megtartották advent első va-
sárnapján. Zsiga Marcell, Mis-
kolc alpolgármestere az adomá-
nyozásról és a segítségnyújtásról 
osztotta meg a miskolciakkal 
ünnepi gondolatait, ugyanis az 
első gyertya meggyújtásának 
üzenete a segítségnyújtás volt. 

– Karácsonykor Isten elküldi 
hozzánk a kis Jézust; ha mi nem 

is adhatunk ilyen nagy ajándé-
kot, másként megajándékozzuk 
szeretteinket. Mert szeretetből az 
igazi adni, s nem is a csomagban 
lévő ajándéktárgy, hanem az egy-
másra fordított figyelem, segít-
ség, szeretet a lényeg – mondta 
Zsiga Marcell.

A gyertyagyújtási szertar-
tás alatt a Fényi Gyula Jezsui-
ta Gimnázium és a Fáy András 
Görög Katolikus Közgazdasá-
gi Szakközépiskola tanulói szol-
gáltak.

Az első adventi hétvége gaz-
dag programkínálatával és Mis-
kolc látnivalóival országos tu-
risztikai és női magazinok 
képviselőit is megismerkedtek. 
Az újságírókat a városi turiszti-
kai szervezet, a MIDMAR látta 
vendégül, és eredményesnek, si-
keresnek ítélték a látogatást. 

T. Á., S. P. | fotó: J. Á., M. L.

„Sikerült megteremteni a pénzügyi stabilitást”
Sikerült megteremteni a pénzügyi 
stabilitást, végrehajtani azokat a re-
formokat, amelyek szükségesek Ma-
gyarországon a gazdasági növeke-
déshez – mondta el egyebek mellett 
Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium államtitkára szerdai, 
miskolci sajtótájékoztatóján.

» folytatás az 1. oldalról
A GDP-hez viszonyítva az állam-
adósság 2010-től folyamatosan 
csökken, a 2011-es 81 százalékról 
idén 77 százalékra esett, ami szin-
tén a pénzügyi konszolidáció sike-
rét jelzi.

– S egyben azt is, hogy most már 
több időt és energiát tudunk fordí-
tani arra, ami ebben a városban és 
a régióban is kiemelkedően fon-
tos: a munkahelyteremtésre, a gaz-
daság élénkítésére – fogalmazott 
Cséfalvay Zoltán. Az államtitkár a 
jövő év eseményei közül kiemelte, 
hogy életbe lép a parlament által el-
fogadott munkahelyvédelmi akció-
terv, amely 1 millió 200 ezer mun-

kahelyet érint, különös tekintettel a 
veszélyeztetett korcsoportokra.

Kriza Ákos polgármester Mis-
kolc gazdasági helyzetét elemez-
ve elsőként az örökölt adósságok-
ról szólt a tájékoztatón, amelyek 
igen súlyos terhet jelentenek az ön-
kormányzatnak. Mint fogalmazott, 
az elmúlt két esztendő folyamatos 
„egyensúlyozással” telt, hogy a vá-
ros eleget tudjon tenni a fizetési kö-
telezettségeinek, s ez a kormánnyal 
történő szoros együttműködéssel, 
együttgondolkodással volt lehet-
séges. Csaknem kétmilliárd forin-
tos kormányzati támogatás érkezett 
Miskolcra, s nagyon nagy segítség 
az önkormányzat adósságállomá-
nyának megfelezése is, a számítá-
sok szerint 17 és 20 milliárd forint 
közötti tartozást vállalnak át Mis-
kolctól. Ennek köszönhetően – ha 
nem is zavartalan –, de jóval köny-
nyebb lesz a jövőre vonatkozó stra-
tégiai tervek kivitelezése.

A polgármester hangsúlyozta, 
hogy a 2014–2020-as periódusban 

már nem olyan szisztéma szerint ér-
keznek az uniós támogatások, mint 
a korábbi ciklusokban – átfogó, he-
lyi gazdasági stratégiát kell készíte-
ni. Ennek a kialakításához hat mun-
kacsoportot hoztak létre, az egyik 
a társadalmi felzárkózást segíti, a 
másikhoz tartozik a kultúra, okta-
tás, nevelés, s külön munkacsopor-
tok foglalkoznak a gazdaságfejlesz-
tés, munkahelyteremtés, kutatás- és 
városfejlesztés területeivel is. Kri-
za Ákos kiemelte, a munkahelyte-
remtés az egyik legfontosabb kérdés 
Miskolcon és a térségben. Itt már 
most is eredményekről lehet beszá-
molni: közel ezer emberrel dolgoz-
nak többen a városban, mint két 
évvel ezelőtt. Ez azért is nagy ered-
mény, mert még nem sikerült telje-
sen kilábalni a gazdasági válságból.

Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő az eladósodás veszélyeiről 
szólva kiemelte, hogy a kormány az 
árfolyamgát és a végtörlesztés lehe-
tőségeinek megteremtésével a de-
vizahitelek csapdájába került em-

bereknek nyújtott mentőövet. A 
második lépésben az önkormány-
zatokat menti meg a kormány, az 
adósságok átvállalásával, harma-
dik lépésben pedig – mint a képvi-
selő fogalmazott – tudomása sze-
rint az eladósodott nagyvállalatok 
megmentését célozzák meg. Ezek-
kel a lépésekkel is hozzájárulhatnak, 
hogy 2013 második felében bein-
dulhasson a gazdaság és a lakossági 
vásárlóerő növekedése, az életszín-
vonal. Csöbör Katalin szólt a sikeres 
közlekedésfejlesztési projektekről is: 
az áttervezett 26-os út megépítésé-
ről, amely Miskolcot is védi majd az 
árvíztől, és a Martin-kertváros előtti 
„Y-híd” létrehozásáról.

Sebestyén László országgyűlé-
si képviselő a szükséges fejleszté-
sek közül elsőként a panellakások 
további felújításának fontosságát 
hangsúlyozta. Elmondta, ezeket fel 
kell gyorsítani, mobilizálni kell a 
szükséges pénzügyi forrásokat. A 
képviselő ugyancsak rendkívül fon-
tosnak nevezte a tapolcai strand fej-
lesztését, majd ő is kiemelte a mun-
kahelyteremtés jelentőségét. 

Szepesi S.

Adni öröm – kis dobozokban nagy segítség
A karácsony közeledtével 
egyre sűrűsödnek a karita-
tív akciók. Jótékonysági kon-
certek, találkozók követik 
egymást, és több szervezet 
adományt is gyűjt, hogy az 
ünnepek előtt segíthessen a 
rászorulóknak.

» folytatás az 1. oldalról
A Máltai Szeretetszolgálat egész év-
ben jótékony tevékenységet folytat, 
a karácsony közeledtével természe-
tesen újra adománygyűjtésbe kez-
denek. Az akció Miskolcon pénte-
ken kezdődött el.

– Az Adni öröm központi akció 
december 19-éig tart majd. Az ön-
kéntesek segítségével áruházakban 
várjuk a lakosság felajánlását, első-
sorban tartós élelmiszereket gyűj-
tünk ezúttal – tájékoztatott Hrotkó 
László, a szeretetszolgálat Észak-
magyarországi Régióközpontjának 
titkára.

Elmondta, a gyűjtést követően az 
önkéntesek viszik majd el a rászo-
rulóknak a csomagok egy részét.

– Nagyon sok diák kapcsolódik 
be az akcióba, ami nagy öröm szá-
munkra. Miskolcon több száz cso-
magot osztottunk szét tavaly. Bár 
szép szám a 300-400 csomag, de 
sajnos sokkal többen kérnek segít-
séget. Szerencsére számos civil és 
egyházi szervezet is segít ilyenkor – 
tette hozzá Hrotkó László.

A Páli Szent Vince Szeretetszol-
gálatnál 400 felnőtt és 350 gyer-
mekcsomag várt gazdára december 
4–5-én. Mint megtudtuk, előzete-
sen regisztrálták a szervezetnél a 

rászorulókat, s ennek alapján állí-
tották össze a csomagokat – a fel-

nőttek tartós élelmiszert, a gyerekek 
pedig édességet kaptak. A kiválasz-
tás jelentkezés alapján működik a 
szeretetszolgálatnál, mint az ado-
mányosztók elárulták, sok visszaté-
rő vendég van.

Az első napon már száztízen át-
vették a karácsony előtt segítő cso-
magot, de a második, 5-ei napon is 
sokan voltak a központban. Azo-
kat a csomagokat, amelyek meg-
maradtak, december 11-én és 12-
én adják át. 

A Baptista Szeretetszolgálat is 
gyűjti az adományokat. Az intéz-
mény vezetője, Tóthné Vladár Ildi-
kó kiemelte, december 16-áig két 
miskolci hipermarketben várják a 
jótékony felajánlásokat.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

Most felmérték, jövőre megoldják
Bejáráson tekintette meg a 
bükkszentlászlói patakme-
der állapotát Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere, és 
Bartha György, a térség ön-
kormányzati képviselője. A 
cél az volt, hogy még a ta-
vaszi hóolvadás előtt hiteles 
képet kapjanak a támfalak 
állapotáról.

A bejáráson Kriza Ákos és Bar tha 
György megtekintette a települé-
sen átfolyó patak medrének álla-
potát, megoldási javaslatokat hall-
gattak meg a helyiektől is. Bartha 
György önkormányzati képvise-
lő emlékeztetett, a novemberi köz-
gyűlésen többedszer mondta el a 
bükkszentlászlóiak problémáját a 
grémium előtt, de ezúttal meg is 
hívta Kriza Ákos polgármestert a 
városrészbe, hogy együtt tekintsék 

meg a patakmeder állapotát, és ta-
láljanak megoldást.

– Nagyon örültem neki, hogy a 
polgármester elfogadta a meghívá-
somat, annak pedig még inkább, 
hogy minden problémás területet 
megtekinthettünk együtt. Az lát-
ható, hogy az önkormányzatnak a 

teljes patakmeder-felújításhoz nem 
elegendő a forrása, viszont ígéretet 
kaptunk több probléma megoldá-
sára is, így az itt élők talán nyugod-
tabbak lehetnek a téli időszakban is 
– mondta Bartha György.

– Minden itt élő számára is-
mert tény, hogy Miskolcon, völgy-

fekvése miatt, nagyobb esőzések 
után problémákat okozhat a levo-
nuló víz. A mai látogatás célja az 
volt, hogy még a kemény téli idő 
beállta előtt átnézzék és felmér-
jék a Bükkszentlászlón átfolyó pa-
tak támfalait, a 2010-es árvíz során 
megrongált, és azóta helyreállított 
szakaszait, illetve a rossz állapot-
ban lévő és javításra szoruló szaka-
szokat is – mondta Kriza Ákos.

A polgármester kiemelte, az ön-
kormányzat még a tavaszi olvadás, a 
nagyobb levonuló vizek előtt beavat-
kozna a problémás szakaszokon, 
azaz kijavítaná a megrongálódott 
támfalakat egy nagyobb baj megelő-
zése érdekében. Az ilyen, azonna-
li javítást igénylő feladatokra az ön-
kormányzat forrást különített el.

– A bejárás és konzultáció során 
azonban világossá vált számomra, 
hogy a patakmedret a településrész 
teljes hosszában rendezni kell, erre 
az önkormányzatnak nincs for-
rása. A munkákat ettől függetle-
nül el kell végezni, erre az uniótól 
vagy a svájci alaptól remélünk for-
rást a későbbiekben – mondta Kri-
za Ákos.                          T. Á. | fotó: J. Á.

A Városházi Szalon-czukor koncerteket is jótékony céllal rendezik meg három egymást követő pénte-
ken. Az adományokat ugyanaz a három miskolci egyesület kapja, amelyik a Mézeskalács-ház ajándé-
kait is tovább adja a rászorulóknak. 
Ahogy az már hagyománynak tekinthető, szinte minden napra jut egy ajándék a megyei kórház Gyer-
mek-egészségügyi Központjának, illetve a kis betegeknek: sportolók, civil szervezetek és cégek egy-
aránt igyekeznek szebbé tenni az ünnepet.
Nem az adventhoz kötődik, de ugyanolyan fontos hír: mivel a városban sokan küzdenek a téli hóna-
pokban a tüzelő beszerzésével, a Városgazda gyűjteni kezdte a kivágott fákat, melynek szétosztásá-
ról majd később gondoskodnak. A Nádasréti telepen körülbelül 200 köbméter, tűzifának alkalmas fa-
anyagot tárolnak, de szükség esetén – ahogyan az elmúlt télen – vásárol is fát az önkormányzat.
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Fejlesztésekben gondolkodik az új főigazgató
Tiba Sándor lett a MISEK 
Nonprofit Kft. főigazgató-
ja. Az új vezetővel a jelenlegi 
helyzetről és a lehetőségek-
ről beszélgettünk.

A minisztérium döntése szerint 
a miskolci kórház új vezetője de
cember elsejétől Tiba Sándor, a 
szikszói kórház korábbi igazgató
ja lett. Az új igazgató célja a kór
házak tevékenységei közötti átfe
dések megszüntetése és a minél 
magasabb szintű gyógyászati el
látás megteremtése Miskolcon. A 
Miskolc Televízió kérdéseire vála
szolva beszélt a terveiről, elképze
léseiről, a MISEK lehetőségeiről.

– Hogyan látja a MISEK hely-
zetét?
– Egy kórház mindig két részből 

áll, a gyógyító üzemből és a gazdál
kodásból. Itt a kollégák messzeme
nőkig elkötelezettek, és ha olyan jö
vőképet tudunk nekik biztosítani, 
amiben láthatják, hogy ez a kórház 
önállóan tud működni megfele

lő szerkezetben – összehangolva a 
megyei kórházzal –, az nagy köny
nyebbség lesz. Ennek ugyanis leg
alább akkora szerepe van az ő jó 
közérzetükben, mint az anyagi 
megbecsülésnek. Természetesen 
arra is igyekszünk a forrást megta
lálni, de sajnos, az intézmény gaz
dálkodási helyzete nagyon nehéz. 
Sok problémás szerződésünk, il
letve anyagi gondunk van, de ezzel 
nem vagyunk egyedül az ország
ban, majdnem minden kórház el
mondhatja ezt magáról. 

– Mivel lehet orvosolni ezeket a 
gondokat?
– Jó néhány szerződésünk most 

lejár. Bízom abban, hogy azok a 
nagy értékű közbeszerzések – pél
dául az energia vagy a gyógyszer
ellátás területén –, amelyeket köz
pontosítva a GYEMSZI bonyolít 
le ezután, éves szinten megtaka
rítással járnak majd. A kiszerve
zett szolgáltatások legnagyobb ré
szét szeretnénk visszavenni, mert 
a józan ész is azt mondja, hogy ha 
magunk végzünk egy szolgáltatást, 
akkor mindig olcsóbb, mint ha 
külső cég csinálja, hiszen az ő nye
reségével, vagy legalábbis az áfával 
biztosan drágább lesz. 

– Hallani pletykákat a kórhá-
zak összevonásáról, legutóbb 
arról, hogy a Szent Ferenc ke-
rülhetne a MISEK-hez.
– A GYEMSZI és az egészség

politika elképzelése az, hogy Mis
kolc város kórházainak működé
sét szakmailag össze kell hangolni 
– és itt nem szerkezeti összevonás
ról beszélünk. Ezzel egyetértünk, 
ennek a részleteit ki kell dolgozni, 
a jövőbeni tevékenységünkhöz és a 

gazdaságos működéshez ez nagy
ban hozzájárulhat. A jövő megbíz
ható és stabil kialakításában fontos 
szerepe lehetne annak, ha szer
vezeti egységként a Szent Ferenc 
Kórház is hozzánk tartozhatna. 

– Milyen változtatási elképze-
lése van, amely a betegeket is 
érintheti?
–Több pályázatunk is folyamat

ban van. Az egyik a rehabilitáci
ós, ami térségi pszichiátriai köz
pont kialakítását tenné lehetővé az 
intézményünkben, a másik pedig 
az úgynevezett struktúraátalakítási 
pályázat, amit most írtak ki. Ennek 
lenne az a szerepe, hogy az említett 
funkcionális átalakítással járó fej
lesztésekhez a forrást megteremt
se. Ha egy jó szerkezetet tudunk 
kialakítani, biztos vagyok benne, 
hogy arra a támogatást is megkap
juk. Ez megnyugtató lesz a lakos
ság számára is: tudják, hogy a kü
lönböző szakellátásokat is igénybe 
veheti, és a dolgozók számára is 
meglesz az a jövőkép, amire szük
ség van a nyugodt és magas szín
vonalú munkához. 

Nagy E.

Játszóteret hozott a Mikulás  
Mintegy kétmillió forintos beru-
házás keretében épült, új játszó-
teret adtak át szerdán, ünnepség 
keretében a Vörösmarty Mihály 
Katolikus Általános Iskola és Óvo-
da udvarán.

A modern játszóeszközök, pi
henőpadok kihelyezését Mol
nár Péter, a terület önkormány
zati képviselője kezdeményezte, 
s ő finanszírozta a fejlesztés költ
ségeit is. Mint portálunknak el
mondta, az intézménybe csak
nem 600 gyermek jár, akiknek 
nyilván nagy a mozgásigényük. 
Fontosnak érezte – igényt is ta
pasztalt erre – hogy biztosítsa eh
hez a korszerű, biztonságos kö
rülményeket, korábban ugyanis 
nem volt itt játszótér. A kivitele
zést egy miskolci vállalkozó vé
gezte, nagyon jó minőségben.

A gyermekek kis műsor ke
retében vették birtokba a játszó
eszközöket. Az ünnepségen részt 
vett Gáspárné Kiss Mária igazga

tó, Molnár Péter képviselő, vala
mint a fenntartó Egri Főegyház
megye képviseletében Koós Ede 
érseki biztos, aki meg is szentel
te az új játszóteret. Molnár Péter 
elmondta, szándékosan időzítet
ték Szent Miklós ünnepéhez a 
játszótér átadását, amelyet a Mi
kulás nevében is sok szeretettel 
ajánlott a gyerekeknek.

Sz. S. | fotó: Juhász Á.

HIrdetés

A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (3304 eger, sánc út 6.) a Miskolc, 
soltész-kerti mésztufabarlang rehabilitációjához kapcsolódóan fel-
színi vízrendezést tervez. A beruházás célja a barlang természetvédel-
mi szempontú helyreállítása, melynek során az NA60-as vízelvezető 
csatornát 1,0 m2-es áteresztő keresztmetszetűre bővítik. Miskolc-Lil-
lafüred közigazgatási területén (38 420, 38 410, 38 409/1 hrsz. alatti 
ingatlanon) 109 méter hosszú betoncső szakasz cseréjére kerül sor. A 
vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció december 28-áig meg-
tekinthető az észak-magyarországi Környezetvédelmi, természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelőségen (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.), va-
lamint a miskolci polgármesteri hivatal 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 ›››››››››››››››››››››››››››››››

Ismét keresik a város ökoházát
Környezetbarát Ház – Környezetba-
rát Család Miskolc 2012 címmel pá-
lyázatot hirdet a város.

Pályázhatnak a Miskolcon haszná
latba vett lakóépületek, illetve meg
valósított átalakítások, bővítések, 
felújítások építtetői; azok, akik min
dennapi életük során igazolhatóan 

környezetkímélő, környezetbarát 
megoldásokat alkalmaznak, illetve 
azon családok, akik az elmúlt 5 év
ben nem nyújtottak be pályamun
kát erre a városi pályázatra.

A környezetbarát házban élő 
környezetbarát családok nagyobb 
eséllyel pályázhatnak a díjak elnye
résére!

Beadási határidő: 2013. janu
ár 10., 12 óra. A pályázatot elekt
ronikusan, személyesen vagy pos
tai úton kell eljuttatni Miskolc MJV 
Polgármesteri Hivatala, Beruházási 
és Városüzemeltetési Osztály titkár
sága, Miskolc, Városház tér 8., 104. 
szoba, vagy a vuzem@miskolcph.
hu email címre. 

A pályázatokat a mérnökka
mara, az önkormányzat, valamint 
az Ökológiai Intézet Alapítvány 
képviselőiből álló bizottság bírál
ja el. További információ az 512
700/1210es telefonon, illetve a 
vuzem@miskolcph.hu email cí
men kérhető.

Eredményt 2013. január 30án 
hirdetnek. Az első három helyezett 
150 ezer, 100 ezer, illetve 50 ezer fo
rintos pénzjutalomban részesül.
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Öt funkció egy helyen
A Capri cukrászda helyén nyíl-
hat meg jövőre a Miskolc Bolt – 
amennyiben támogatják az erről 
szóló javaslatot Miskolc decem-
ber 13-ai közgyűlésén. 

Az előterjesztés emlékeztet, a 
Miskolc Bolt létesítésére koráb-
ban a régen Detti Divatnak is 
helyet adó üzlethelyiséget java-
solták, a helyszín módosítása el-
sősorban a MIDMAR Kft. meg-
alakítása miatt vált szükségessé, 
hiszen annak működése szintén 
a turisztikához kapcsolódik.

A Capri cukrászda helyén 
megnyíló üzlethelyiségben egy 
helyen működhet a jövőben a 
Tourinform Iroda, a MIDMAR 
Kft. a Miskolc Pont Ügyfélszol-
gálat és a Miskolc Bolt is – erre 
az összetett feladatkörre pe-
dig alkalmasabb a Széchenyi u. 
16. szám alatt lévő üzlethelyiség, 
mely pincehelyiségével együtt 
több mint 370 négyzetméte-
res. Az előterjesztés kitér arra is, 
hogy az ügyfélszolgálati és Tou-
rinform feladatok mellett az egy-
kori „Capriban” lehetőség nyílik 
az üzlet struktúrájához illeszke-
dő vendéglátóhely (kávézó-teá-
zó) kialakítására is, melyet a Mis-

kolci Turisztikai Kft. üzemeltetne. 
A vendéglátóegységben lehető-
séget lenne a betérő turisták és a 
helyi lakosok kulturált kiszolgá-
lására, a helyi termékek esetleges 
kóstoltatására, illetve a miskolci 
fiatal művészek folyamatos be-
mutatkozására.

Az előterjesztés szól a Széche-
nyi u. 16. további előnyeiről is, 
egyebek mellett, hogy nagyobb 
utcafronti felülettel rendelkezik, 
mint a volt Detti Divat, a turis-
ták szempontjából is kedvezőbb 
helyen van, mivel közel helyez-
kedik el a színházhoz, valamint 
három parkoló található a köze-
lében.                              T. Á. | fotó: J. Á.

A költségvetésről is tárgyal 
a decemberi közgyűlés
Ez évi utolsó, rendes ülését tart-
ja december 13-án, csütörtökön 
Miskolc közgyűlése. Napirenden 
szerepel majd egyebek mellett 
az önkormányzat jövő évi költ-
ségvetésének koncepciójára vo-
natkozó javaslat is, több más 
gazdasági témájú, idei és jövő 
évi költségvetést érintő előter-
jesztés mellett. 

Javaslatot tárgyal a grémium 
Miskolc településszerkezeti ter-
vének és építési szabályzatának 
módosításáról, a polgármesteri 
hivatal szervezeti és működési 
szabályzatának, alapító okiratá-
nak módosításáról, a közgyűlés 
2013. I. félévi munkatervének 
megállapításáról, közterület el-
nevezéséről, a 26. számú főút 

Északi elkerülő, állami tulajdon-
ban lévő, vízi közművek tulaj-
donjogának átvételéről is. 

A képviselő-testület napi rend-
jére kerül majd a Tiszán inneni 
Református Egy ház kerület in-
gatlanhasználati szerződésének 
módosítása, a polgármester Mis-
kolc Kistérség Többcélú Társulá-
sa Társulási Tanácsában végzett, 
második félévi tevékenységéről 
szóló tájékoztató, a „Szimbiózis” a 
Harmonikus Együtt-Létért Ala-
pítvány ingatlanhasználati szer-
ződése.

Az előzetesen kiküldött meg-
hívó szerint 24 témáról tárgyal-
nak majd, ami bizonyára ezúttal 
is több sürgősségi indítvánnyal 
kiegészül majd. 

Sz. S. 

Borok  
máshonnan
Ha a közgyűlés jóváhagy-
ja, a jövőben az egri és mát-
raaljai borvidékekről is lehet 
majd pályázni a Miskolc Vá-
ros Bora címre. 

Mivel a vörösborok között 
az eddigi versenyeken nehe-
zen találtak olyan benevezett 
terméket, amely méltó mó-
don reprezentálta volna a vá-
rost, kibővítenék a területileg 
nevezhető borok listáját. Ko-
rábban csak a tokaj-hegyal-
jai és a bükkaljai borvidékek-
ről pályázhattak a termelők, a 
jövőben lehetőséget kívánnak 
biztosítani, hogy egri és mát-
raaljai borokkal is nevezhes-
senek versenyre.

A távhőproblémákra keresik a megoldást
Fórumot rendezett a távfű-
téses lakások fűtésdíjának 
problémájáról Sebestyén 
László országgyűlési kép-
viselő csütörtökön az ITC 
színháztermében. A felve-
tődött problémákat a szak-
emberek igyekeznek majd 
megoldani a távhőszabályo-
zás év elejére tervezett felül-
vizsgálatánál.

» folytatás az 1. oldalról
Csöbör Katalin országgyűlési kép-
viselő hangsúlyozta: fontos ez a 
kezdeményezés, mert így első kéz-
ből hallhatják a problémát. A nem-
zeti kormány energetikai kon-
cepciója az atomenergiára és a 
megújuló energiaforrásokra épít, 
összhangban az unió energiastra-
tégiájával. Azon vannak mindany-
nyian, hogy megfelelő megoldást 

találjanak mindenki megelégedé-
sére.

Így látják a társasházak
A fórumon elsőként a társashá-
zak közös képviselői, illetve a lakás-
szövetkezetek elnökei kaptak szót. 
A Belvárosi, a Váralja és a Herman 
Ottó lakásszövetkezet már közösen 
kidolgozott egy javaslatot, amit el is 
juttattak az illetékesekhez. A fóru-
mon a szövetkezeti elnökök hang-
súlyozták, hogy pontosan meg kell 
vizsgálni a különböző típusú panel-
házakat, azok állapota, felújítása, szi-
getelése, energetikai adatai alapján, 
és így kell kidolgozni egy rendszert, 
amiben lehet differenciálni. Mivel a 
lakások egymástól nincsenek szige-
telve, így, ha valaki nem fűt, akkor a 
szomszédnak jobban kell fűteni a 
megfelelő hőfok érdekében, így azt 
is felvetették, hogy egy bizonyos hő-
fok alá ne lehessen állítani a termo-
sztátokat. 

A társasházak képviselői felhív-
ták a figyelmet a panelfelújítások hi-
ányosságaira is, felvetődött, hogy az 

évek alatt változott a szabályozás és 
a műszaki tartalom a felújításoknál, 
így nem minden társasházat szige-
teltek egyformán. Volt, aki szerint a 
költségosztás mértékét nem kelle-
ne a lakókra és a közös képviselőkre 
bízni, jobb lenne, ha szakember ha-
tározná meg. 

Lemondanának  
a költségmegosztásról
A lakossági felszólalások között 
voltak olyanok, akik pórul jártak a 
korszerűsítés után elfogadott szor-

zószámok miatt, és magas, eseten-
ként több százezer forintos elszá-
moló számlát kaptak. Többen arra 
panaszkodtak, hogy kénytelenek 
emiatt nagyon keveset fűteni, így 
viszont fáznak. A legtöbben egyet-
értettek abban, hogy a legjobb meg-
oldás az lenne, ha egyelőre visz-
szatérnének a légköbméter szerinti 
elszámolásra, amíg ki nem dolgoz-
nak a szakemberek egy igazságos és 
megfelelő rendszert.

Nyíri László, a MIHŐ Kft. ügy-
vezetője a felvetődött kérdésekre és 

témákra reagálva elmondta, az al-
ternatív energiaforrásokkal, mint 
amilyen a geotermikus rendszer, 
az a céljuk, hogy a lakosság is érez-
ze meg a csökkenő költségeket. Az 
ármeghatározás hatósági kérdés, a 
miniszter dönt róla. Problémát je-
lent, hogy jelenleg a távhőt szol-
gáltató MIFÜ Kft.-vel hosszú távú 
szerződése van a városnak, ami ki-
zárólagosságot biztosít a cégnek. 
Így egyeztetni kell velük is, hogy 
miként lehet árelőnyt kicsikarni. A 
miskolci távfűtés országos viszony-
latban még így is a második legol-
csóbb, csupán Győr előzi meg. A 
felújítás és korszerűsítés után a tár-
sasházi közösségek mindenképpen 
megtakarítást realizálnak, kérdés, 
hogy ez eljut-e az egyénekhez. 

Dolgoznak  
az új szabályozáson
Kubitsch Róbert, a Magyar Ener-
gia Hivatal távhő-szabályozási fő-
osztályvezetője elmondta, érzéke-
lik a problémát, a minisztériummal 
közösen egy méltányosabb ren-
det igyekeznek kidolgozni, mert 
ez a továbbiakban nem folytatha-
tó így tovább. 2011-ben 4,2 száza-

lékkal emelkedett a távhő díja, míg 
idén nem volt emelés, és január-
ban sem tervezik. Brunner György 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um képviseletében pedig arról be-
szélt, hogy mivel általános szabályo-
zás van életben, előfordulhat, hogy 
az egyeseket hátrányosan érint. A 
rendszerben van lehetőség a meg-
felelő differenciálásra, ám ezzel sok 
társasház nem, vagy nem megfe-
lelően él. Az év elején tervezi a mi-
nisztérium a szabályozás felülvizs-
gálatát, amelynél figyelembe veszik 
az elhangzottakat. 

Sebestyén László a fórum zá-
rásaként elmondta, folytatni fog-
ják a panelprogramot, azért lassult 
le 2010 után a folyamat, mert nem 
volt megfelelő pénzforrás, csak kö-
telezettségvállalás. Bár tökéletes 
rendszert nem lehet kidolgozni, de 
reméli, hogy megtalálják azt a meg-
oldást, ami a lehető legtöbbek szá-
mára megfelelő lesz – még, ha ez 
nem is lesz egy egyszerű folyamat. 
Megemlítette, hogy szakértők segít-
ségével már összeállt egy vitaanyag, 
amely az alapját képezheti az egyez-
tetéseknek, a munka ez ügyben 
nem áll meg.           H. I. | fotó: Mocsári L.

Állattartás: nem a darabszám korlátoz ezután
Az állattartás helyi szabá-
lyairól szóló önkormányza-
ti rendelet hatályon kívül he-
lyezéséről is javaslat kerül a 
közgyűlés elé. Az életbe lépő 
kormányrendelet kitér az eb-
tartásra, a haszonállatok te-
kintetében pedig megszün-
teti az egyedszám szerinti 
korlátozást.

Az önkormányzati rendelet ed-
dig meghatározta, hogy ingatla-
nonként hány kutya tartható, a 
hatályon kívül helyezésével ez így 
általánosságban már nem hatá-
rozható meg. Miklós Béláné ha-
tósági főosztályvezetőtől meg-
tudtuk, ez nem azt jelenti, hogy 
ezután nem lesz korlátozás, ha-
nem azt, hogy másképp fogal-
mazzák meg a szabályozókat.

– A kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról és forgalmazásáról szó-
ló kormányrendelet meghatároz-
za, hogy a méret szerint három ka-
tegóriába sorolható ebek számára 
minimálisan mekkora mozgásteret 
kell biztosítani – mondta a főosz-
tályvezető. – Kutyát ezután is csak 
úgy lehet tartani, hogy az egyrészt 
természetes viselkedését ne akadá-

lyozza, ugyanakkor a környező la-
kóközösség kialakult élet- és szo-
kásrendjét se zavarja, sem tartósan, 
sem pedig szükségtelenül.

A haszonállatok esetében az 
eddigi övezeti felosztás, és ezzel 
egyidejűleg az egyedszám szerinti 
korlátozás megszűnik. Ugyanak-
kor az állattartás magasabb szintű 
jogszabályok által továbbra is szi-
gorú előírások betartását követe-
li meg.

– A haszonállatok tartási céljá-
ra szolgáló építmények kialakítása-

kor kötelezően szem előtt tartandó 
védőtávolságokkal kell számolni 
– mondta Miklós Béláné. – Vizs-
gálni kell az állattartást szolgáló 
meglévő és új gazdasági épületek 
műszaki paramétereit, valamint a 
különböző vízügyi tartalmú jog-
szabályokban – ilyen például a fel-
szín alatti vizek védelméről szóló, 
és a vizek mezőgazdasági eredetű 
nitrátszennyezéssel szembeni vé-
delméről szóló kormányrendelet 
– foglalt feltételek teljesülését, ezen 
belül többek között a haszonállat-

tartással összefüggésben keletkező 
trágyatárolás feltételeit is.

Mindezeken túl tekintettel kell 
lenni az adott városrész jellegé-
re és kialakult szokásrendjére is. 
Ezek fényében például Martin-
kertvárosban továbbra is lehető-
ség lesz a sertéstartásra, de azt, 
hogy melyik ingatlanon lehet tar-
tani és mennyit, az ágazati jog-
szabályoknak való megfelelés 
vizsgálatát követően egyedi ható-
sági döntések eredményeként le-
het megállapítani.

Az övezeti besorolás szerint 
kötelezően előírt egyedszám csak 
abban az esetben korlátozható, ha 
az állattartással érintett szemé-
lyeket tartósan és szükségtelenül 
zavarja tulajdonjoguk gyakorlá-
sában az állattartás. Ekkor a jegy-
zőhöz, illetve a bírósághoz for-
dulhatnak birtokvédelmi igényük 
érvényesítésére, kérve a zavaró te-
vékenység megszüntetését.

– A települési önkormányzat 
jegyzője az állatvédelemre, vala-
mint az állattartásra vonatkozó 
szabályok megsértése esetén az 
állattartást megtilthatja, korlátoz-
hatja, az állattartót meghatározott 
építési munka elvégzésére köte-
lezheti, illetve állatvédelmi bírsá-
got szabhat ki – tette hozzá a ha-
tósági főosztályvezető. 

 K. I.

Törvényt módosíttatna a város
Miskolc élni kíván a helyi önkor-
mányzatokról szóló törvényben biz-
tosított felterjesztési jogával és kez-
deményezi a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántar-
tásáról, valamint a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló tör-
vény módosítását – erről a javaslat-
ról is tárgyal a városi közgyűlés de-
cemberi ülésén. 

Az előterjesztésben foglaltak szerint 
a felterjesztési jog gyakorlását egy-
részt az indokolja, hogy a megyei 
kormányhivatal törvényességi ész-
revétellel élt a lakcímbejelentés he-
lyi szabályairól szóló önkormányza-
ti rendelettel kapcsolatban.

A kormányhivatal álláspontja 
szerint a helyi önkormányzatnak 
nincs lehetősége a lakcímbejelen-
tés tárgykörében rendeletalkotás-

ra – egyrészt azért, mert a törvény 
nem ad ilyen felhatalmazást, más-
részt pedig ezen társadalmi vi-
szonyok törvényben, és az annak 
végrehajtására kiadott kormány-
rendeletben is szabályozottak.

A felterjesztési jog gyakorlásá-
nak másik indoka, hogy az Alkot-
mánybíróság – az állampolgári 
jogok országgyűlési biztosának in-
dítványára – egyebek mellett meg-
állapította, hogy a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló tör-
vény egyes rendelkezései, amelyek 
a tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartások helyi szabályozásá-
ra adtak felhatalmazást – alkot-
mányellenesek, ezért azt megsem-
misítette. 

Mint a közgyűlési előterjesztés 
fogalmaz: jelentős azon magatartá-
sok száma, amelyek társadalmi ve-

szélyessége nem vitatható, számon 
kérhetőségük, szankcionálhatósá-
guk azonban jogi szabályozás nél-
kül maradt. A büntethetőség meg-
szűnésével félő, hogy a közrend, a 
közbiztonság helyzetének romlásá-
val kell számolni.

Emellett vannak olyan magatar-
tási szabályok, települési szintű sa-
játosságok, lakóközösségek együtt-
élési szabályainak meghatározásai, 
amelyek igénylik a helyi önkor-
mányzatok szabályozási szerepkö-
rének biztosítását. Miskolc ezért 
élni kíván a helyi önkormányza-
tokról szóló törvényben biztosított 
felterjesztési jogával és kezdemé-
nyezi a polgárok személyi adatai-
nak és lakcímének nyilvántartásá-
ról, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény 
módosítását.                                 Sz. S. 

Ezután sem zavarhatja környezetét senki az állataival (képünk illusztráció )
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APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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

Karácsonyi aKció!
Lepje meg szeretteit, önmagát karácsonyi FOGYIBÉRLETTEL!

AjándÉkOzzOn EGÉszsÉGET!

ünnepi bérlet vásár 2012. december 10–20. között    
28 000 FT hELYETT  18 000 Ft csak 10 napig

Zolnay SZalon Miskolc. Lehel u. 2. PLATÁN HÁZ (Búza téren a görög templom mögött)
Tel.: 06-30/635-6362 vagy rendelés alatt H–Sz–P 15–18 között, 46 /755-144

Mi legyen az ajándék?
Bor, pálinka, csokoládé
Minden ünnep fel-
veti a kérdést, 
hogy milyen 
ajándék len-
ne a legmeg-
felelőbb sze-
retteinknek, 
ismerőseink-
nek, vagy céges 
partnereinknek. A 
BorNívó próbál most eb-
ben segítséget nyújtani!

A Miskolc főutcáján (Széchenyi 
u. 27.) található BorNívó Bor- és 
Ajándékszaküzlet nem csak bor- 
és pálinkakínálatát bővítette az év 
végi ünnepekre, de a csokoládé 
(Dolce Presente, Hamlet, Stühmer, 
Niederegger, Hegyközi, Borsa) és 
kézműves termékek körét is. 
Az üzletben számos ajándékötlet 
közül lehet válogatni. Egyik lehe-
tőség az ajándékcsomagok össze-
állítása, melybe kerülhet egyedi, 
névre szóló címkével ellátott bor, 
pálinka, valamint mézeskalács, 
kézműves szirupok, zselék, lekvá-
rok és borecetek. 

Az idei év újdonságai 
között szerepel az új 

tokaji üveget és 
üvegdugót al-
kalmazó Szent 
Tamás pincé-
szet Mád bo-
rai, melyet az 

üzletben szin-
tén újdonságként 

megjelent gravíroztat-
ható fadobozban ajánl a borszak-
üzlet. Továbbá az örmények aranya, 
az Ararat brandy is egy komoly, ele-
gáns ajándékként szolgálhat.

A különlegességeket kedvelők 
több fajta gyümölcsbor közül is vá-
logathatnak a BorNívóban: meggy-
bor, eperbor és csipkebor várja az 
érdeklődőket.

Ünnepi ajándékait készíttesse 
Ön is a BorNívóban!
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Sok „okos ajándék” kerülhet a fa alá
Az okostelefon és a táblagép 
lehet az idei karácsony slá-
gerajándéka, akárcsak az el-
múlt évben – mondják a 
szakemberek. A vásárlási 
szokások azonban átalaku-
lóban vannak, egyre többen 
használják ki az online és 
mobilvásárlás kényelmét.

Felmérések szerint az idei kará-
csony egyik legnépszerűbb aján-
déka ismét az okostelefon lehet, 
de előre láthatóan a táblagépek is 
igen keresettek lesznek az elkövet-
kező hetekben. Mint mondják, az 
okostelefon-eladás megkétszere-
ződésére, a karácsony előtti utol-
só napokban akár a normál forga-
lom négy-ötszörösére számítanak, 
de a harmadik slágertermék, a tévé 
vásárlásában is csúcsidőszak ez: ta-
pasztalatok szerint a teljes éves for-
galom körülbelül egyharmada erre 
az időszakra tehető.

Ez év harmadik negyedévének 
végéig összesen közel 800 ezer új 
okostelefon talált gazdára itthon, 

és ez a szám a karácsonyhoz kö-
zeledve vélhetően átlépi majd az 
egymilliós küszöböt. Az idei ma-
gyarországi eladásokkal együtt 
így már 2,9 millióra nőhet a hazai 
okostelefonok száma, ami az évek 
óta stagnáló aktív – azaz használat-
ban lévő – 8,7 milliós teljes készü-
lékállomány 33 százalékát jelenti. 
Ezzel pedig a környező országok-
hoz viszonyítva élen jár a magyar 
piac, de még mindig messze va-
gyunk az Egyesült Államokban 
már 2011-ben elért 50 százalékos 
penetrációs szinttől.

A bővüléshez az is hozzájárul, 
hogy a mobilszolgáltatók hagyo-

mányosan az év utolsó egy hónap-
jában szerzik a legtöbb új ügyfelet 
– ez a szám az NMHH adatai sze-
rint tavaly a három szolgáltatónál 
együttesen meghaladta a 120 ezret, 
és várhatóan idén se lesz alacso-
nyabb – az előfizetések többségé-
hez pedig általában valamilyen új 
eszköz is társul.

A Magyar Telekom okostelefon-
eladási adataiból például az derül 
ki, hogy a hagyományos 3G-s ope-
rációs rendszerek terén az Android 
vezeti a népszerűségi listát, miköz-
ben az iPhone készülékek – és az 
azokon futó iOS – sikere is töret-
len: rendkívül sokan keresik a leg-

újabb iPhone 5 típust. Ugyanígy az 
új Windows 8-as operációs rend-
szerrel működő készülékeket is 
igen élénk érdeklődés kíséri.

Az értékesítési adatok szerint az 
okostelefonok mellett egyre töb-
ben választanak táblagépet: a nép-
szerűségi listát a tabletek között a 
Samsung Galaxy Tab2 és a Sony 
Xperia Tablet S készülékek vezetik.

A cég szerint a vásárlási szokások 
is változóban vannak, a személyes 
csatornákon történő vásárlás mel-
lett egyre nagyobb szerephez jut az 
online vásárlás. Azonban nemcsak 
a számítógépről vásárolunk töb-
bet online karácsony közeledtével, 
de mobilról is – mindkettőről más-
képp. Az Allegroup.hu felmérésé-
ből kiderül, a hagyományos online 
vásárlókon november első hetében, 
míg a mobiltelefonon vásárlókon 
csak november 20-a környékén tör 
ki a karácsonyi bevásárlási láz.

Adataik szerint a karácsonyi 
időszakban nagyjából negyedével 
nő a mobileszközökön értékesí-
tett termékek száma, az eladott ter-
mékek átlagára pedig nagyjából 10 
százalékkal emelkedik az éves át-
laghoz képest.  

Tajthy Á. | fotó: internet

Digi: viszlát HBO?. Január el-
sejétől nem szerepel a Digi TV 
csatornakiosztásában az HBO-
hoz tartozó négy televízió, azaz a 
HBO, az HBO2, a Cinemax és az 
HBO Comedy. A Digi hivatalos 
Facebook oldalán egy érdeklődő 
előfizető kérdésére megerősítet-
ték, hogy év végén lejár a Digi és 
az HBO közötti szerződés, s egye-
lőre nincs érvényes megállapodá-
suk a folytatásról. Érdekes egybe-
esés, hogy a Digi novemberben 
Magyarországon is elindította 
az előfizetéses filmcsatornáját, a 
DigiFilmet. 

Teljes Discovery-paletta a 
UPC-nél. Hosszú távú megál-
lapodást kötött a UPC Magyar-
ország és a Discovery Networks 
arról, hogy a UPC ezentúl a 
Discovery Networks teljes tévé-
csatorna portfolióját szerepelte-
ti digitális kábeltelevíziós kínála-
tában. A kábelcég előfizetői így 
hamarosan a már megszokott 
Discovery Channel és az Animal 
Planet mellett a Discovery Sci-
ence, a Discovery World, az ID 
Investigation Discovery és a TLC 
csatornákat is láthatják, sőt, a 
Discovery HD Showcase mellett 
az Animal Planet HD is elérhető 
lesz. A csatornák december köze-
pétől tesztjelleggel már elérhetővé 
válnak a digitális csomaggal ren-
delkezőknek, január 15-étől pedig 
véglegesen beépülnek a különbö-
ző UPC-csomagokba. 

Élen az Android. Az idei har-
madik negyedévben minden 
négy eladott okostelefon közül 
három Android operációs rend-

szeren futott, azaz a vásárolt 181,1 
millió okostelefon 75 százalé-
ka, 136,0 millió Android operá-
ciós rendszerrel működött. Az 
Android okostelefonok értékesí-
tése a második negyedévben lépte 
át a százmilliós küszöböt. Az idei 
harmadik negyedévi közel két-
szeres, 91,5 százalékos növekedés 
a 2011-es harmadik negyedévi 71 
millióhoz képest lényegesen felül-
múlja az okostelefon-piac 46,4 
százalékos növekedésének mérté-
két. Az Androidot értékesítők lis-
táját változatlanul a Samsung ve-
zeti nagy előnnyel a többi gyártó 
előtt, de részesedése valamelyest 
csökkent. Az okostelefonok ope-
rációs rendszerének ranglistáján a 
második helyen az Apple iOS áll 
14,9 százalékos részesedéssel. 

Netfüggő mobilosok. Roha-
mosan terjed az internetezés a 
mobiltelefon-tulajdonosok köré-
ben. Az Ipsos felmérése szerint a 
mobillal vagy okostelefonnal ren-
delkezők esetében 55 százalék az 
esély rá, hogy legalább egyszer a 
héten megnézik készülékükön a 
moziműsort, az éttermi kínála-
tot, a közlekedési vagy forgalmi 
infókat, esetleg ellenőrzik, hogy 
nyert-e a csapatuk. Magyarorszá-
gon ugyanakkor ugyanez az arány 
csak 43 százalék. Ahogy az jogo-
san elvárható, a 35 év alattiak in-
kább nyitottabbak az innovációra 
és az új technológiákra: körükben 
tízből heten (69 százalék) legalább 
heti egyszer használják online 
szörfölésre a mobil készüléküket, 
szemben az 50–64 esztendős tár-
saikkal, akiknél ez az arány már 
csak 33 százalék.
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Mesteri  segítség
Nem tudja, kihez forduljon, amikor elromlott az autója, csepeg a konyhai csap, 
vagy gond van a gázkazánnal? A megoldás egyszerű, egy jó mesteremberre van 
szüksége. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közre-
működésével új sorozatot indítunk, amely mesteri segítséget kínál olvasóinknak.

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

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

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

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

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

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

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

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

Füstölgő kémények
Fatüzelésről: panaszok és lehetőségek
Gyorsan terjed országszer-
te, így Miskolcon is a fatüze-
lés, kiváltandó a drága föld-
gázt, vagy csupán élvezve 
az új cserépkályhák, kan-
dallók által nyújtható kelle-
met. 

egyidejűleg azonban szapo-
rodnak újkeletű problémák is. 
Növekszik a levegő szennye-
zettsége, szaporodnak a tűz-
esetek, panaszkodnak a szom-
szédok és gyakran csalódnak 
azok is, akik megtakarítást re-
méltek. A kéményseprők sze-
rint elfelejtettünk fával fűteni. 
Mi az igazság, mik a valós lehe-
tőségek?

A miskolci önkormányzat 
kezdeményezésére 2012. 12. 
12-én 15 órakor a Miskolc, Pe-
tőfi u. 1–3., 3. emeleti tanácste-

remben egy lakossági-szakértői 
fórumra kerül sor, ahol van mód 
a helyi tapasztalatokat megvi-
tatni. 

A rendezvényt Pfliegler Pé-
ter, Miskolc Megyei Jogú Város 
alpolgármestere nyitja meg.

A miskolci helyzetről rövi-
den beszámol Karczagi Gyula, 
a terMOMeNt Kft. igazgatója, 
majd előadást tart Flink János, a 
robert Bosch Kft. Buderus már-
ka értékesítési vezetője Fafűtés: 
amit mindenképpen tudni kell! 
címen.

Az ezt követő konzultáci-
ót Nagy Gábor, az eNerGO-
KONCePt Kft. igazgatója vezeti.

Várjuk mindazokat, akiket 
a téma lakóként, üzemeltető-
ként, panaszosként, vagy akár 
tervezőként, vagy kivitelező-
ként érdekel!
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Most nehezen tűri a munkahelyi stresszt. A hatóságokkal sem árt óva-
tosnak lennie. A hangulata a ködös-nedves időjárás ellenére remek. Ha romantikázni van kedve, akkor 
utazzanak el valahová, vagy csak zárkózzanak be a lakásba, mindentől és mindenkitől távol.

BiKa (04. 21–05. 21.) Az újonnan vállalt kötelezettségeinek csak akkor tud megfelelni, ha a 
régiekből van mersze valamit leadni. Számítson arra, hogy főnöke a szokásosnál keményebben bánik 
majd önnel. Nincs oka féltékenykedni, sőt, az utóbbi időben ön az, akit hódolók tucatjai üldöznek. 

iKreK (05. 22–06. 21.) Jó lehetőségei vannak, ideje lenne, hogy végre ki is aknázza azokat. 
Különösen, ha úgy érzi, a munkája már nem több robotnál. Szervezzenek pihentető hétvégét párjával, 
szigorúan kettesben! Vigye vissza az izgalmat az életükbe! Vagy legalább kedveskedjenek egymásnak!

ráK (06. 22–07. 22.) Ne görcsöljön rá a határidős feladatokra. Ha időben elkészül, könnyen 
kerülhet olyan pozícióba, mellyel több jövedelemre tehet szert. Bírja párját vallomásra érzelmeivel és 
vágyaival kapcsolatban! Ha közös nevezőre tudják hozni elképzeléseiket, helyreállhat magánéletük.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Úgy érezheti, gyötrik a kollégái, üzletfelei. Párviadalok he-
lyett szövetségre kellene lépnie velük, akkor is, ha ez azzal is jár, hogy valamiről le kell mondani. Az 
anyagi nehézségek egy darabig nem hagyják el, de már most sokat tehet jövője megalapozásáért.  

szűz (08. 24–09. 23.) Munkahelyi kapcsolataira most a kuszaság a jellemző. Ha nem alkal-
mazott, új üzleten töri a fejét, amire valószínűleg a barátai is inspirálják. Izgalmas hétre számíthat, de 
találja ki, miként tudná a lehető legjobb időbeosztást alkalmazni, hogy több ideje legyen a pihenésre. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Úgy érezheti, munkahelyi lehetőségei beszűkültek, pedig jók a 
lehetőségek, csak ki kell tudni használni! Akikre most támaszkodhat, azok a régi, idősebb kollégái. A 
hét családi perpatvarral indulhat: elege van a hétköznapok szürkeségéből. Kellenek a közös élmények! 

sKorpió (10. 24–11. 22.) A maga igazának védelme talán soha nem volt olyan nehéz, 
mint ezekben a hetekben. Új befektetésekkel, bravúros pénzügyi tranzakciókkal foglalkozni esztelen-
ség. Félreértések alakulnak ki a magánéletében, kiderülhet, hogy párjával egészen mások az igényei. 

nyilas (11. 23–12. 21.) Most a nagyvilág előtt is meg kell mutatnia, mire képes. Magán-
életében nagy hangsúlyt kap az ösztönösség, hallgasson a szívére!  Ha párja nem veszi a jelzéseit, ak-
kor mutassa ki érzéseit tettekkel és szavakkal is! Ne hagyja, hogy a hétköznapok felőröljék kapcsolatát!

BaK (12. 22–01. 20.) Úgy érzi, elhagyta a józan ítélőképessége, és folyamatosan mást akar, 
mint kollégái. Ne ijedjen meg: ez egy jó irányú változás velejárója. Egy idősebb barátjával, kollégájával 
való kapcsolata gyümölcsöző lehet pénzügyi szempontból. Figyeljenek jobban egymásra párjával! 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Úgy érezheti, mintha a munka nehezebben menne, mint ed-
dig. Ugyanakkor pénzügyi dolgokban végtelen nagy energiákkal bír: anyagi helyzete javulhat. Megle-
hetősen sok van a vállán, pedig titokban arra vágyik, hogy végre felszabadultan szórakozhasson.

HalaK (02. 20–03. 20.) Vitás munkaügyi helyzetekben lesz része, nehezen veszi fel a töb-
biek tempóját, nem akarja teljesíteni főnöke kérését, és ebből konfliktusai adódhatnak. Most nem se-
gít a kedveskedés, dolgozni kell. Kedvesével nagy szükségük volna a nagy beszélgetésekre. 

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.

A belügyminiszter tárgyal Miskolccal az adósságátvállalásról
Több településsel már elkez-
dődtek a tárgyalások, és Mis-
kolc is kész arra, hogy egyez-
tessen az önkormányzati 
adósság állami átvállalásáról. 
December 11-én Pintér Sán-
dor belügyminiszter érkezik 
Miskolcra, hogy a részletek-
ről tárgyaljon.

1956 önkormányzat 612 milliárd 
forintnyi adósságának állami átvál-
lalását jelentette be Orbán Viktor 
október végén. Az ötezer fő alatti te-
lepülések esetén már tisztult a kép, 
adósságrendezésük differenciálásá-
ra tett javaslatot a kormány, eszerint 
a vállalkozási célú – például fürdő-
vásárlásra felvett – hiteleknek leg-
feljebb a 40 százalékát vállalná át 
az állam. A 2007–2010 között legel-
adósodottabb önkormányzatok lis-
tájának az élen Pécs áll, míg Miskolc 
a második. Pécs kapcsán már be-
jelentették, hogy az adósság ötven 
százalékát vállalja át a kormány, így 
bízhatunk benne, hogy ez Miskolcra 

is áll, ahogy azt a kalkulációk alap-
ján előjelezték.

Számított értékről van szó
Ahogy arról már beszámoltunk, a 
közgyűlés novemberi ülésén Kri-
za Ákos, Miskolc polgármestere el-
mondta, a magyar önkormányza-
tok adósságállománya összességében 
1300 milliárd forint körül van. A ma-
gyar kormány úgy döntött, ennek a 
jelentős részét átvállalja, hogy az adós-
ságspirál ne döntse romba az önkor-
mányzatokat, legyen lehetőségük a 
fejlődésre, konszolidált állapotból 
tudjanak indulni. A mostani számítá-
sok szerint Miskolc jelen hitelállomá-
nyának – 28,5 milliárd, plusz a hozzá 
tartozó folyószámlahitel – körülbelül 
a felét, mintegy 17 milliárd forintot 
fogja átvállalni a kormány. 

Mint az önkormányzat Gazdál-
kodási Főosztályától megtudtuk, a 
teljes adósságállomány azonban a 
hiteleken felül tartalmazza a nem 
hiteljellegű adósságokat is. Ilyen 
például a fedezethiány vagy a szál-
lítói tartozás. Az adósságállomány 
része a hitelállomány: ez a kereske-
delmi bankok által folyósított be-
ruházási hiteleket, kötvényeket, a 

számlavezető bank által nyújtott fo-
lyószámlahitelt jelenti. Azt, hogy a 
hitelállománynak aktuálisan meny-
nyi a pontos értéke, több tényező is 
befolyásolja. Például a folyószámla-
hitel esetén az árfolyam jelenik meg 
napi módosító tényezőként. De az 
sem mindegy, hogy milyen időre 
számolják a hitelek állományát, il-
letve, hogy számolnak-e közte az 
adósságszolgálat részeként fizeten-
dő kamattal.

A hitel átvállalása az államnak 
csak a kereskedelmi bankok által 
nyújtott hitelekre vonatkozik, a pol-
gármester által említett 17 milliárd 
pedig számított érték – tájékoztatott 
a főosztály. Most az egyeztetés idő-
szaka következik az állam és az ön-
kormányzatok között.

Így áll össze az adósság
A jelenlegi városvezetés súlyos 
örökséggel vette át az önkormány-
zat gazdálkodását, mely hosz-
szú távra meghatározza és egyben 
korlátozza a mozgásterét. Az ön-
kormányzat 2010. évi gazdálkodá-
sa eredményeként a pénzmarad-
vány-elszámolásban 1,7 milliárd 
fedezethiány keletkezett. Emellett az 
áthúzódó szállítói kötelezettség állo-
mánya 2,6 milliárd forintot, a folyó-
számla-hitelkeret igénybevétele 2,4 
milliárd forintot tett ki.

A 2010. évi zárszámadás szerint 
az önkormányzat 2035-ig törlesz-
tendő adósságállománya – hitelek-
ből és kötvényekből – 28,5 milliárd 
forint, mely a devizaárfolyam vál-
tozásából adódó árfolyamveszte-
ség és az adósságszolgálat költségei-
vel együtt meghaladja a 40 milliárd 
forintot. Az előző városvezetés által 

vállalt, a 2010. utáni éveket terhelő 
kötelezettségek (melyek elsősorban 
elindított beruházásokhoz kapcso-
lódnak) összege mintegy 15,2 milli-
árd forintot tesz ki. Ez összesen 61,1 
milliárd forint. 

A 15,2 milliárd forint nagyságú 
kötelezettségállomány teljes mér-
tékben beruházásokhoz, fejleszté-
sekhez kötődik. Sok kisebb értékű 
(10 millió Ft alatti) és majd 60, 10 
millió forint feletti beruházást fog-
lal magában, ezek közül kiemelke-
dik az IVS I (belvárosfejlesztés), a 
villamosprojekt, a Diósgyőr–Lil-
lafüred fejlesztés, a Science Mú-
zeum. Ez tartalmában azt jelenti, 
hogy 2010 év végén ekkora volt az 
az összeg, amire az előző városve-
zetés kötelezettséget vállalt, de en-
nek megvalósítása – mind a be-
ruházás, mind a finanszírozáshoz 
szükséges pénzeszköz előterem-
tése – már a jelenlegi vezetés fel-
adata.

Későbbre hagyták  
a hitelfelvételt
Problémát jelent az, hogy a megvaló-
sítás forrása nem volt hozzárendelve 
– nem volt és sok esetben most sincs 
megkötött hitelszerződés –, azaz a ko-
rábbi években úgy vállaltak kötele-
zettséget, hogy a szükséges pénzügyi 
forrás majd később lesz meg. Ez ab-
ból is adódott, hogy az önkormányza-
ti beruházás-finanszírozás gyakorlata 

az volt, hogy nem beruházást finan-
szíroztak a bankok, hanem költségve-
tési évet, azaz nem a projekthez ren-
delték hozzá a hitelösszeget, hanem az 
adott évben megvalósítandó beruhá-
zásrészhez biztosítottak forrást az ön-
erőhöz. Ez addig nem okozott problé-
mát, amíg a hitelpiacon túlkínálat volt, 
azonban ez a folyamat megfordult az 
elmúlt időszakban, így a korábban 
megkezdett és jelenleg folyamatban 
lévő beruházásokhoz az önkormány-
zati szektor nehezen jut hitelhez, ezért 
adott esetben más forrásokból kell 
hozzá előteremteni a pénzt.

Az adósságkonszolidáció kere-
tén belül az állam az önkormányzat 
fennálló hitelszerződéseiből (legyen 
az folyószámlahitel vagy beruházási 
hitel), kötvényeiből eredő adósságot 
vállalná át.

Az önkormányzat pénzintézetek 
felé fennálló kötelezettségállománya 
jelenleg 35,5 milliárd forint, melyből 
kb. 5 milliárd működési célt, a fenn-
maradó rész beruházási célokat szol-
gál. Az adósságkonszolidáció ennek 
az összegnek egy részére, előzetesen 
számítások szerint 50 százalékára 
terjedne ki.                         H. I.

Akció 2012. 12. 08-tól 2012. 12. 14-ig
Arilux mosógél 4 l, színes, fehér 275 Ft/l 1099 Ft
Persil Duo mosókapszula, 15 db-os, 86 Ft/db 1299 Ft
Alex padló-, járólaptisztító, 750 ml, 532 Ft/l 399 Ft
Clin ablaktisztító spray, 500 ml, 998 Ft/l 499 Ft
Silan öblítő, 1 l  499 Ft
Johnsons tusfürdő 1 l  899 Ft
Denim deo 150 ml, 4593 Ft/l 689 Ft
Denim after shave, 100 ml, 13 990 Ft/l 1399 Ft
Denim tusfürdő, 250 ml, 1836 Ft/l 459 Ft

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

A legeladósodottabbak között 
2007 és 2010 között a legnagyobb 
mértékű adósságnövekedést pro-
dukáló megyeszékhelyek listáján 
Miskolc a cseppet sem előkelő má-
sodik helyet szerezte meg. 
A legtöbb adósságot Pécs halmozta 
fel, 13,7-ről 37,9-re növelte az állo-
mányát, ami 24,2 milliárdos növe-

kedést jelent. Miskolc 10,9-ről 32-
re tornázta fel, három év alatt 21,1 
milliárdnyi adósságot téve hozzá. 
A harmadik Debrecen 8,3-ról 27,5-
re, a negyedik Szolnok 4,3-ról 20,2-
re, míg az ötödik Kecskemét lett, 
4,5-ről 16 milliárd forintra növelve 
az adósságállományát.

A városi adósságállomány:
» a)  2010. évi gazdálkodása eredményeként a pénzmaradvány-elszámolásban fedezethiány:  

1,7 milliárd

» b) szállítói kötelezettség-állomány: 2,6 milliárd

» c)  a 2010. évi zárszámadás szerint az önkormányzat 2035-ig törlesztendő adósságállománya 
(hitelekből és kötvényekből) 28,5 milliárd,

 ez az adósságszolgálat költségeivel együtt, és árfolyammal is számolva 41,6 milliárd

» d)  az előző városvezetés által vállalt, a 2010. utáni éveket terhelő kötelezettségek  
15,2 milliárd

» Összesen 61,1 milliárd

HIrdEtéS
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December 8. | szombat » Vízilabda: OB I/B, Miskolc Városi 
Sportiskola – Hódmezővásárhelyi Vízilabda Sport Club. Kemény Dénes Városi 
Sportuszoda, 12.00 » Szabadidősport: Mikulás-túra. Csanyik, 9.00 » 
Asztalitenisz: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Top 12 felnőtt férfi ver-
seny. Egyetemváros, E/4-es kollégium tornacsarnoka.

December 9. | vasárnap » Jégkorong: MOL Liga, Mis-
kolci Jegesmedvék – HSC Csíkszereda. Jégcsarnok, 18.00 » Futsal: NB I: 
DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont – Tolna-Mözs FSE. Generali Aréna, 18.00 

» Karate: Avas Kupa – 6. Csordás József-emlékverseny. Egyetemi kör-
csarnok, 10.00.

December 10. | hétfő » Röplabda: NB I, Albrecht-MVSC-
MVSI – Budai XI SE. Csokonai utcai csarnok, 19.00.

December 12. | szerDa » Kosárlabda: NB I, Work Force 
DKSK-Miskolc – ZTE NKK. Generali Aréna, 18.15.

December 15. | szombat » Kosárlabda: NB I, UNIQA 
Euroleasing Sopron – Work Force DKSK-Miskolc. Sopron, 18.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

„Hatalmas potenciál van a keretben”
Legyőzte a Budapest Hon-
védot a DVTK, így a hete-
dik helyről várja a tavaszt. 
Értékelés és jövőkép Szentes 
Lázár szakmai igazgatótól.

– Hogyan látja az elmúlt fél sze-
zont?
– Vissza kell utalnom a tavaszra. 

Akkor az én ideiglenes nyolc mér
kőzésem arról szólt, hogy előkészít
sük ezt a félévet. Gőzerővel dolgoz
tunk azon, hogy külföldi edzőstábot 
szerződtessünk, de ez sajnos kü
lönböző okok miatt nem jött lét
re. Akkor döntöttünk úgy, hogy 
Sisa Tiborral folytatjuk, nyilvánva
lóan bíztunk benne és stábjában. 
Lemondása után újra végig kellett 
gondolnunk a hogyan továbbot.

– Mennyiben más most a kispa-
don, mint tavasszal?
– Se edzőként, se játékosként 

nem volt szerencsés az az időszak. 
Bármennyire is profi egy futballis
ta, nem normális, hogy tudja edző
jéről, ideiglenesen ül a padon. Min
den energiánk arra ment el, hogy 
sikerüljön megtalálni az új stábot, 

így óhatatlanul kevesebb időm ju
tott a csapatra. Most viszont min
den időt és energiát az együttes
re fordítok. A két keretet sem lehet 
összehasonlítani. Sokkal jobb já
tékosok vannak, a jó labdarúgó is
mérve pedig az, hogy gyorsan ta
nul. Ez már látható volt az utóbbi 
két bajnoki mérkőzésen. Nagy kü
lönbség, hogy fix stáb is van Bene 
Ferenc és remélhetőleg Vitelki Zol
tán személyében, meg persze itt van 
Veréb György, aki állandó segítőnk. 
A két ambiciózus, magasan kvalifi
kált fiatalember rengeteget segít ab

ban, hogy az úgynevezett tanulási 
folyamat gyorsabb legyen.

– A folytatásban az Újpest és a 
Budapest Honvéd ellen tapasz-
talt hozzáállás lehet az etalon?
– Ez az alap, sőt, a minimum. Mi

vel nagyon jó a keret, sok mindent 
meg szeretnék valósítani, hiszen ha
talmas potenciál van az itt lévő játé
kosokban. Elmozgó csatárjáték lesz, 
rengeteg futással. Támadórotációt 
alkalmazunk majd, hogy kiismer
hetetlenül mozogjanak támadóink, 
sok munkát fogunk ebbe fektetni a 
stábbal.

– Jár ez névsorváltozással is?
– Biztos, hogy lesznek, de nem 

várhatók nagy változások. A védel
met mindenképpen meg kell erősí
teni, a hátvédsor közepe sem igazán 
úgy működik, ahogyan kellene.

– Hogyan alakul a téli felkészü-
lés? Lesz külföldi alapozás?
– Tervezzük az edzőtábort, s a 

januárt biztosan itthon töltjük. A 
mélységi labdakihozáshoz, a kö
zéppályások belépéséhez sokat kell 
futni. A szélső és belső védőknek 
sprintben kell az üres területekre 
érni, hogy labdát kaphassanak, s 
több idejük legyen előre folytatni a 
játékot. Plusz a labdavesztésnél az 
azonnali visszatámadáshoz is ren
geteget kell futni. Az alapkondíció
nak és a sprintállóképességnek is 
magasnak kell tehát lenni.

– Milyen lesz az új edzői stáb? 
– Európában gondolkozunk, 

ami a világ labdarúgásának trend
jét uralja, hasonlít a miénkhez és 
eredményes is, azaz a spanyol, por
tugál, német, holland vonal, ebben 
lehet gondolkodni.

A teljes interjút a minap.hu-n ol-
vashatják, valamint a Miskolc Tele-
vízió keddi Sportpercek című műso-
rában láthatják.                          J. I., S. P.

Magabiztos győzelemre készülnek
Szombaton pontosan déli 12 óra-
kor indul útjára a labda a Kemény 
Dénes Városi Uszodában. Ekkor 
rendezik meg az OB I/B osztályú 
férfi vízilabda-bajnokság újabb 
fordulóját, amelynek keretében a 
Miskolc Városi Sportiskola együt-
tese a Hódmezővásárhelyi VSC 
alakulatát fogadja.

Az összecsapás esélyese egyér
telműen a hazai gárda, ezt bár
ki megállapíthatja, ha rápillant 
a bajnoki táblázatra. Ebből töb
bek között az olvasható ki, hogy 
a miskolciak megnyerték ed
digi négy mérkőzésüket, és 12 
ponttal a harmadik helyet fog
lalják el. A gólkülönbségükre 
sem lehet panasz, hiszen impo
náló, 61–35ös, az eredményes
ségi mutató tehát +26. Binder 
Szabolcs edző legénységét csak a 
Tatabánya és a KSI előzi meg, de 
csak azért, mert több találkozót 
játszottak, így több lehetőségük 
nyílt a pontszerzésre. A Tatabá
nya egyébként minden bizony
nyal megelőzhető, annál is in
kább, mert Miskolcon a hazaiak 
egy alkalommal már le is győz
ték őket.

Ugyanakkor a Hódmező
vásárhely cseppet sem büsz
kélkedhet azzal a produkció
val, amit eddig nyújtott. A hét 
csapatot felvonultató mezőny
ben az alföldiek jelenleg a hato
dik helyen vesztegelnek, és egé
szen elszomorító a mérlegük. 
Ők már nyolc találkozót játszot
tak, ezek közül hetet elveszítet
tek, és mindössze egyet tudtak 
megnyerni. Ennek megfelelően 

a gólkülönbségük is lesújtó, 56–
106, ami 50es eredményessé
get takar. Három ponttal rendel
keznek, és kevés az esélyük az 
előrelépésre.

Nos, a fentiek alapján aligha 
lehet kérdéses a miskolciak sike
re. De mit gondol erről Binder 
Szabolcs edző?

– Való igaz, ezúttal min
den mellettünk szól – kezdte 
az esélylatolgatást a szakember. 
– Ugyanakkor soha nem szabad 
arról a közhelyszerű igazságról 
megfeledkezni, hogy mindig 
az ilyen mérkőzések tartogat
ják a legtöbb meglepetést. Sok 
a bizonytalansági tényező, mert 
elég, ha nem figyelünk oda ma
ximálisan, máris borulhat a pa
pírforma. Persze, nem tartok et
től, hiszen a játékosok tisztában 
vannak saját tudásukkal, képes
ségükkel, és el tudják magukat 
helyezni a sportág rendszeré
ben. Hazai környezetben ter
mészetesen csakis a győzelmet 
tartom elfogadhatónak, a talál
kozó arra mindenképpen lehe
tőséget kínál, hogy olyan póló
sok is szerephez jussanak, akik 
eddig kevesebb lehetőséget kap
tak.

A szövetség honlapján talál
ható statisztikai adatok között 
egy miskolci nevét olvashat
tuk. Labdaszerzésben Marko
vics Milán kiemelkedik, ugyan
is a korábbi találkozókon már 
15 alkalommal halászta el a lab
dát a vetélytársak elől. Szomba
ton javíthatja ezt a statisztikai 
mutatót! 

D. L.

HIrdetés

Pályázat 
A Miskolc Sportjáért Közalapítvány 
pályázatot hirdet Miskolcon bejegy
zett sportegyesületeknek az után
pótlás támogatására. A pályázatokat 
december 14., déli 12 óráig Emődi
né Csapó Barbara civil referenshez 
kell eljuttatni a polgármesteri hiva
talba (tel.: 46/512700/1103).

Vadász Viktor és Gohér Gergő teljesítményével elégedett Szentes Lázár | fotó: M. L.

BüKKI FORRáSBóL 
Amint közismert, 2009 májusában elkezdődött és 2012 augusztusában befe-
jeződött a miskolci víztermelő karsztforrások védettségének felülvizsgálata, a 
védettséghez szükséges rendszer kialakítása. Erről az elmúlt években a média 
számos újságcikkben, különböző műsorokban beszámolt, de a civil szerveze-
tek és a lakosság közvetlen tájékoztatást is kapott szórólapokon, bejárásokon 
és lakossági fórumokon keresztül.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata és a MIVÍZ Kft. már 2008-ban 
megkezdte a pályázati anyag előkészí-
tését, kidolgozását, melyet az ország-
ban így elsőként adott be. Célként 

tűzték ki a vízkivétel biztonságos védel-
mét, egy teljes értékű, az összes szóba 
jöhető veszély elhárítására vonatkozó 
intézkedési terv kidolgozását, az eh-
hez szükséges, védendő terület kijelö-

lését. A diagnosztikai vizsgálatokon túl 
a vízbázisok vizének tartós tisztán tar-
tásához a tényleges szennyező helyek 
megszüntetését is feladatként határoz-
ta meg a pályázat.

A kivitelezés ideje alatt több mint 
300 szakember dolgozott azon, hogy 
elkészüljön a biztonságba helyezé-
si tervhez szükséges dokumentáció. A 
Bükkben 11 darab új megfigyelő ku-
tat létesítettek, tízet pedig felújítottak. 
Megépült továbbá 1 db meteorológiai 
állomás, 3 db vízrajzi mérőműtárgy és 
9 db túlfolyó-mérőműtárgy. A létesít-
ményekbe modern regisztráló rendszer 
épült abból a célból, hogy forrásaink 
vízgyűjtőjéről minél több információt 
kaphassunk. A pályázat során számos 
nyomjelzés, vízminőségi vizsgálat tör-
tént, valamint 9 helyszínen a szennye-
zéseket is feltárták. Az illetékes hatósá-
gok a biztonságba helyezési terv és az 
elvégzett munka eredményeként, a ha-
tályos jogszabályok alapján a védendő 
területre vonatkozó határozatot meg-
hozták.

A MIVÍZ Kft., amely 1913 óta Miskolc 
és a környezetében élők vízellátását 
szolgálja, jelentős erőforrást fordított 
az utóbbi években arra, hogy fejlesz-
téseket, ellenőrzéseket, méréseket vé-
gezzen a vízbázisokon és a fellelhető 
szennyezők ellen fellépjen. 2007-től a 
víztermelő karsztforrásokon állandó, 24 
órás vízminőségjelző rendszert épített 
ki, mely azonnal kizárja a vízadó forrást 
akkor, ha ott valami probléma adódik. 
Bár a 2010-es karsztárvíz jóval jelentő-
sebb volt, mint a 2006. évi, ennek el-

lenére Miskolc városában 2010-ben 
mégsem volt vízkorlátozás, sőt, ekkor 
a MIVÍZ Kft. más partner szolgáltató-
kon keresztül 23 környező települést lá-
tott el karsztvízzel, melyek amúgy ivóvíz 
nélkül maradtak volna. ebből is látszik, 
hogy Miskolc, a pályázat eredményé-
nek is köszönhetően, hosszú távon fel-
készült az időjárás okozta karsztárvizek 
kezelésére is.

A megkezdett munka újabb jelentős 
pályázati beruházással egészül ki ha-

marosan. Miskolctapolcán világviszony-
latban is nívós, ultraszűrő víztisztító be-
rendezés épül 2013–2014 között, ami 
Miskolc ma is stabil minőségi vízellátá-
sát még megbízhatóbb, magas szintű 
szolgáltatás keretében fogja biztosítani.

Nem szabad elfeledkeznünk azonban 
arról, hogy ezek a pályázatok csak úgy 
lehetnek eredményesek, ha mi is óvjuk 
környezetünket. Ne feledjük, környeze-
tünket örökbe kaptuk nagyszüleinktől, 
unokáinknak!
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Az elkövetkezendő hetekben, a Miskolci Naplóban részletesen közöljük a következő 
heti, kísérleti jellegű, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendet. 

Ezúton is köszönjük a lakosság aktív közreműködését!

Gyűjtési napok páros heteken:
Minden páros hét hétfő (kizárólag a családi házas övezetekben): Diósgyőr, Majláth, Berekalja,  
Lillafüred, Hámor
Minden páros hét kedd (kizárólag a családi házas övezetekben): Tatárdomb, Vargahegy, Kilián,  
Diósgyőr
Minden páros hét szerda (kizárólag a családi házas övezetekben): Pereces, Erenyő, Vasgyár, 
Komlóstető
Minden páros hét csütörtök (kizárólag a családi házas övezetekben): Tizeshonvéd-Meggyesalja  
utcák környéke, Üveggyár, Győri kapu, Győri kapu és Bulgárföld közötti terület

Apróhirdetés
Termelői borkimérés. Tokaji, egri, bükki minőségi borok nagy válasz-
tékban a Kovács Pincében! 3531 Miskolc, Hideg sor 527. 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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December 10. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Nagykörút (Háló-
zat) (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 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 21.00 Sasok London felett, film (Hálózat) (16) 23.00–06.00 Képújság.

December 11. | keDD 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Egészség-be-fektető 
klub (Hálózat) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV program-
ajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvétel-
ről 20.35 Hírháló 21.00 OP Center 1. rész, am. film (Hálózat) (16) 23.00–06.00 Képújság.

December 12. | szerDa 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Dimenzió (Háló-
zat) (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 21.00 OP Center 2. rész, am. film (Hálózat) (16) 23.00–06.00 Képújság.

December 13. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Akinek se-
beivel gyógyultatok meg…” (Hálózat) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a 
Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc TV kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 
Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 21.00 Dallamokon át… (Hálózat) (12) 23.00–06.00 Képújság.

December 14. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Irányjelző 
(Hálózat) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.35 Hírháló 21.00 Az elveszett kislány, amerikai film (Hálózat) (16) 23.00–06.00 Képújság.

December 15. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi szent 
helyek üzenete (Hálózat) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 21.00 SlágerMix Attilával 
(Hálózat) (12) 22.00 Bencze-show (Hálózat) (12) 23.00–07.00 Képújság.

December 16. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-
show (Hálózat) (12) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 
19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.35 Hírhá-
ló 21.00 Az évszázad bűnesete, am. film (Hálózat) (16) 23.00–07.00 Képújság.

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

December 6–12. | 15.15, 17.30 Kispályás szerelem; am. vígj. | 12 | (Béke) | 15.30 
Égből pottyant Mikulás; német vígj. | KN | (Uránia) | 17.45 A természet IQ-ja; m. 
dok. | KN | (Uránia) | 19.45 Európai Panoráma (EP): A tündér; feliratos fr.–belga 
| 12 | (Béke) | 20.00 EP: Az utolsó hegycsúcs; feliratos spanyol dok. | 12 | (Uránia).

December 8–9. | 11.00 Merida, a bátor; am. animációs kalandfilm | 6 | (Béke) | 
11.00 Égből pottyant Mikulás; német vígjáték | KN | (Uránia).

December 13–19. | 15.15 EP: Az ajtó; magyar–német film | 12 | (Béke) | 15.30 EP: 
A keresztelő; feliratos lengyel film | 12 | (Uránia) | 17.30 Alkonyat – Hajnalhasa-
dás 2.; feliratos am. film | 16 | (Béke) | 17.45 Égből pottyant Mikulás; német vígj. 
| KN | (Uránia) | 19.45 Vadállatok; ff., feliratos am.–angol thriller | 18 | (Béke) | 20.00 
EP: Szex, hazugság, vészhelyzet; feliratos fr.–lux.–belga vígj. | 12 | (Uránia).

December 15–16. | 11.00 Hotel Transylvania – Ahol a szörnyek lazulnak; am. 
anim. film | 12 | (Béke) | 11.00 Égből pottyant Mikulás; német vígj. | KN | (Uránia).

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

» A hejőcsabai templomban de-
cember 9-én, a 11 órai szentmisén a Mindszenti 
Énekegyüttes működik közre.

» Vasárnap, 9-én délután 4 óra-
kor mocorgós szentmise lesz a minorita rend-
ház ebédlőjében. A templomban jótékonysá-
gi hangversenyt rendeznek 4 órától, a szikszói 
görög katolikus templom építéséért. A belépő 
1000 forint.

» A minorita templomban decem-
ber 12-én, szerdán délután 5 órától kateké-
zist tart, majd 6 órától a szentmise keretében 
lelkigyakorlatos beszédet mond Bosák Nán-

dor debrecen–nyíregyházi püspök. Adventi 
lelkigyakorlatot tart december 14–16. között 
ugyanitt Kakuk Ferenc, az egri bazilika káplán-
ja az este 6 órai szentmisék keretében.

» A KÉSZ miskolci csoportjának 
teadélutánján, 13-án délután fél 6-tól, a Fráter 
gimnázium dísztermében Mikolai Vince egyhá-
zi elnök elmélkedése után Fülep Márk fuvolázik.

» December 16-án délután 3 órától a 
miskolci római katolikus egyházközségek képvi-
selőcsoportja tagjai részére lelki napot rendez-
nek a mindszenti templomban, illetve a Millen-
niumi teremben. 

hArAng-hírek ››››››››››››››››››

HIrdetés

HIrdetés

A magyar kultúra napja alkalmából ünnepi programsorozattal készülünk Önöknek,  
amelyet karácsonyi ajándékként a fa alá is tehetnek!  

Minden decemberben vásárolt belépôjegyhez díszborítót adunk ajándékba!

Pódium Színház bemutatja:
Csukás István–Darvas Ferenc

ÁgaCSka
zenés mesejáték egy részben 

2013. január 20., vasárnap, 11.00 óra 
Jegyár: 600 Ft

SZaRka gYULa (gHYMES) és az ISTER FILM bemutatja
az EXPERIDaNCE PRODUkCIÓ közremûködésével

Szarka gyula–arany János: 

TOLDI
címû musical-költeményét két felvonásban 

2013. január 26., szombat, 19.00 óra  
Jegyár: 2900 Ft Észak-Magyarország-elôfizetéssel: 2400 Ft

„aZT MESéLD EL, PISTa” 
Örkény István az életérôl. Elmondja: Mácsai Pál

Az író saját szavaiból színpadra állította: Bereményi Géza 
és Mácsai Pál. Munkatárs: Fenyvesi Katalin 

2013. január 30., szerda, 18.00 óra  
Jegyár: 1600 Ft Észak-Magyarország-elôfizetéssel: 1300 Ft

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

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

December 8. | szombat
10.00 | Tárlattúra. Színészmúzeum.
15.00, 19.00 | Abigél. Művészetek Háza.
16.30–20.00 | Műsor. Szinva terasz.
18.30 | Kisavas-lemezbemutató. Helynekem.

December 9. | vasárnap
10.00–12.30 | Játszóház. Diósgyőri Alkotóház.
10.30 | A Mikulás új ruhája. Bábszínház.
16.00 | Adventi gyertyagyújtás. Beszédet mond Se-

bestyén László országgyűlési képviselő. Szent István tér.
17.00 | Gyertyagyújtás. Tóth István római katolikus 

plébánossal. Görömböly.
19.00 | Miss Alpok–Adria, Megye Szépe Verseny. ITC.

December 10. | hétfő
15.00–18.00 | Miskolciak karácsonya. Villanyrendőr.
15.30 | Frappé. Pódiumbeszélgetés Harangozóné Ónodi 

Csilla táncpedagógussal. Színészmúzeum.

17.00 | Híres magyar bűnözők. Eszenyi Miklós műve-
lődéstörténész előadása. Móra Könyvtár.

19.00 | Szezonbérlet. A Miskolci Szimfonikus Zenekar 
hangversenye. Művészetek Háza.

December 11. | keDD
09.30 | Barangolás a zene világában. Bócz Sándor 

zenetörténész előadása. Petőfi Sándor Könyvtár.
14.00 | „Kiskarácsony, nagykarácsony”. A Kolompos 

együttes ünnepváró koncertje. Megyei Könyvtár.
15.00–18.00 | Miskolciak karácsonya. Villanyrendőr.
17.00 | Pódiumjáték Kondor Béla műveiből, Pálfy 

Margit előadóestje. Miskolci Galéria, Petró-ház.

December 12. | szerDa
15.00–18.00 | Miskolciak karácsonya. Villanyrendőr.
15.00 | Találkozó Fábián Janka íróval. Petőfi könyvtár.
17.00 | Tarczai Béla tárlata. A fotóművész köszöntése 

90. születésnapja alkalmából. Feledy-ház.

17.00 | Jótékonysági koncert. A Miskolci Lelkisegély 
Telefonszolgálat javára. Mindszenti templom.

18.00 | Mandralínia. Jótékonysági est. Egressy iskola.

December 13. | csütörtök
14.00 | Kitalálós versikék és Helka. Nyulász Péter író-

val. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.
14.00 | A nyelvi szegénység esztétikája Pilinszky 

János költészetében. Kuklay Antal művészettörté-
nész székfoglaló előadása. MAB-székház.

15.00–18.00 | Miskolciak karácsonya. Villanyrendőr.
16.00 | Nagy Ernő festőművész akadémiai szék-

foglaló kiállításának megnyitója. Rákóczi-ház.
17.00 | „Szívesen”. A TPG-csoport összművészeti kiállí-

tása. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.
17.00 | Egy adventi este a Tamás-templomban. 

Gárdonyi Géza Művelődési Ház.
18.00 | Szent és profán. Háy János és a Szent Efrém Kó-

rus verses koncertje. Avasi református templom.

18.00 | Luca-napi táncszínház és táncház. Művé-
szetek Háza.

21.00 | Kardos-Horváth János önálló estje. 
Helynekem.

December 14. | péntek
15.00–18.00 | Miskolciak karácsonya. Villanyrendőr.
16.00 | Irodalmi fonó. Miskolci Galéria, Feledy-ház.
19.00 | Piroska, a farkas. A L’art pour l’art társulat elő-

adása. Ady Endre Művelődési Ház.
19.00 | Városházi Szalon-czukor: Latin Strings 

együttes koncertje. Városháza díszterme.

December 15. | szombat
10.00–13.00 | Miskolciak karácsonya. Villanyrendőr.
17.00–20.30 | Műsor. Szinva terasz.
18.00 | Adventi koncert és táncház. VOKE Vörösmarty 

Mihály Művelődési Ház.

December 16. | vasárnap
10.00–12.30 | Játszóház. Diósgyőri Alkotóház.
15.00–18.00 | Miskolciak karácsonya. Villanyrendőr.
10.30 | Majolenka hercegkisasszony. Csodama-

lom Bábszínház.
16.00 | Adventi gyertyagyújtás. Beszédet mond Csö-

bör Katalin országgyűlési képviselő. Szent István tér.
17.00 | Gyertyagyújtás. Csőri Bertalan református lelki-

pásztorral. Görömböly.
19.00 | Kodály Zoltán jubileumi lemezbemutató 

koncert. A Miskolci Szimfonikus Zenekar hangverse-
nye. Művészetek Háza.

» további, illetve részletes programok 
a minap.hu-n!

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korhatár | kezdési időpontok
Sinister (MB pr) | 18 | 15.30, 17.45, 20.00 –22.15 (p–szo, sze)
Kispályás szerelem (MB pr) | 12 | 11.15 (szo–v), 13.30, 15.45, 
18.00, 20.15 –22.30 (p–szo)
A hét pszichopata és a si-cu (MB pr) | 16 | 10.45 (szo–v), 
13.00, 15.15, 17.30, 19.45 –22.00 (p–szo, sze)
Az öt legenda (MB dig 3d) | 6 | 11.00 (szo–v), 13.00, 15.00, 
17.15, 19.30
Az öt legenda (MB) | 6 | 10.00, 12.00 (szo–v), 14.00, 16.15, 
18.30
A gyilkos médium (F) | 16 | 10.45 (szo–v), 20.30
Az argó-akció (F) | 16 | 13.00 –21.30 (p–szo, sze)

Felhőatlasz (MB) | 16 | 12.45 –13.45, 19.45 (kivéve p–szo, sze), 
18.15, 21.30 (p–szo, sze)
007 – Skyfall (MB) | 16 | 16.45, 19.30 –22.15 (p–szo, sze)
Asterix és Obelix – Isten óvja Britanniát (MB dig 3d) | KN 
| 12.30 (szo–v)
Némo nyomában 2. (MB dig 3d) | KN | 10.30 (szo–v), 14.45
Alkonyat – Hajnalhasadás 2. (F) | 16 | 10.40 (szo–v), 13.00, 
15.20, 17.40, 20.00 –22.00 (p–szo, sze)
A maflás (MB) | 12 | 10.30 (szo), 11.30 (v), 16.00 (p–szo, sze), 
17.00 (kivéve p–szo, sze)
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, KN – korhatár nélkül., pr – premi-
er A 13 óra előtti kezdési időpontok szombatra és vasárnapra, a 21 óra utániak csak pén-
tekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – december 6–12. ›››››››››››››››››››››››

Mátyás KIrály GyóGyszálloda***

Wellness-pihenés  
hajdúszoboszlón
2013. 01. 02–03. 31.* között *kiemelt időszakok kivételével

Kétágyas szobában kétfős  
elhelyezéssel félpanzióval  
és wellness használattal: 

5 éjszaka:
39 500 ft/fő/5 éj-től

Ajándékozzon pihenést  
karácsonyra! Vásároljon jövő  

évben felhasználható ajándék-
utalványt szeretteinek! 
További ajánlatainkért  

és részletekért érdeklődjön! 

További információk, foglalás: Mátyás Király Gyógyszálloda***superior

4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17.
Tel.: 52/360-200 l www.matyashotel.hu l matyashotel@t-online.hu

Miskolci szimfonikus zenekar 

Kodály Zoltán  
lemezbemutató koncert

2012. december 16. vasárnap, 19 óra
Művészetek Háza

Kodály Zoltán születésének  
130. évfordulója alkalmából

Műsor:
Kodály: Concerto
Kodály: Szimfónia
Kodály: Nyári este

Vezényel: Kovács László

Jegyek a Művészetek Háza jegyirodájában  
kaphatók.

  www.mso.hu Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
A Miskolc-belvárosi Református Gyülekezet sok szeretettel  
és tisztelettel hív minden kedves érdeklődőt soron következő  

jótékonysági orgonazenés áhítatára.

Időpont: 2012. december 16., vasárnap 17.00 óra
Helyszín: Kossuth utcai Református Templom

Orgonál:
GYÜRE BÁLINT, 

a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet végzős hallgatója.

MŰSOR:
Gárdonyi Zsolt: Fantázia négy harsonára és orgonára

C. Franck: Panis angelicus
J. S. Bach: dór toccata BWV 538/1

Palestrina: Rorate coeli
Kodály Z.: Adventi ének

V. Lübeck: Praeludium et fuga in E LübWV 7
Kodály Z.: 114. genfi zsoltár

Közreműködnek:
Kovács Tibor, Turgyán Anett, Medve Anita, Szilágyi Csaba - harsona

László Réka -mezzoszoprán
Miskolci Cardinal Mindszenty Kórus,
művészeti vezető: Gergely Péter Pál

ÖNKÉNTES ADOMÁNYAIVAL
 A 100 CSALÁD 100 CSOMAG  
AKCIÓNKAT TÁMOGATJA.
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1200 óvodás és 
a Mikulás

Jókedvű Mikulás-partira várták 
a város óvodásait két alkalom-

mal is a héten a Művészetek Há-
zába, ahol a Mikulás kesztyű-

je című mesejáték megtekintése 
mellett találkozhattak a gyerekek 
Micimackóval, és megismerked-

hettek a Mikulás legendájával 
is. A polgármesteri hivatala ál-

tal szervezett és a Miskolci Musi-
cal és Dalszínház Egyesület által 

előadott műsor után meg is aján-
dékozták a közel 1200 óvodást. 

(fotó: Mocsári L.)

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

Vörös Tamás: Mr. Frizbi – 
Hajdú Péter igazi arca
Általában azt mondják rólam, meg-
osztó személyiség vagyok: vannak, 
akik szeretnek, és vannak, akik ki 
nem állhatnak. A magánéletem ed-
dig is nyitott könyv volt, ezért az ol-
vasók nagy része a bulvárlapokban 
megjelent cikkek és fotók alapján 
úgy gondolja, mindent tud rólam 
– de a problémáimról, harcaimról, 
örömeimről eddig még nem hallha-
tott – mondja Hajdú Péter a kötet-
ről, amelyből kiderül, hogyan telnek 

mindennapjai, hogyan jutott el oda, ahol most van a gödöllői srác. 
A könyv zavarba ejtően őszinte és valós képet mutat a magyar te-
levíziózás legutóbbi évtizedének történéseiről.

Ruediger Dahlke: Peace food 
Ruediger Dahlke minden könyvé-
ben a test és lélek egészségének fon-
tosságát hangsúlyozza. Új művében 
– melynek alcíme Békés táplálko-
zás hús és tejtermékek nélkül 30 ízle-
tes vegán recepttel – a hús- és tejter-
mékmentes táplálkozás egészségre 
kifejtett pozitív hatását tudományo-
san alátámasztott érvekkel, tanulmá-
nyokkal mutatja be. A Békés táplál-
kozás szerint, ha belső békességre 
vágyunk, fel kell hagynunk azzal, 
hogy életünket vágóállatok húsából 
származó félelem- és stresszhormonokkal terheljük. A könyv segít 
ráébredni arra, hogy ahelyett, hogy nap mint nap hadat üzennénk 
a testünknek, kínozva ezzel lelkünket is, táplálkozásunk révén békét 
köthetnénk a természettel, és ami a legfontosabb: saját magunkkal.

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... 1906-ban épült fel a kétemeletes, „utcahossz-
nyi”, s Szinvára néző szálloda. Földszintjén kávéház, a szálloda étter-
me és üzletek kaptak helyet. Az emeleti szobákat főleg itt megszálló 
gabona- és gyapjúkereskedők használták, érthetően a főbejárat előtt 
volt a villamos megállója is. A tulajdonos Czeisler Adolf Lloyd ne-
vet adott szállodájának, s tervezte a Szinva lefedését, hogy méltó te-
rasszal is szolgálhasson vendégeinek. A későbbi tulajdonos Royalra 
változtatta a 40 szobás „nagyszálló” nevét, de volt idő, amikor Fiume 
felirat került a homlokzatra. 1927-től aztán a szállodából áruház lett. 
Férfi és női divatcikkeket kínáltak, s kínálnak a mai „Divatházból” is. 
Az épület főutcai homlokzatát 2000-ben, a Szinva felőlit 2005-ben 
újították meg. A nevét építésétől megőrizte.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

hétforduló ›››››››

90 éve, 1922. december 2-án 
volt Hodobay Sándor polgár-
mester beiktatása. 13 évig volt 
a város első embere, s a Nagy-
Miskolc megvalósítója.

115 éve, 1897. december 
5-én jelent meg az első „Mis-
kolci Almanach”. Az ajánlást 
Lévay József írta, a kötet cél-
ja a Kossuth-szobor felállítá-
sának támogatása volt.

74 éve, 1938. december 6-án 
avatták fel a Szentpéteri kapu-
ban az új tüzérségi laktanyát. 
Ezt alakították, bővítették  
1952–1957 között kórházzá.

„Adni öröm”
A karácsonyt megelő-
ző időszakban könnyeb-
ben adományoznak az 
emberek. Ám vannak, 
akik egész évben segíte-
nek, ilyen Szekeres Gábor, 
a Máltai Szeretetszolgálat 
programvezetője is.

Szekeres Gábor 18 év után, tavaly 
nyáron nyugdíjaztatta magát, ám 
a mindennapi munkában azóta 
is részt vesz, utódjának munkáját 
is segítve. Kezdetben területi tit-
kárként tevékenykedett, majd az 
uniós csatlakozást követően már 
régiótitkári minőségben teltek 
dolgos hétköznapjai.

– A vendéglátóiparban dol-
goztam korábban, ám egyre ke-
vesebb szépséget találtam benne. 
Keresni kezdtem ezt az elveszített 
szépséget, amit végül a szeretet-
szolgálatnál találtam meg. Gyer-
mekkorom óta bennem van a se-
gítségnyújtás iránti vágy, láttam 
háborús sérülteket, akiken édes-
anyám is segített. Segíteni jó, és 
szükséges. Adni öröm. Ugyan 

nem mindig vagyok közvetlen 
kapcsolatban azokkal, akiken se-
gítünk, én a szervezésért vagyok 
felelős, de például most tértünk 
haza Erdélyből, ahová Mikulás-
csomagokat vittünk, segítettünk 
az iskolabusz fenntartásában, 
hogy a szórványban élő gyerekek 
eljussanak a magyar iskolákba – 
mesélte Szekeres Gábor.

Szerinte a lelki támoga-
tás fontos, nem csupán a ne-
héz sorsúak számára, hanem a 
„máltaisoknak” is.

– Tudjuk, hogy jó helyre ke-
rül az adomány, jelen vagyunk, 
az életünk részévé válnak azok, 
akiken segítünk. Kis lépés ez, de 
sokat számít – tette hozzá.

Kiss J. | 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 jogeset”. E-mail címünk: 
info@mikom.hu. Szakértőnk, dr. 
Strassburger Gyula és dr. Tulipán 
Péter ügyvéd írásban válaszol!

jogeset ››››››››››általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK (Csa-
bai kapu 9–11.): 46/560-080; MISEK Diósgyőr (Kórház u. 1.): 46/531-
799; Fogorvosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer 
mek háziorvosi ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. 
Lelkisegély 116-123. áldozatsegítő vonal: 80/225-225. MiHŐ mű-
szaki ügyelet: 46/379-360. MiVÍz központi ügyelet: 46/519-339. 
éMász-hibabejelentés: 40/42-43-44. Köz területfelügyelet: 46/502-
579. Közlekedési lámpák meghibásodása MVK Zrt. Diszpécserszol-
gálata (0–24 óra): 46/514-949. in Memoriam Temetkezés: 46/353-909, 
30/677-7958. állategészségügyi Telep: 46/345-103, 30/339-6549. 

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

égből pottyant Mikulás
Ben családjával egy kis ba-
jor településre költözött, ahol 
nagyon magányos. A szom-
széd Charlotte szomorú, mert 
édesapja elhagyta őket. Niklas 
Julebukknak, az utolsó igazi 
Mikulásnak sem könnyebb a 
dolga, hiszen a hagyományos 
feladatok mellett azzal kell törődnie, hogy Waldemar Wichteltod az 
ajándékozás örömét üzletté akarja változtatni. Julebukk a két, mindig 
civakodó kobolddal, hűséges tündéreivel és az utolsó láthatatlan rén-
szarvassal megszökik, hogy megmentse a karácsony szellemét.

német vígjáték, korhatár nélkül | Művészetek 
Háza, urániaterem; december 6–12., 15.30, 
december 13–26., 17.45

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

Névadó – Kinizsi Pál
A Soltész Nagy Kálmán-
tól keletre, azzal pár-
huzamos, északról a 
Kont István, délről 
a Dugonics András 
utca által határolt ut-
cánk a vasgyári vas-
útvonal mentén. 1912 
után, de 1916 előtt kap-
ta nevét.

A névadó a XV. században élt, 
ősei is elkötelezettek voltak a tö-
rökök elleni harcban. Közkato-
nából lett Mátyás király (1458–
1490) mellett hadvezér. Mint 
a „fekete sereg” egyik vezérét, 
Mátyás bő kézzel jutalmazta. A 
nagyvázsonyi vár kötődik ne-
véhez, s a Vázsonyba telepített, 

kolostort és templomot 
építő pálosok, akik te-
metéséről is gondos-
kodtak. Tíz várme-
gye katonaságával a 
törökök távol tartása 
volt a feladata, ellenük 

1479-ben a Kenyér-
mezőn vívta leghíre-

sebb győztes csatáját. Má-
tyás halála után fia, Corvin János 
ellen fordult, s II. Ulászló (1490–
1516) magyar királyságát tá-
mogatta. (Vélhetően 1446 körül 
született, Szendrő várának ostro-
mánál, 1494-ben halt meg. Sírját 
a pálos kolostorban feldúlták, de 
fegyverviselete kalandos úton a 
Nemzeti Múzeumba került.)  D. I.

HIrDETéS

sertés- 
kocsonya-
csomag

szeletelt 
sertéscomb

miskolc.auchan.hu 2012. december 8. – december 21.

799 
Ft/kg 1299 Ft/kg

100 éve írták… 
1913. január 1-jén – belügymi-
niszteri rendeletre – megszavazta 
és létrehozta a miskolci közgyűlés 
a városi bejelentő hivatalt. A hiva-
talnak egy fogalmazói és két írnoki 
állása volt, tehát hárman végezték 
a lakosság nyilvántartását, a lak-
helyváltozásban beállott bármine-
mű változást. 

Az akkor még rendőrségi jogkör-
be tartozó pontos népesség-nyil-
vántartás intézménye – a Miskolci 
Napló 1912. november 28-ai száma 
szerint – jövőre lesz száz éves.

Dobrossy István

Embernek lenni. Jótékonysági gálaműsort rendezett szomba-
ton a tízéves jubileumát ünneplő Miskolci Görög Katolikus Általános 
Iskola alapítványa a Művészetek Házában. Régóta hagyomány, hogy a 
tanulók családjuknak, barátaiknak gálaműsort rendeznek. Az utóbbi 
években mindig valamilyen téma köré rendezik a műsorszámokat. A 
mostani az „Embernek lenni…” gondolat köré szerveződött. (fotó: M. L.)


