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

II. (IX.) évfolyam, 50. szám 50. hét | 2012. december 15. TéríTésmenTes

A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló

„A hitelek gúzsba kötötték Miskolcot”
A város adósságállományának mintegy 50 százalékát, 17 milliárdot vállal át az állam

Miskolcra érkezett kedd 
délután Pintér Sándor bel-
ügyminiszter, hogy a vá-
ros vezetőivel egyeztessen 
az önkormányzati adósság-
átvállalás részleteiről. Mint 
elhangzott, 17 milliárd fö-
lött lesz az az összeg, amelyet 
Miskolctól átvállal az állam.

Az egyeztetéseket követően a város-
házán tartott tájékoztatón bejelen-
tették, a kormány Miskolc adóssá-
gából nagyságrendileg 17 milliárd 
forintot vállal át, ami, tekintve a 35 
milliárd körüli nettó adósságállo-
mányt, ennek a felét jelentheti.

Kriza Ákos polgármester az-
zal kezdte, hosszú megbeszélés van 
mögöttük, melynek során áttekin-

tették Miskolc adósságállományát, 
hogy miként lehet csökkenteni és 
ebben milyen szerepet tud vállal-
ni a kormány. Külön örömnek ne-

vezte, hogy a belügyminiszter jött 
Miskolcra tárgyalni, hiszen a mi-
nisztérium javaslatára több mint 
kétmilliárd forint érkezett Miskolc-

ra az elmúlt két évben, és több terü-
leten működnek együtt, ilyen pél-
dául a Start-program.

» folytatás a 3. oldalon

MVSI: kiváló eredmények

Közel 1000 sportoló részvételével tartotta meg karácsonyi évzáró 
összejövetelét a Miskolc Városi Sportiskola kedden a Városi Szabad-
időközpontban. A színvonalas sportbemutatók mellett a szakosztá-
lyok eredményes sportolóit is megjutalmazták. » részletek a 9. oldalon

Ovisok díszítettek
Gyerekek díszítették fel az 
Otthon tér és a Pálosok 
parkja fenyőfáit hétfő és 
kedd délután. A 21-es és a 
Könyves Kálmán Általános 
Iskola diákjai által készített 
karácsonyfadíszeket a vá-
rosrész öt óvodájából érke-
ző gyermekek helyezték el a 
fákon. » részletek a 7. oldalon

Idősek karácsonya
Mintegy 150-160 idős ember részvételével rendezték meg idén is az 
Idősek karácsonyát Komlóstetőn. A városrész óvodás és iskolás korú 
gyermekei bő egyórás műsort adtak, versmondás, éneklés és zenélés 
is szerepelt a programban. » részletek a 2. oldalon

Árnyékra vetődött a Blikk
Úgy tűnik, mintha kampányt 
indított volna a nagy példány-
számú bulvár napilap a miskolci 
városvezetés ellen. A legutóbbi 
cikkük után azonban láthatóan 
betelt a pohár Kriza Ákos pol-
gármesternél. Nem azért, mert 
éppen ő volt terítéken, akit meg-

vádolt a lap azzal, hogy közpén-
zen megcsináltatta az utcájában 
az utat, hanem azért, mert egy 
szó sem igaz abból, amit a lap ál-
lít – ezt hétfői rendkívüli sajtótá-
jékoztatóján bizonyítékokkal tá-
masztotta alá a polgármester.

» folytatás a 3. oldalon

Telt ház a segélyszervezeteknél

Igazi, téli hideg köszöntött ránk az 
elmúlt napokban, ilyenkor mindig 
megnő az érdeklődés a segélyszer-
vezetek szolgáltatásai iránt.

Miskolcon a Magyar Vöröskereszt, 
a Máltai Szeretetszolgálat, valamint 
a Napfényt az Életnek Alapítvány 
helyi intézményei gondoskodnak a 
hajléktalanok ellátásáról – csaknem 
mindenhol „telt ház” van.  

A hideg beálltával persze nem 
csupán azoknak lehet szükségük 
segítségre, akik fedél nélkül vannak. 
Kocsenga Anton, a Máltai Szeretet-

szolgálat által működtetett, miskol-
ci Gondviselés Háza vezetője arról 
számolt be lapunknak, hogy évről 
évre sokan keresik fel őket olyanok 
is, akiknek tüzelőre lenne szüksé-
gük. Mint mondta, idén is többször 
osztottak már tűzifát, az Északerdő 
és az önkormányzat felajánlásából. 
A város felajánlotta a jótékony cél-
ra azt a famennyiséget, amelyet a lil-
lafüredi függőkertek rehabilitációs 
munkái során termelnek ki. Csalá-
donként két-három mázsa tüzelő-
vel tudnak majd segíteni.

» folytatás a 2. oldalon

karácsonyi 
koncert
karácsonyi koncertet adtak a Fa-
zekas Utcai általános iskola di-
ákjai a szent anna-templomban.  
krónika | 2. oldal

Pont mint 
a döntőben
a tolna-Mözs csapatát fogad-
ja a generali arénában a dvtk-
vénusz-szabadidőközpont.  
sport | 9. oldal

könyvet 
karácsonyra
karácsony közeledtével a könyves-
boltok forgalma is megnő. a kará-
csonyfa alá mindig kerül könyv is.  
a város | 7. oldal

HIrdeTés

Költségvetéstől az intézményekig
Idei utolsó rendes ülését tar-
totta csütörtökön Miskolc köz-
gyűlése. Napirenden szerepelt, s 
most is vitát váltott ki az önkor-
mányzat jövő évi költségvetésé-
nek koncepciójára vonatkozó 
javaslat, tárgyaltak intézményi 
változásokról, közszolgáltatási 
díjakról, ingatlanügyekről, va-
gyongazdálkodásról. Jelentősen 
ütköztek a vélemények Miskolc 
zajtérképéről, valamint az 1,7 
milliárdos, uniós támogatásból, 
a városban megvalósítani terve-
zett, Világsátor elnevezésű pro-
jektről is. A sürgősségi indítvá-

nyokkal együtt ötvennél is több 
téma került napirendre. 

» cikkeink a 3. és az 5. oldalon

Összefogások és követelés

Országgyűlési képviselőkkel te-
kintette át a rektor szerdán a 
Miskolci Egyetem helyzetét az 
államilag finanszírozott keret-
számok tervezetének tükrében. 
Nemcsak a döntéshozók, az 

egyetemisták is „megmozdul-
tak”: a megyei kormányhivatal-
ban ülősztrájkkal tiltakoztak a 
tervezett felsőoktatási intézke-
dések ellen.

» cikkünk a 7. oldalon

HIrdeTés



december 7. | péntek

Jótékony Szalon-czukrok. Forgács 
Péter és a Kontraszt Duó koncertjé-
vel vette kezdetét a Városházi Szalon-
czukor a városháza megújult díszter-
mében. A jótékonysági hangversenyek 
három pénteken, három családsegítő 
szervezet megsegítését szolgálják.

december 10. | hétfő

Új eszközök önkéntes tűzoltók-
nak. Védőeszközöket, felszereléseket 
adtak át a B.-A.-Z. Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság vezetői a me-
gyei önkéntes tűzoltó egyesületek ve-
zetőinek. Mintegy 120 millió forintos 
pályázati keretösszegből gépjármű-fel-
újításokra, képzésekre, illetve tűzoltó- 
felszerelések és védőeszközök beszer-
zésére pályázhattak az egyesületek. A 
megyéből összesen 19 önkéntes tűzol-
tó egyesület kapott támogatást. 

december 11. | kedd

Tejadomány. Megajándékozták a me-
gye 6 működő anya- és gyermekott-
honát. A Miskolcon és Ózdon mű-
ködő intézmények 12 ezer liter tejet 
kaptak karácsony alkalmából, 3 millió 
forint értékben. Az adományt a Miskol-
ci Gyermekvédelmi Központban adták 
át az intézmények képviselőinek.

Fejlesztik az onkológiát. Szike 
és vágások helyett sugarakkal műt-
hetnek, és hatékonyabb lehet a su-
gárterápia a megyei kórházban 
annak az uniós pályázatnak köszön-
hetően, amin az intézmény négy má-
sik kórházzal közösen, több mint 1,7 
milliárd forintot nyert.

december 13. | csütörtök

Emléktáblát avattak. Jeles évfordu-
lóra emlékezett a Miskolci Egyetem, az 
intézmény jogelődje 250 évvel ezelőtt 
Selmecbányán alakult meg, ez volt a vi-
lág első felsőfokú műszaki szakembe-

reket, mérnököket képző akadémiája. 
Az évforduló alkalmából az utódintéz-
mény emléktáblát avatott Mária Teré-
zia tiszteletére, aki 1762. október 22-én 
hagyta jóvá az akadémiai szintű bányá-
szati-kohászati szakemberképzés indí-
tását Magyarország területén.

Céges ajándék. Lélegeztető gépet vesz 
az AVE Miskolc Kft. a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kórház szülészetének. 
A felajánlással kapcsolatban az intéz-
ménybe látogatott Kiss Péter és Molnár 
Attila, az AVE Miskolc Kft. két ügyve-
zető igazgatója. Az osztálynak már van 

egy ilyen berendezése a műtőben, de 
szeretnénk egyet a szülőszobába is, és a 
cég ezt finanszírozná.

A fenntartható fejlődésért. „Megté-
rülő energia” címmel indít rendezvény-
sorozatot az ÉMI Építésügyi Minőség-
ellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. A 
programok célja, hogy a lakossághoz 
közelebb hozzák a megújuló energia-
források alkalmazását és a fenntartha-
tó fejlődés fogalmával is jobban meg-
ismertessék őket. December 13–2013. 
augusztus 1. között összesen 9 népszerű 
rendezvényen jelenik meg a program.

a város lapja
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Miskolci Napló
a város lapja

» Benczés Miklós (Fidesz) | a 15. sz. választókörzet önkormányzati képviselő-
je lakossági fogadóórát tart december 20-án, csütörtökön délután fél 4-től a Nyitnikék 
Óvodában (Miskolc, Andrássy út 53/A).

» Jakab Péter (Jobbik) | önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát tart 
december 17-én, hétfőn délelőtt 11 órától a Jobbik miskolci irodájában (Széchenyi u. 
52.).

» Pakusza Zoltán (Jobbik) | önkormányzati képviselő, december 17-én, hét-
főn délután 6 órától lakossági fogadóórát tart a Perecesi Közösségi Házban.

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA ›››››››››››››››››››››››››

Egészségturizmusra alapoz az új szálloda
Egy innovatív, gyógyturizmusra szakosodott szállo-
da épül Miskolctapolcán, amelynek ünnepélyes ke-
retek közt hétfőn tették le az alapkövét. Ötven fé-
rőhelyes, négycsillagos, wellnesszel ellátott szálloda 
épül, amelyben három fogászati rendelő, diagnosz-
tikai és kiszolgáló résszel kiegészített fogászati rész-
leg is működik majd. A projekt 844 millió forint 
összköltségű, amihez 303 millió forint, vissza nem 
térítendő támogatást kapott a kivitelező cég. A be-
ruházásnak a szerződésben vállalt határidőig, azaz 
jövő november 30-áig el kell készülnie.

Idősek karácsonya 
Komlóstetőn
Mintegy 150-160 idős ember 
részvételével rendezték meg 
idén is az Idősek karácsonyát 
Komlóstetőn. A városrész óvodás 
és iskolás korú gyermekei bő egy 
órás műsort adtak, versmondás, 
éneklés és zenélés is szerepelt a 
programban.

– Hozzánk kicsit hamarabb jött 
el karácsony napja – jegyezte 
meg Holló Gyula, a Komlóstetői 
Általános Iskola intézmény-
vezetője a még múlt pénteken, 
lapzártánk után tartott rendez-
vényen, utalva arra, hogy az 
Idősek karácsonya alkalmából 
már feldíszített iskolával és ka-
rácsonyfával várták a városrész 
szépkorúit.

Mint Gazdusné Pankucsi Ka-
talintól, a terület önkormányza-
ti képviselőjétől megtudtuk, az 
általános iskola tanulói mellett 

a szintén a városrészhez tarto-
zó Szeder Úti Óvoda kis növen-
dékei is szerepeltek a műsorban.

– A Generációk közötti szo-
lidaritás évében is fontos, hogy 
a nagyszülők lássák unokáikat 
szerepelni, szépen verset szaval-
ni, énekelni. Több éve hagyo-
mány már egyébként az Idősek 
karácsonya program nálunk, ezt 
a sorozatot idén is folytattuk – 
mondta az önkormányzati kép-
viselő.

A Szeder Úti Óvoda nemcsak 
a gyermekek műsorával készült 
egyébként az ünnepekre, hanem 
az épület termeit is szépen feldí-
szítették. Az előtérben egy Mi-
kulás és egy rénszarvas fogadja 
az intézmény falai közé lépőket, 
a díszek és a világítás pedig ha-
misítatlan ünnepi hangulatot 
varázsol az óvodába.

K. I. | fotó: Mocsári L.

Hagyományteremtő  
templomi koncert
Karácsonyi koncertet adtak a Fa-
zekas Utcai Általános Iskola diák-
jai kedden kora délután a Szent 
Anna-templomban, amelyre az 
Iránytű Szociális Szolgálat által 
gondozott idős személyeket és a 
dolgozókat hívták meg. 

A Kovács Józsefné Budai Mária 
önkormányzati képviselő által 
életre hívott ünnepi koncertre 
gyakorlatilag megtelt a temp-
lom. Szarvas Péter esperes, a 
Szent Anna templom plébánosa 
a karácsony üzenetéről szólt az 
egybegyűltek előtt. Ezután kö-
vetkezett a Fazekas iskola diák-

jainak, köztük a messze földön 
híres kórusnak az egyórás ka-
rácsonyi koncertje, 128 gyerek 
közreműködésével. 

– Úgy gondolom, nemcsak 
én, az egész hallgatóság felejthe-
tetlen élménnyel gazdagodott! 
Ezért is szeretnék hagyományt 
teremteni ebből a rendezvény-
ből – nyilatkozta a képviselő, 
hozzátéve, körzetében természe-
tesen nem csak ezzel készülnek 
az ünnepre. A Vologdán példá-
ul karácsonyfát állított, amelyet 
hétfőn a Brunszvik Teréz Tag-
óvoda 120 gyermekével közö-
sen díszítettek fel.                    Cs. L.

» Miskolc Görög Nemzetiségi Önkormányzata közmeghallgatást tart decem-
ber 17-én, délután fél hattól 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.).

» Hétvégi ügyfélfogadás. A Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhiva-
tal Munkaügyi Központja hétvégi munka- és 
ügyfélfogadási rendje az informatikai rend-
szer leállása miatt változik. A kirendeltségek 
munkarendje szombaton: 7.30–12.30. A ki-
rendeltségek ügyfélfogadási rendje: 8–11, 
a központ munka- és ügyfélfogadási rendje: 
7.30–13.30.

» Új helyen a Fogyasztóvéde-
lem. A megyei Kormányhivatal Fogyasz-
tóvédelmi Felügyelősége december 13-ától 
új helyre költözött. A továbbiakban a 3530 
Miskolc, Meggyesalja utca 12. számon áll 
az ügyfelek rendelkezésére. Telefonos elér-

hetőségük technikai okok miatt átmeneti-
leg szünetel.

» Fokozott élelmiszer-ellenőr-
zés. Országos hatáskörű, kiemelt ellenőrzé-
seket végző csoport működik szeptember óta 
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal-
ban (NÉBIH), amely az élelmiszerláncot, va-
lamint az élelmiszerbiztonságot fokozottan 
veszélyeztető ügyeket vizsgálja. A Kiemelt El-
lenőrzési Csoport (KECS) a fogyasztók jelentős 
részét érintő vészhelyzetekben, például csalá-
sok és hamisítások esetén jár el. Nagy figyel-
met fordítanak többek között az élelmiszer-
előállítás és -forgalmazás területén előforduló 
csalások, hamisítások feltárására. 

KORmÁnyhIvAtALI híReK ›››››››››››››››››››››››››››››››››››

KÖZmeGhALLGAtÁS ›››››››››››››››››››››››››››››

HIrdeTéS

Támogatással a Mikulásnál 
A Mikulásvonat híre már messzire 
eljutott, mi magunk is találkoztunk 
olyan utasokkal, akik Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyéből érkeztek, 
hogy átéljék ezt a különleges él-
ményt. De a miskolci gyerekek sem 
maradnak ki belőle, no vember vé-
gétől december közepéig több 
mint kétezer gyermek (és kísérő-
ik) az önkormányzati képviselők 
támogatásával juthatott el a lillafü-
redi Mesebirodalomba. 

Így például a kisvonat-végállo-
máshoz közelebb eső területek-
ről Benczés Miklós támogatásá-
val 250, Kovács Lászlóéval 120, 

Seresné Horváth Zsuzsáéval 220, 
Katona Ferencével pedig 158 gyer-
mek indulhatott el a nagy útra. 

De a távolabbi körzetekben élők 
sem maradtak otthon: a belváros-
ból Eperjesi Erika 160, Zsiga Mar-
cell 230, Szabó Sándor 235, Kiss 
János pedig 196 gyermek utazá-
sát támogatta. Gonda Géza segít-
ségével Hejőcsabáról 187, Nánási-
Kocsis Norbert támogatásával a 
Szentpéteri kapuból 250, Takács 
Gáboréval pedig Martin-kertvá-
rosból és Szirmáról 300 gyermek 
találkozhatott a Mikulással és szá-
mos mesefigurával.

Beköszöntött a hideg – telt ház a segélyszervezeteknél
Igazi, téli hideg köszöntött ránk az 
elmúlt napokban, ilyenkor mindig 
megnő az érdeklődés a segélyszerve-
zetek szolgáltatásai iránt.

» folytatás az 1. oldalról
Az intézmény átmeneti szállásán 50 
hajléktalannak biztosítanak állandó 
fedelet, s az utóbbi napokban még 
a folyosókra, orvosi váróba is mat-
racokat vittek. Kocsenga Anton ar-
ról is beszámolt, hogy egy sikeres 
pályázati programnak köszönhető-
en tíz hajléktalant tudtak külső, al-
bérleti körülmények közé költöztet-
ni az átmeneti szállásról, s helyükre 
újabb hat fő jöhetett be az „utcáról”. 
A Csanyikban, Lyukóban, hétvégi 
házas övezetekben 70 olyan hajlék-

talannal tartanak kapcsolatot, akik 
nem akarnak beköltözni az ellátó 
intézménybe. Az utcai gondozók 
rendszeresen visznek nekik gyer-
tyát, élelmet, takarókat, gyógyszert.  
Egy másik pályázatuk is elbírálás 
alatt van. Ebben egy állandó krízis-
autó működtetésére kértek támoga-
tást, amely január 1-jétől naponként 
este tízig járná a várost, figyelve, hol 
van szükség segítségre. 

A Napfényt az Életnek Alapítvány 
32 férőhelyes rehabilitációs részle-
get, 50 férőhelyes átmeneti szállást, 
és 100 férőhelyes nappali melege-
dőt működtet – ez utóbbiba 8-tól 16 
óráig bárki betérhet, aki meleged-
ni akar. Végh András szakmai veze-
tő elmondta, az érintettek általában 

tudják, melyik intézményben mi-
lyen ellátáshoz lehet jutni, s akinek 
esetleg ők nem tudnak menedéket 
adni, azt átirányítják a szomszéd-
ba, a Magyar Vöröskereszt miskol-
ci, Hajléktalanokat Gondozó Köz-
pontjához. A Napfényt az Életnek 
Alapítvány intézményeiben is zsú-
folásig megteltek a férőhelyek, ut-
cai gondozóik nagyjából 150 „kinti” 
hajléktalannal tartanak rendszeres 
kapcsolatot. Mint megtudtuk, az ő 
területükön, az avasi lakótelepen, a 
Népkertnél, illetve a kertvárosi ré-
szeken vannak olyan „gócpontok”, 
ahol nagyobb számban húzódnak 
meg a fedél nélküliek. A 46/324-
525, és a 30/7403-493-as számon is 
várják azok jelzéseit, akik segítségre 

szorulnak, vagy veszélyeztetett em-
bert látnak. A Magyar Vöröskereszt 
miskolci, Hajléktalanokat Gondozó 
Központjának vezetője, Duberné 
Dunaveczki Éva elmondta, összes-
ségében meghaladja a háromszázat 
azok száma, akikről folyamatosan 
gondoskodnak. Valamennyi férő-
helyük kihasznált, indokolt esetben 
pótágyakat, matracokat is beállíta-
nak. Azokat a hajléktalanokat, akik 
nem akarnak bemenni az intézmé-
nyekbe, náluk is utcai gondozószol-
gálat segíti takaróval, élelmiszerrel, 
gyógyszerrel, s persze tanácsokkal.

A krízisidőszak kezdetén a teajá-
ratok is útnak indultak, hogy a hét-
köznapokon forró itallal, zsíros ke-
nyérrel segítsenek.                        Sz. S. 
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800 millió forintból épülhet 
meg a Déli Ipari Park
A pályázható legmagasabb ösz-
szeget, 400 millió forintot nyert el 
Miskolc új ipari parkjának kiala-
kítására.

A város északi iparterülete, a 
Mechatronikai Ipari Park az el-
múlt másfél év sikeres befekte-
tés-szervezésének köszönhetően 
lényegében megtelt. Több tíz-
ezer négyzetméter ipari létesít-
mény épül, közel 10 milliárd fo-
rint összértékben, több száz új 
munkahelyet kínálva a követke-
ző években.

Ezen kívül azonban nem ren-
delkezett a város olyan egybe-
függő, befektetőknek kiajánl-
ható közművesített területtel, 
amely ilyen célú fejlesztés ered-

ményeként ipari parkként funk-
cionálhatna. A város néhány 
hónappal ezelőtt döntött arról, 
hogy ezt a területet a város déli 
kapujában alakítja ki. Miskolc 
önkormányzati tulajdonában 
lévő Déli Ipari Parkban mint-
egy 62,5 hektáron kezdődhet-
nek meg a fejlesztések. 

A befektetői iparterület elő-
készítésére és  közművesítésére 
igénybe vehető pályázati forrás 
pályázható maximuma 400 millió 
forint volt. A Miskolc Holdingnak 
sikerült a maximálisan igényelhe-
tő támogatási összeget elnyernie. 
Az ipari parkot összesen 800 mil-
lió forintból valósítja meg a város, 
vagyis a teljes beruházás felét tá-
mogatási forrás biztosítja.

Árnyékra vetődött a Blikk

Kriza Ákos polgármester hétfő 
délután rendkívüli sajtótájékozta-
tót hívott össze, mert azzal vádol-
ta meg egy országos bulvárlap, 
hogy közpénzen megcsináltatta 
az utcájában az utat.

» folytatás az 1. oldalról
Kriza Ákos polgármester hétfői 
rendkívüli sajtótájékoztatóján a 
borsodi sajtón kívül az ATV és az 
RTL Klub kamerái előtt elmond-
ta, hogy a Blikk hétfői cikke, 
amely szerint „a saját utcámban 
megcsináltattam az utat, vilá-
gossá tette, hogy immár a nyílt 
hazugság eszközeivel kívánják a 
városvezetőket és ezzel együtt a 
várost is hírbe hozni”.

A polgármester ezt követően 
a lap állításával szemben sorolni 
kezdte a tényeket: „Nem voltam 
polgármester, amikor az utcám-
ban útfelújítás kezdődött! 2010 
októbere óta vagyok polgármes-
ter. Az utca azon részének, ahol 
én is közlekedek, vagyis a Köz-
domb és Margittai utcát össze-

kötő szakasz aszfaltos javítását 
2010 nyarán, tehát az előző vá-
rosvezetés és Káli Sándor szoci-
alista polgármester vezetése ide-
jén végezték, a felújítást a terület 
akkori önkormányzati képvise-
lőjének választókerületi fejlesz-
tési alapjából”. 

Vagyis Kriza Ákos a felújítás 
kapcsán – a Blikk pechére pont 
szocialista városvezetés, valamint 
Káli Sándor MSZP-s polgármes-
ter regnálása idején – egyszerű 
miskolci polgárként szembesült 
azzal, hogy utcájukat leaszfaltoz-
zák. Az utca aszfaltozásának foly-
tatása 2012 májusában valósult 
meg, ez azonban már nem érin-
tette a tulajdonában lévő ingatlan 
előtti területet.

Kriza Ákos a miskolciak érde-
keit szem előtt tartva jelentette ki: 
„E hírrel tehát személyemet nem 
lehet lejáratni, mert egyszerűen 
nem igaz az állítás. Arra viszont 
alkalmas, hogy a várost lejárassa, 
rossz színben tüntesse fel, és kárt 
okozzon a miskolciaknak.”

„A hitelek gúzsba kötötték Miskolcot”
Miskolc adósságából 17 milliárdot vesz át az állam 

Miskolcra érkezett kedd 
délután Pintér Sándor bel-
ügyminiszter, hogy a vá-
ros vezetőivel egyeztessen 
az önkormányzati adósság-
átvállalás részleteiről. Mint 
elhangzott, 17 milliárd fö-
lött lesz az az összeg, amelyet 
Miskolctól átvállal az állam.

» folytatás az 1. oldalról
Az állam az adósságcsökkentést 
tűzte ki célul, jelentette ki Pintér 
Sándor. Ennek keretében dolgoz-
tak ki programot a devizahitelesek 
megsegítésére, és döntöttek az öt-
ezer lakos alatti települések esetén 
az adósság teljes átvállalásáról. Fo-
lyamatosan tárgyalnak az ettől na-
gyobb lélekszámú településekkel 
is, ezeknél 40–70 százalék közöt-
ti átvállalással szeretnének segíte-
ni. Miskolc adóssága nettó értéken 
meghaladja a 35 milliárdot, ebből 
17 lesz az, amelytől megszabadulhat 
a város az adósságrendezés során.

A belügyminiszter hozzátette, 
szívesen jön Miskolcra. Ha nagy a 
baj, mindig segítenek, így volt ez 
az árvíz idején is. Támogatják a 26-
os út építését, amely kapcsán nem 
történt semmi az elmúlt években, 
ötmilliárd forint érkezett a térség-

be a Start program keretében. Ki-
emelte, nem szabad, hogy a rende-
zés után újra keletkezzen adósság, 
ennek megfelelő költségvetést vár-
nak a településektől, így Miskolc-
tól is. Arról is szólt, el kell érni bi-
zonyos társadalmi csoportoknál, 
hogy önfenntartókká váljanak és 
ne segélyekből éljenek.

Kriza Ákos hozzátette, küzde-
nek az adósságszolgálattal, ez a leg-
nagyobb gátja a működésnek és a 
fejlesztéseknek. A polgármester az 
adósságról elmondta, az önkor-
mányzat 2010. évi gazdálkodása 
eredményeként a pénzmaradvány-
elszámolásban 1,7 milliárd fede-
zethiány keletkezett. Emellett az 
áthúzódó szállítói kötelezettség ál-
lománya 2,6 milliárd forintot, a fo-

lyószámla-hitelkeret igénybevé-
tele 2,4 milliárdot tett ki. A 2010. 
évi zárszámadás szerint az ön-
kormányzat 2035-ig törlesztendő 
adósságállománya – hitelekből és 
kötvényekből – 28,5 milliárd fo-
rint, mely a devizaárfolyam válto-
zásából adódó árfolyamveszteség 
és az adósságszolgálat költségeivel 
együtt meghaladja a 40 milliárdot. 
Az előző városvezetés által vállalt, 
a 2010. utáni éveket terhelő köte-
lezettségek összege mintegy 15,2 
milliárd forintot tesz ki. Ez össze-
sen 61,1 milliárd forint.

Ez gúzsba kötötte Miskolcot, így 
az átvállalás jelentősen könnyít a 
város terhein, tette hozzá. A jövő-
ben rendszer alapú átszervezésre 
van szükség, új típusú költségvetés-

re. El fogják érni, hogy csak annyit 
költsenek, amennyi forrás rendel-
kezésre áll, és csak olyan beruházá-
sokba fogjanak bele, amelyek bevé-
telt generálnak.

Minden ésszerű határt átlépett 
a szocialista kormány az adóssá-
gok terén és az önkormányzatokat 
is teljesen eladósították – jelentet-
te ki Csöbör Katalin országgyűlé-
si képviselő. Sok kistelepülés a csőd 
szélére került, ezt oldja most meg a 
kormány. Reményét fejezte ki, hogy 
jobb gazdálkodás mellett nem áll 
elő még egyszer ilyen helyzet.

Megköszönte Sebestyén László 
országgyűlési képviselő, hogy idáig 
eljutottak az adósságátvállalásban, 
amely képviselői kezdeményezésre 
indult el. Miskolc adósságszolgála-
ta majd’ négymilliárd forint éven-
te, ami megegyezik az oktatási in-
tézmények éves költségvetésével. 
Ez alól a nyomás alól fog Miskolc 
megszabadulni. Ha nincs ez a se-
gítség, akkor anyagi katasztrófa felé 
sodródott volna véleménye szerint 
Miskolc. 

Amint arról beszámoltunk, 1956 
önkormányzat 612 milliárd forint-
nyi adósságának állami átvállalását 
jelentette be korábban Orbán Vik-
tor miniszterelnök. A 2007–2010 
között legeladósodottabb megye-
székhelyek listájának az élén Pécs 
áll, míg Miskolc a második.

H. I. | fotó: Juhász Á.

Változó közszolgáltatási díjak
A kötelező kéményseprési díj, sírhely-
díjak és temetői szolgáltatások, a díj-
köteles várakozás, a közműves ivó-
víz és csatornadíj, illetve a települési 
szilárdhulladék-szállítás díjai is vál-
toznak a csütörtöki városi közgyűlés 
döntése nyomán.

A változásokról Pfliegler Péter al-
polgármester tartott tájékoztatót a 
napirendi vita előtt.

– A parkolási színvonal megtar-
tásához emelésekre lesz szükség, de 
a leginkább használt bérlet, példá-
ul a lakóhelyi bérlet esetén nem lesz 
emelés és az adminisztrációs díjak 
sem emelkednek majd. A kék, sárga 
és zöld zónában átlag 4,8 százalék-
kal emelkednek majd január 1-jétől 
– tette hozzá. Hangsúlyozta, az eme-
lés az inflációs ráta alatt van, de a fej-
lesztések miatt szükség van rá.

Pfliegler Péter elmondta, a teme-
tői díjak közel 5 százalékkal fognak 
emelkedni, erre azért van szükség, 

hogy az emelkedő rezsiköltsége-
ket ki tudják fizetni, így továbbra is 
megfelelő színvonalon tudják kezel-
ni a kezelésében lévő temetőket.

Elhangzott, a települési szilárdhul-
ladék-szállítás esetén a közszolgála-
ti szerződés tíz év után lejár az AVE 
Miskolc Kft.-vel. Pfliegler Péter el-
mondta, a szemétszállítási díj havi 
bruttó 285 forinttal emelkedik, azon-
ban azok a lakossági fogyasztók, akik 
vállalják a szelektív hulladékgyűjtés-
be való bekapcsolódást és teljesítik is 
azt, a jövőben kisebb szemétgyűjtőt 
használhatnak – ez akár díjcsökke-
nést is eredményezhet. Kiemelte, ez a 
lehetőség fennáll a társasházak, lakó-
szövetkezetek számára is.

– Az AVE megvizsgálja a számlá-
zási rendszer átalakításának lehető-
ségét is és csatlakozik egy rászoruló-
kat segítő programhoz. Elemi érdek 
a kevesebb lerakandó hulladék elve, 
vagyis a szelektív gyűjtés. Kevesebb 
szemétért kevesebbet kell fizetni, a 

szelektív hulladékot el tudja a szol-
gáltató adni, és mindenki jól jár az-
zal, hogy kevésbé terheli a környe-
zetet – mondta Pfliegler Péter.

Az elmúlt év végén hatályba lé-
pett a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló törvény, mely megszüntette a 
települési önkormányzatoknak az 
ivóvíz- és szennyvízdíjakra vonat-
kozó ármegállapítási jogosultságát. 
A díjakat a Magyar Energia Hiva-
tal javaslatának figyelembe vételé-
vel a víziközmű-szolgáltatásért fe-
lelős miniszter rendeletben állapítja 
meg. Így itt a közgyűlés csak a ren-
delet ármegállapítást szabályozó be-
kezdéseinek hatályon kívül helyezé-
séről döntött.

Tekintettel arra, hogy a kémény-
seprő-ipari szolgáltatás közszolgál-
tatási díjának határait megszabó 
kormányrendelet és miniszteri ren-
delet az előterjesztés összeállításáig 
nem jelent meg, a 2013. évi közszol-
gáltatási díjak a 2012. évi díjakhoz 
képest nem változnak e területen.

 H. I.

„Okossá válik” 
a közlekedés
Kezdetét vette Miskolc és Fel-
sőzsolca közösségi közleke-
désének infrastrukturális fej-
lesztése, vagyis az Okos Pont 
Projekt. Több mint 340 mil-
lió forintból – mintegy 291 
milliós uniós támogatással – 
2013 végéig 54 megállóhelyen, 
2 végállomáson és 4 csomó-
pontban épül olyan korszerű 
utastájékoztató rendszer, mely 
vizuális eszközökkel és hang-
alapon is valósidejű informá-
ciókat ad a menetrendről, a 
várakozási időről és a buszok 
helyzetéről is. 170 buszt lát-
nak el GPS-es adatgyűjtő egy-
séggel, járműfedélzeti vezérlő-
egységgel, kihangosítással és 
járatazonosító hangosítással, 
valamint akadálymentesítik az 
Újgyőri főteret, ahol egy új, fe-
dett várótermet is építenek.

Felszámolnák a Kocsonyafesztivál szervezőjét? 
Felszámolási eljárást kezdeménye-
zett a Kocsonyafesztivált szervező 
„Több, mint legenda…” Alapítvány, 
illetve a „Több, mint legenda...” Non-
profit Kft. ellen a cég több beszállító-
ja – jelentette be Megay Györgyi, az 
alvállalkozók ügyvédje sajtótájékoz-
tatón, szerdán. Rózsa Edit fesztivál-
igazgató elismerte a tartozás tényét, 
de hangsúlyozta, az ügy a 2013-as 
fesztivált nem érintheti.

Bár még a két évvel ezelőtti szám-
lákat sem fizették ki, de már a kö-
vetkező, 2013-as Kocsonyafesztivált 
hirdeti az interneten a rendezvényt 
szervező kft. Vélhetően emiatt kez-
deményeztek felszámolási eljá-
rást a szervezők ellen miskolci, ka-
zincbarcikai, szegedi és budapesti 
vállalkozók. A cégeknek – me-
lyek többek között pavilonépítés-

sel, rendezvényszervezéssel, illetve 
mobil vécék bérbeadásával foglal-
koznak, több mint ötmillió forint-
tal tartoznak a szervezők, a „Több, 
mint legenda…” Nonprofit Kft. fize-
tésképtelenségét – nem jogerősen – 
már kimondta a bíróság. Az azonos 
nevű alapítvány 90 napot kapott egy 
reorganizációs terv elkészítésére, a 
hitelezőkkel való megegyezésre. Ha 
ez nem sikerül, ott is elkezdődhet a 
felszámolás.

Megay Györgyi ügyvéd a Mis-
kolc Televíziónak azt mondta, a fi-
zetésképtelenség megállapítását 
követően felszámolási eljárást kez-
deményeztek, mivel a tartozásaikat 
a jogerős meghagyás alapján nem 
fizették meg, pedig van közöttük, 
ami 2010-ről maradt vissza. Jelen-
leg összesen több mint négymillió 
forintot követelnek az alapítványtól, 

illetve a kft.-től. Mindent megtet-
tek a békés rendezés érdekében,  de 
pénzt csak akkor láttak, amikor jogi 
útra terelték az ügyet, ám az inkasz-
szóval is csak részben jutottak hozzá 
követelésükhöz.

Az ügyvéd hivatkozott Rózsa 
Edit fesztiváligazgató egy koráb-
ban írt levelére is – eszerint a szer-
vezők több mint 5 millió forin-
tot várnak utófinanszírozásként az 
Agrármarketing Centrumtól (ezt a 
pénzt korábban pályázaton nyer-
ték). Mint mondta, az alapítvány 
teljes tartozása azonban ennél jóval 
több lehet, hiszen ő csak négy céget 
képvisel, a teljes kintlévőség akár a 
10 millió forintot is meghaladhatja.

Megoldás az együttműködés?
Az ügyben megkerestük Rózsa 
Edit fesztiváligazgatót is, aki úgy 

fogalmazott, abban, amit délelőtt 
Megay Györgyi elmondott, semmi 
újdonság nincs.

– Magam több alkalommal is 
tájékoztattam a közvéleményt – 
egyebek mellett egy nyári sajtótá-
jékoztatón, illetve sajtócikkekben 
– a fesztivál nehézségeiről. Mi-
vel a fesztivál közhasznú, nonpro-
fit rendezvény, ezért ki van szol-
gáltatva annak, hogy a különböző 
pályázatokon elnyert összegeket – 
az utófinanszírozás miatt – mikor 
kapja meg. Márpedig ezek a pén-
zek nyújtanak fedezetet az alvál-
lalkozói teljesítések kifizetésére – 
mondta Rózsa Edit.

A Kocsonyafesztivál körül ki-
alakult helyzettel kapcsolatban úgy 
fogalmazott, a rendezvényt szer-
vező társaságoknak éppen annyi a 
kintlévőségük, mint a tartozásuk.

Hozzátette, mindezt korábban 
jelezte a cégeknek, illetve a képvi-
selőjüknek is, mint ahogy azt is, 
hogy ők továbbra is együttműköd-
nének velük akár oly módon, hogy 
a vállalkozók a következő Kocso-
nyafesztivál során úgy nyújtanák 
szolgáltatásaikat, hogy azzal rész-
ben kompenzálnák a tartozásokat 
a szervezők. Mint mondta, a fesz-
tivál jövője a felek együttműködé-
sétől is függ, ez rajta biztosan nem 
fog múlni, ő – ahogy korábban – a 
jövőben is hajlandó a párbeszédre.

Elmondta azt is, 2013-ban is lesz 
Kocsonyafesztivál, ennek megren-
dezését ez az ügy nem érintheti.

A támogatónak is tartoznak
Mint arról korábban írtunk, és 
amint azt Kriza Ákos, a város pol-
gármestere a csütörtöki közgyű-
lésen hangsúlyozta (lásd 5. oldal), 
Miskolc kiemelten fontos felada-
tának tekinti a város életében jelen 

lévő és a jövőben létrejövő kulturá-
lis és gasztronómiai rendezvények 
támogatását, így a Miskolci Kocso-
nyafesztivált is, ezért a hivatal tár-
gyal a fesztivál tulajdonosával.

Miskolc eddig is támogatta a 
fesztivált. Így például ez évben – 
a korábban a városházától kapott 
információnk szerint – a hatályos 
rendelet alapján a fesztivál terület-
használati díja 13 millió forint lett 
volna, a kaució ugyanennyi. A vá-
ros azonban mindössze 500 ezer 
forintot kért a területhasználatért 
és 1,5 millió forintot kaucióként. 
Emiatt gyakorlatilag 12,5 millió fo-
rinttal támogatta az önkormányzat 
a Kocsonyafesztivált, és a karácso-
nyi díszkivilágítás is tovább maradt 
fent, éppen a fesztivál miatt.

Mint megtudtuk, a fesztivál 
szervezői a város két cégének, a Vá-
rosgazda és a Szocioprodukt Kft.-
nek is tartoznak.                  Tajthy Á.

(A témát folytatjuk)
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TájékozTaTó a Települési folyékony 
hulladék (Tfh) közszolgálTaTásról

Miskolc város belterületén örvendetes tény, hogy ~92-95%-ban megoldott 
a keletkező szennyvizek elvezetése a közüzemi csatornahálózat segítségé-
vel.

Sajnos, vannak még olyan ingatlanok 
bel- és külterületeken, ahol a keletke-
ző szennyvizeket épített szennyvíztáro-
zókban gyűjtik és szükség szerint szál-
lítatják el tartályos autókkal, köznyelven 
szippantó autókkal.

Az elfogyasztott ivóvíz mennyiségé-
vel szemben az elszállított szennyvíz, 
települési folyékony hulladék mennyi-
sége sok esetben kevesebb, mert ezek 
a házi szennyvízgyűjtők általában nem 
vízzáró kivitelben épültek. A szenny-
víz elszivárog a talajba, talajvízbe, vég-
ső soron szennyezi a közvetlen környeze-
tünket. 

Tudatosan gondolkozó emberként 
ezzel nem lehet egyetérteni, tenni kell 
ellene, különösen Miskolcon, mert köz-
ismert, hogy az ivóvizünket a szeren-
csés természeti adottságoknak köszön-
hetően a bükki karsztból nyerjük. Tehát 
mindannyiunk közös érdeke, hogy ezt 
a vízbázist jó minőségben megőrizzük, 
ezért kiemelten fontos, hogy a házi- 
szennyvízgyűjtőkben összegyűjtött 
TFH-t teljes körűen, ellenőrzött módon 
szállíttassuk el.

Miskolc város 2011. évben megal-
kotott 32/2011. (X. 21.) számú önkor-
mányzati rendeletével az előzőekben 

ismertetett célnak a teljesülését kíván-
ja elérni. Az új rendelet szerint, aki a 
közüzemi ivóvízhálózatra rá van csatla-
kozva, az az ivóvízdíj mellett megfize-
ti a TFH elszállításának és tisztításának 
a díját is. Ez utóbbi díjnak a megfizeté-
sével már nem kell a TFH tényleges el-
szállításakor fizetni. Ez arra ösztönzi az 
érintett tulajdonosokat, hogy az össze-
gyűjtött szennyvíz teljes mennyiségét 
elszállíttassa. 

Ez az a közös cél és környezetvédel-
mi érdek, amit az új TFH-rendelet el kí-
ván érni.

Azok, akik nincsenek rácsatlakozva 
az ivóvízhálózatra, a mindenkori elszál-
lítás időpontjában a tényleges meny-
nyiség után természetesen jóval ma-
gasabb díjon fizetik meg a közüzemi 
szolgáltatást.

Egy év tapasztalatának a birtokában 
elmondhatjuk, hogy az új rendelet be-
vezetését követően az elszállított TFH 
mennyisége tízszeresére növekedett a 
megelőző időszakhoz képest.

Bízunk abban, hogy ez a növekedés 
nem áll meg, mert a vízbázisokat igen 
komolyan veszélyeztetik az illegálisan a 
talajba vagy felszíni vízfolyásba elhelye-
zett folyékony hulladékok. 

Az illegális ürítések számának csök-
kenésével várhatóan mérséklődnek 
azok a forrásszennyezések, amelyek 
nagy esőzések idején jelentkeznek. 
Kevesebb szennyeződés kerülhet a 
talajba, illetve a talajvízbe. A geoló-
giailag sérülékeny ivóvízbázisunk és 
az ivóvízrendszerünk így védettebbé 
válik.

Egy hosszú távon és felelősen gon-
dolkodó víziközmű-szolgáltató társa-
ságnak nem csupán szolgáltatnia kell, 
hanem a társadalom és a környezet 
iránti felelősségből is szigorúan részt 
kell vállalnia!

Miskolc város és  az agglomeráció 
szennyvizeinek tisztítása folyamato-
san és jó minőségben történik annak 
érdekében, hogy természeti környeze-

tünk, ezen belül a Sajó folyó jó ökológi-
ai állapota megmaradjon. Ahhoz, hogy 
a MIVÍZ Kft. ezt a kötelezettségét, azaz 
a szennyvizek tisztítását jó minőség-
ben elláthassa, kiemelten fontos, hogy 
a szennyvizet termelő felhasználóink 
csatornahasználatukban tudatosak és 
következetesek legyenek. A szennyvíz-
tisztító telep a normál életvitellel járó 
szennyvíz megtisztítására alkalmas.

az önkormányzati konyha, könyvtár,
általános szolgáltató központ 

és inkubátorház, szikszó
a  Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázaToT hirdeT
gazdasági vezeTő

(magasabb vezeTő) 
munkakör beTölTésére. 

Bővebb információ: www.szikszo.hu
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Napirend előtt
Kriza Ákos napirend előtt a 
munkahelyteremtéshez kapcso-
lódó eseményekről szólt. Mint 
mondta, nagyon sokat dolgoz-
tak, dolgoznak a foglalkozta-
tás növelése érdekében, s olyan 
eredményeket sikerült elér-
ni 2012-ben, amelyekre min-
den miskolci büszke lehet. 2002 
decemberében 9 ezren voltak 
munka nélkül a városban, ez 
a szám nyolc év alatt 12 370-re 
emelkedett – így vették át a vá-
rost 2010-ben. Azóta több mint 
ezerrel csökkent a munkanélkü-
liek száma, ami komoly ered-
mény a válságos időszakban. A 
polgármester kiemelte a Start 
közmunkaprogram miskolci 
eredményeit, s elmondta: a bel-
ügyminiszter ígérete szerint, jö-
vőre több mint 500 fővel növe-
lik a résztvevők számát. Kriza 
Ákos hangsúlyozta, a foglalkoz-

tatás mellett a program egy fel-
zárkóztatási folyamatnak is ré-
sze, olyanokat vezethet vissza a 
munka világába, akik esetleg tel-
jesen máshogy szocializálódtak.

– A Start-közmunkások te-
vékenysége nyomán Miskolc is 
tisztább, rendezettebb lett az el-
múlt időszakban. Szemétlera-
kókat számoltak fel, patakmed-
reket tisztítottak ki, köszönet a 
munkájukért – tette hozzá a pol-
gármester.

Kriza Ákos arról is szólt, hogy 
a Miskolc Holding és a MIK Zrt. 
eredményes befektetés-szerve-
zői munkájának köszönhető-
en betelt a Mechatronikai Ipari 
Park. Az új, Déli Ipari Park fej-
lesztésére 400 milliós pályázati 
támogatást sikerült elnyerni, rö-
videsen célt érhetnek a befekte-
tőkkel folyó tárgyalások, remél-
hetőleg ez a terület is hamar be 
fog telni.

Sz. S. 

Vita a mellényről
Kriza Ákos polgármester, Csiszár 
Miklós jegyző, valamint Kiss Já-
nos, a Fidesz frakcióvezetője saj-
tótájékoztatót tartott a közgyűlés 
szünetében Varga Gergő (DK) in-
dítványa kapcsán.

A képviselő azt indítványozta, 
hogy a közgyűlés ne folytassa a 
munkáját, amíg a Szebb jövő-
ért polgárőrség egyenruháját vi-
selő Jakab Péter (Jobbik) el nem 
hagyja az üléstermet, vagy le 
nem veszi a mellényét.

Kriza Ákos elmondta, a köz-
gyűlésnek nem feladata rendé-
szeti kérdésekben állást foglalni, 
ezért felkérte Csiszár Miklóst, 
egyeztessen a hatósággal ebben 
a kérdésben. A jegyző elmond-
ta, a hatályos jogszabályok ér-
telmében bűncselekmény nem 
valósult meg. Vétség abban az 
esetben állt volna fenn, ha az il-
lető képviselő az egyenruhában 
– mellényben – rendészeti te-

vékenységet folytat. Itt azonban 
nem volt szó erről, a képviselő 
ruházata a közgyűlés tevékeny-
ségét nem akadályozza, tehát 
nincs indok szankciókra.

Földesi Norbert, az MSZP 
közgyűlési frakciójának vezetője 
ugyancsak sajtótájékoztatót tar-
tott az ügyben. Elmondta, frak-
ciójuk felszólította a közgyűlést, 
határolódjon el ettől a sokakban 
félelmet keltő viselettől, annak 
viselőjétől, s foglalja határozat-
ba, hogy elutasítja a szélsősége-
ket. A képviselő szerint a zárt 
ülésen történő szavazáson nem 
történt meg az elhatárolódás, 
amit ők szégyennek tartanak. 

Kulturális nemzetegyesítés
Az úgynevezett Világsátor-pro-
jekt megvalósításáról is tárgyalt 
a közgyűlés. – A Világsátor he-
lyi, regionális, országos és hatá-
rokon átnyúló, európai léptékű 
programokat valósít majd meg. 
Koncepciójában, a társadalmi 
felzárkózás ügye mellett – illet-
ve azon keresztül – a nemze-
ti, nemzetegyesítő szerep is ki-
emelt jelentőségű lesz – mondta 
el kiegészítésében Kiss Gábor al-
polgármester.

Mint elhangzott, a Világsátor-
központ száz százalékos uniós 
támogatással, a Miskolci Egye-
tem közelében épülne meg. A 
projekt egyik területe a kuta-
tás, módszertani fejlesztés, di-
gitalizálás, archiválás, elektroni-
kus publikálás. Másik az oktatási 
funkció, az intézmény országos 

oktatási, kutatási és módszertani 
hálózat központjaként működ-
ne együtt a partnerséget válla-
ló településekkel, intézmények-
kel, a hátrányos helyzetűek, ezen 
belül kiemelten a roma fiatalok 
tehetséggondozásával és felzár-
kózásával kapcsolatos módszer-
tani fejlesztésekben, oktatások-
ban.

A Világsátor harmadik ki-
emelt eleme a kultúraközvetí-
tő funkció. A létrehozott inf-
rastruktúra alkalmas lesz 
képzőművészeti kiállítások 
megrendezésére, koncertek, 
színházi események, filmmű-
vészeti alkotások bemutatására, 
az itt működő program- és me-
nedzseriroda hazai és külföldi 
kiállítási, fellépési lehetőségeket 
is szervezne.

Intézményműködtetés
Tárgyalta a közgyűlés a Miskol-
ci Közintézmény-működtető Köz-
pont megalapítását, illetve Mis-
kolc és a Klebelsberg Központ 
közötti együttműködést is.

Mint ismeretes, a nemzeti köz-
nevelésről szóló törvény értel-
mében az állam gondoskodik a 
köznevelési alapfeladatok ellá-
tásáról. A fenntartói feladatokat 
a központi és területi szervek-
ből álló Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ látja el. A 
3000 főt meghaladó lakosság-
számú települési önkormány-
zat gondoskodik az illetékes-
ségi területén lévő összes, saját 
tulajdonában álló, az állami in-
tézményfenntartó központ ál-
tal fenntartott köznevelési in-
tézmény feladatainak ellátását 
szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
működtetéséről. 

Fedor Vilmos (MSZP) sze-
rint hiába kerülnek állami kéz-
be az intézmények, a javításokat, 

eszközbeszerzéseket az önkor-
mányzatoknak kell biztosítani.

Kriza Ákos polgármester ar-
ról szólt, ha már korábban meg-
tették volna azokat a lépéseket, 
amelyeket most tesznek meg, 
akkor már egymilliárd forintot 
spórolhattak volna.

Kiss János (Fidesz) frakcióve-
zető emlékeztetett, hogy maga 
Fedor Vilmos kérte korábban, 
hogy a város ne engedje el az in-
tézményeit. Itt marad a kezelés, 
helyben tartja a város a múltját 
és a jövőjét – mondta

Molnár Péter (KDNP) frak-
cióvezető kijelentette: az, hogy a 
magyar állam a Klebelsberg Köz-
ponton keresztül állja a pedagó-
gusok bérét, nagy segítség. Egy 
jól működő, helyi közintézmény-
működtető jön létre.

Soós Attila (Fidesz) felhívta a 
figyelmet, hogy maradnak hely-
ben karbantartók az intézmé-
nyeknél, akik meg tudnak olda-
ni vis maior-helyzetet.

A jövő évi költségvetésről tárgyaltak
Idei utolsó rendes ülését tar-
totta csütörtökön Miskolc 
közgyűlése. Napirenden sze-
repelt, s most is vitát váltott 
ki az önkormányzat jövő évi 
költségvetésének koncep-
ciójára vonatkozó javaslat, 
tárgyaltak intézményi vál-
tozásokról, közszolgáltatá-
si díjakról, ingatlanügyekről, 
vagyongazdálkodásról.  

Az egyik legnagyobb érdeklődés-
sel kísért napirendi pont ezúttal is 
a miskolci önkormányzat jövő évi 
költségvetési koncepciójának meg-
tárgyalása volt. A törvény jelenlegi 
előírásai szerint költségvetés ké-
szítése két szakaszban történik. 
Az első szakaszban a költségveté-
si koncepció készül el, a második 
ütemben erre alapozva, a költség-
vetési törvényben foglaltak figye-
lembevételével munkálják ki rész-
letesen a költségvetési javaslatot, 
s fogadják majd el a költségvetési 
rendelet tervezetét.  A tervezet sze-
rint az önkormányzat 2013. évre 
tervezett bevétele 29 milliárd 275,9 
millió forint, kiadása pedig 33 mil-
liárd 471,9 millió forint.

Az előterjesztés hangsúlyozza, 
hogy jelenleg előkészítés alatt áll az 
önkormányzatok adósságkonszo-
lidációja, de tekintettel arra, hogy 
a konkrét jogszabály még nem is-
mert, a koncepció összeállítása 
idején még a jelenlegi hitelszerző-
désekből fakadó kötelezettségeket 
vették alapul.  

Kriza Ákos polgármester el-
mondta, a súlyos örökség ellenére 
is fenn tudták tartani a város fizető-
képességét, stabil, kiegyensúlyozott 
gazdálkodást folytat az önkormány-
zat, a kormánnyal együttműködve, 
együtt gondolkodva. – Végre sike-
rült eljutni oda, hogy nem költünk 
többet, mint amennyi bevételünk 
van, szemben az MSZP gyakorla-
tával, költekezésével, hatalmas hi-

telfelvételeivel. Ennek nagy részét 
most a kormány átvállalja, hogy se-
gítse a településeket a talpra állás-
ban, a jövő építésében – fogalma-
zott Kriza Ákos. 

Pakusza Zoltán (Jobbik) képvi-
selő úgy vélte, a kormánypárti kép-
viselők rózsaszín képet festenek a 
valóságról. Jövőre 140 milliárd fo-
rinttal kevesebbet kapnak az ön-
kormányzatok, továbbra sincse-
nek forrásteremtő beruházások 
Miskolcon. A képviselő elmondta, 
állandóan azt hallják, hogy el lett 
adósítva a város. Nevezzék meg 
végre ennek a felelőseit, legyenek 
hitelesek. 

Mokrai Mihály (MSZP) képvi-
selő szerint a jövő évi koncepció 
fő üzenete forráskivonás az önkor-

mányzati rendszerből, a költség-
vetés fikciókra épül. Simon Gábor 
(MSZP) képviselő elmondta, nem 
csak a gyakran emlegetett kötele-
zettség-vállalásokat, hanem az eb-
ből adódó fejlesztéseket is örököl-
te a Fidesz Miskolcon.

Kiss János (Fidesz) frakcióveze-
tő arról szólt, meg kell vizsgálni, 
kiktől származnak az ellenzéki kri-
tikák. A Jobbiknak előbb el kellene 
jutni abba az állapotba, hogy költ-
ségvetést tudjon alkotni. A szocia-
lista Medgyessy-kormány idején, 
az EU-csatlakozás után 14 nappal 
már  túlzott hiányt állapított meg 
az unió, belesodorták az országot 
egy túlzott deficiteljárásba, amiből 
azóta se tudtak kilábalni, ezt most 
a Fidesz-kormány teszi majd meg. 
Kiss János szerint az MSZP idejé-
ben az volt a szisztéma, hogy ve-
gyük fel a kölcsönöket, szerezzünk 
belőle politikai népszerűséget. Az-
tán sarcoljuk meg az embereket, és 
ebből fizessük vissza. 

Nánási-Kocsis Norbert (Fidesz) 
képviselő kérte az MSZP-s képvi-
selőket, ha szakmai hozzászólá-
sokat kívánnak tenni, kifejezetten 
a számokra és a tényekre támasz-
kodjanak. Soós Attila (Fidesz) kép-
viselő az ellenzék szakmai módo-
sító indítványait hiányolta, kérte, 
„ne szerepelni akarjanak, hanem 
dolgozni”.                           Szepesi S. 

Frakcióvezetők a költségvetési koncepcióról
Kiss János (Fidesz)
A 2013-as költségveté-
si koncepciónk kapcsán 
tartjuk magunkat ahhoz 
a véleményünkhöz, amit 
már a választási kam-
pányban is elmondtunk, 
miszerint legjobb, ha 
mindenki addig nyújtóz-
kodik, amíg a takarója ér. 
A szocialisták által vitt, „utánunk az özönvíz” po-
litikának véget vetettünk, két éve takarékos, fe-
gyelmezett költségvetést viszünk, egyensúly-
ban tartjuk a várost, miközben az örökségbe 
kapott adósságcsapdát is kezeljük. Rendkí-
vül fontos tény, hogy Miskolc jövő évi gazdál-
kodásán sokat segít az Orbán-kormány dönté-
se, miszerint a kormány átvállalja az eladósított 
önkormányzatok hiteleinek jelentős részét. Mis-
kolc vonatkozásában ez azt jelenti, hogy nem 
kevesebb, mint 17 milliárd forint hiteltől szaba-
dít meg minket a kormány.

Földesi Norbert (MSZP)
Ahogy már a Fidesztől 
megszokhattuk, ismét 
egy „tökéletes” költség-
vetési koncepcióval talál-
ta magát szemben a köz-
gyűlés. Azonban az nem 
derül ki belőle, hogy ígé-
reteikkel szemben ho-
gyan lesz Miskolc élhe-
tőbb, hogyan folytatódnak a fejlesztések, és 
milyen új beruházások várhatók. Nem tudja 
senki, hogy a kampányban folyamatosan han-
goztatott munkahelyteremtésben mit kíván 
tenni a város vezetése. A tények: a szállítói tar-
tozások ellepik a városházát, az intézmények, 
iskolák tartozásai a működést fenyegetik, és a 
városüzemeltetés méltatlan Miskolchoz. Még 
szerencse, hogy néhány utcát sikerült felújítani 
városunk vezetőinek...Viszont hiába keressük a 
választ a koncepcióban, sajnos, úgy tűnik, 2013-
ban a tények nem változnak.  

Molnár Péter (KDNP)
2010-re, az azt megelő-
ző nyolcévnyi, a szocia-
listák által gyakorolt fe-
lelőtlen gazdálkodás 
következtében nagyon 
nehéz helyzetbe került 
városunk költségveté-
si helyzete. Vészesen el-
adósították a várost, 
adósságcsapdába taszították Miskolcot. 2010-
től azon dolgozik a városvezetés, hogy konszo-
lidálja a helyzetet. Sikerült az egyensúlyi állapot 
kialakítása irányába elmozdulni. Azzal, hogy 
a Fidesz – KDNP kormány 17 milliárd forintot 
(az önkormányzat adósságának a felét!) átvál-
lal Miskolc adósságából, nagy terhet vesz le az 
önkormányzat és a miskolciak válláról. A 2013. 
évi adósságszolgálat például 3,5 milliárd fo-
rint lenne. Reményeink szerint ez is feleződik… 
A város biztonságos működése, működtetése 
egyébként biztosított.

Fesztiválról, fürdőről
A közérdekű bejelentések és kér-
dések közt néhány fajsúlyos városi 
téma is napirendre került.

Kiss János (Fidesz) frakcióvezető 
aggódva tette fel a kérdést, van-e 
Miskolcnak még sikeres és hí-
res téli fesztiválja, azok után, hogy 
napvilágot látott a rossz hír a Ko-
csonyafesztivál kapcsán, melyek 
milliós tartozást említenek. Érdek-
lődött, a város milyen lépésekre ké-
szül?

Kriza Ákos polgármester el-
mondta, a Kocsonyafesztivál ösz-
szeforrt Miskolc nevével, az ország 
tíz legsikeresebb fesztiválja között 
van. Azokat a nagyrendezvénye-
ket, amelyek Miskolc jó hírét vi-
szik, támogatják.

– A Kocsonyafesztivál a város 
számára nagyon fontos, annak el-
lenére, hogy magánfesztiválról van 
szó. Éppen ezért az előző fesztivál 
óta eltelt időben is többször egyez-
tettünk a szervezőkkel, akik jelez-
ték, hogy vannak fizetési problé-

máik a támogatások elmaradása 
miatt. A Miskolc városa nem en-
gedheti meg magának, hogy egy 
fesztiválon ne legyenek kifizetve 
a szállítók, ugyanakkor azt sem, 
hogy elmaradjon a rendezvény. 
Folynak az egyeztetések és meg 
fogjuk rendezni a Kocsonyafesz-
tivált mindenki megelégedésére – 
mondta Kriza Ákos.

Fodor Zoltán (MSZP) a Selyem-
réti Strandfürdő kapcsán érdeklő-
dött, hogy mikor tudják végre a be-
ruházást befejezni.

Czinkné Sztán Anikó, a Miskol-
ci Turisztikai Kft. ügyvezetője el-
mondta, többször felszólították a 
kivitelezőt, hogy ne térjen el a ter-
vektől, ennek ellenére ez több he-
lyen is előfordult. Jelenleg ott tar-
tanak, hogy a szükséges szervek 
aláírták az engedélyeket, megvolt 
a meghívásos tender, elkezdenek 
tárgyalni a cégekkel, és várhatóan 
januárban aláírhatják a szerződést, 
a kivitelezés pedig augusztus végé-
re fejeződhet be 2013-ban.

» A jogszabályi változás miatt hatályon kívül helyezték az állattartás helyi szabályairól szóló ren-
deletet.
» Rábólintottak a képviselők a Miskolc 26. számú főút Északi elkerülő, állami tulajdonban lévő, vízi 
közművei tulajdonjogának átvételére.
» Helyiség biztosításáról is határoztak a Miskolc Bolt, Tourinform Iroda, TDM-iroda és MiskolcPont-
iroda, valamint vendéglátó egység részére a volt Capri cukrászda helyén. 
» Elfogadták Miskolc város középfokú művészetoktatás feladatellátási koncepcióját.
» Döntött a grémium az MVSC-sportpálya önkormányzati tulajdonba vételéről szóló igény beje-
lentéséről a magyar állam felé.
» Elfogadták a képviselők az előterjesztést Miskolc város stratégiai zajtérképéről is.

döntöttek még ›››››››››››››››››››››››
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Mit tartalmaz a távhőszámla?
A MIHŐ Kft.-hez a fűtési idényben számos lakossági megkeresés érkezik, hogy a távhőszol-
gáltatás számláját nem tudják megfelelően értelmezni.  A MIHŐ Kft. minden számláján a 
szolgáltatás kódjaként megjelölt tételekről a számla hátsó oldalán rövid magyarázat szere-
pel. Ennek ellenére jogos igényként merül fel a díjazás technikája mellett, hogy a távhődíj 
hátterével kapcsolatban is adjon közérthető, a díjfizetők számára is könnyebben követhe-
tő információt.

A távHŐszolgáltAtásI száMlA tArtAlMAzzA:
 a díjfizető és a távhőszolgáltató azonosítására szolgáló adatokat: név, cím, adószám
  a számla teljesítésére vonatkozó adatokat: a szolgáltatás megnevezését, mennyiségét, értékét,  

illetve 
 a fizetéssel kapcsolatos adatokat: a fizetési módját, esedékességét. 

A számla egyik fontos tartalmi eleme a teljesítés időpontja, mely a számla befizetésének határide-
je. A számlán megjelölt fizetési határidőre a szolgáltatás díjának be kell érkeznie. Ellenkező esetben a 
MIHŐ Kft. jogosult késedelmi kamatot felszámítani a fizetési határidő lejártát követően történt befize-
tésekre vonatkozóan. 

Folyamatosan teljesített szolgáltatás-nyújtásnál a számla fizetési határideje és a teljesítés időpont-
ja megegyezik. 

A MIHŐ Kft. a távhőszolgáltatási számlákat tárgyhónapra készíti el. A lakossági távhőszolgáltatási 
számlában az alábbi díjtételek szerepelnek a 40/2006. (XII. 06.) számú – a távhőszolgáltatás díjáról és a 
díjalkalmazás feltételeiről szóló – többször módosított Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
rendeletében foglaltak szerint:

vEgyünK A KEzünKbE Egy távHŐszáMlát:

vEvŐ és A díjfIzEtŐ HEly AzonosításárA szolgáló AdAtoK:
Ügyfél azonosító

A szolgáltatást igénybe vevő természetes személy, a díjfizető azonosító kódja a szolgáltatónál. 

Fogyasztási hely azonosító
Annak a felhasználási helynek az azonosító száma, ahol a nyújtott szolgáltatást igénybe veszi a díj-

fizető.

Kézbesítési cím
A díjfizető neve, levelezési címe, amelyre a távhőszolgáltatási számla kézbesítésre kerül.

távHŐszolgáltAtásI száMlA díjtétElEI:
Alapdíj  

Alapdíjat a lakás nagysága, légköbmétere után fizet a díjfizető. A tárgyhavi számlában a megállapí-
tott éves alapdíj 1/12-ed része + áfa összeg kerül elszámolásra, a távhőszolgáltatási számlán, a sor ele-
jén feltüntetett hónapra vonatkozóan. 

Alapdíjat a távhőszolgáltatás folyamatos biztosításáért és a távhőszolgáltatás igénybevételéért 
számlázza a szolgáltató. Az alapdíj a távhőszolgáltatás azon állandó költségeire biztosít fedezetet, 
amelyek a hőtermelő és hőszolgáltató berendezések, távhővezetékek folyamatos és biztonságos üze-
meltetése érdekében merülnek fel. A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. a lakossági felhasználók részé-
re a használatában lévő közös használatú helyiségek után 2004 októberétől alapdíjat nem számláz!

Fűtési hődíj – részszámla 
A fűtési hődíj részszámla a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának többször módosított 

40/2006. (XII. 6.) sz. rendelete alapján kerül elszámolásra. 
A részszámla megjelenítését a számlában az indokolja, hogy a MIHŐ Kft.-nek a hőtermeléshez szük-

séges földgázbeszerzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesítenie kell, melynek 
nagyságrendje  kb. 10 naponta 100 millió forintos tétel.

Részszámlázásra kerül a fűtött lakás légköbmétere alapján, az önkormányzati rendeletben megha-
tározott havi hőmennyiség, vagy a társasházzal megkötött „Megállapodásban” meghatározott meny-
nyiség.

Fűtési hődíj-elszámolás
A fűtési hődíj elszámolása tényleges hőmennyiségmérés alapján történik, a társasházzal megkötött 

távhőszolgáltatási szerződés szerint.
A tényleges mérésen alapuló elszámolás lehet:
 havonta történő elszámolás, vagy
 idényvégi elszámolás.

A fűtési hődíj elszámolása – az elszámolási módnak megfelelően – a tényleges mérésen alapuló, a 
felhasználó által előző hónapban vagy a teljes fűtési idényben felhasznált hőmennyiség és az árrende-
let szerint megállapított díjtétel szorzata. 

Fűtési hődíj jóváírása
Az elszámolási módnak megfelelően az előző hónapban vagy a fűtési idényben kiszámlázott rész-

számla levonása történik meg a tárgyhavi távhőszolgáltatási számlában. A tétel mínusz előjellel szere-
pel a távhőszolgáltatási számlán.

Vízfelmelegítési részszámla
A fűtési hődíj előleghez hasonlóan és indokok alapján, a kéthavonta leolvasásra kerülő melegvíz-

órák leolvasásának konkrét adatait alapul véve vízfelmelegítési előleg kerül a számlába.
A vízfelmelegítési részszámla, az előző számlázási időszak melegvíz-felhasználásának 30 napra eső 

hányada szerint számított érték. 

Vízfelmelegítés-elszámolás
A lakásban felszerelt melegvizes óra kéthavonta történő leolvasási adatai alapján a ténylegesen fel-

melegített meleg víz kiszámlázott díját tartalmazza.
A vízfelmelegítés összege, az előző hónapban ténylegesen leolvasott kéthavi használati melegvíz- 

mennyiség és vízfelmelegítési díjtétel szorzata.

Vízfelmelegítés-jóváírás
Az egyedi használati melegvízmérővel rendelkező díjfizetőknél a felhasználási időszakban rész-

számlaként számlázott mennyiség és a hozzátartozó érték negatív előjellel.

Vízfelmelegítés átalány 
A vízórával nem rendelkező lakossági felhasználók esetében, Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-

mányzatának előzőekben hivatkozott 40/2006. (XII. 06.) sz. árrendelete határozza meg, hogy az érin-
tett lakás alapterülete szerint milyen mértékű vízmennyiséget kell a számlában érvényesíteni.

AdóAlAp és áfA összEsEn
A számlában szereplő adóalap és a felszámított áfa összege kerül összesítésre. A távhőszolgáltatás 

díjait 5%-os mértékű általános forgalmi adó terheli.  

lAKásfEnntArtásI táMogAtás
Az érintett díjfizetőnek a MMJV Önkormányzata által határozatban megállapított Lakásfenntartási 

támogatás jóváírása, mely a tárgyhavi távhőszolgáltatási számla fizetendő összegét csökkenti.

száMlA fIzEtEndŐ összEgE
A számla fizetendő összege, mely bizonyos feltételek fennállása esetén lehet jóváírás is.

EgyEnlEg
Az aktuális távhőszolgáltatási számla összegének kivételével a partner összes díjfizető helyének nyil-

vántartott folyószámla-egyenlege.

A Miskolc Holding zrt. tagvállalata

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.

www.miho.hu l E-mail: ugyfel@miho.hu  

ügyfélfogadás helye:  
3530 Miskolc, szemere u. 5.

telefon:  46/501-745, 501-746, 501-747,  
501-748, 501-749 
(Csak ügyfélfogadási időben)

ügyfélfogadás ideje:  h, k, cs: 8.00 – 15.30 óráig, sz: 8.00 – 20.00 óráig, p: 8.00 – 12.00 óráig

Műszaki ügyelet / Központi ügyelet: 3534 Miskolc, gagarin u. 52.
telefon: 46/379-450, 379-360. fax: 46/533-153
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APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésü-
ket ked vezményes áron a 
Miskolci Naplóban hét-
köznap 8.00 és 16.00 óra 
között!

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

HIrdetés

HIrdetés

Könyvet karácsonyra

Karácsony közeledtével – más üz-
letekhez hasonlóan – a könyves-
boltok forgalma is megnő. Az 
ajándékötletek között mindig la-
pult egy-két könyv címe is, azon-
ban az elmúlt években a tapasz-
talatok szerint felerősödött a 
könyv ajándékértéke. 

– Ennek egyik oka mindenkép-
pen a válság, a tendencia ugyan-
is 2008 óta figyelhető meg. 
Manapság kevesebb pénz jut 
egyebek mellett ajándékra is, a 
könyvre talán azért esik sokak 
választása, mert az írott szó ér-
téket képvisel és megfizethető – 
mondja Kondás Vilmos, a Géni-
usz könyváruház vezetője. Mint 
kiemelte, a könyvesboltokon túl 
a kiadók is felkészültek, ma már 
a teljes könyvforgalom mintegy 
harmada – a várhatóan széles 
érdeklődésre számot tartó alko-
tások – az év utolsó két hónapjá-
ban jelennek meg.

Hangsúlyozta, a Géniusz 
könyváruház és a hozzá tar-
tozó könyvesboltok illetve 
webáruház szintén felkészült a 
sikerkönyvekkel, vásárlóik 34 
ezer könyvcímből választhat-
nak. Tapasztalataik szerint a vá-
sárlási szokások is átalakultak 
az elmúlt években – ezüstva-
sárnapig inkább csak nézelőd-
nek az emberek, a vásárlások 
zöme ekkor, vagy inkább ez 
után, az utolsó héten és arany-

vasárnap történik – mint a cég-
vezető mondja, erre számítanak 
idén is. A döntésben az is segít-
heti őket, hogy egyre nagyobb 
kedvezményt nyújtanak az üzle-
teink, akár féláron, sőt, van, ahol 
még olcsóbban megvásárolhat-
ják a kiválasztott könyvet.

– Tavaly a statisztikák szerint 
az ajándékozási listán a 4. leg-
népszerűbb termék volt a könyv, 
bízunk benne, hogy a pozícióját 
javítja, de mindenképp megőrzi 
idén is – teszi hozzá.

És, hogy mit visznek legin-
kább a miskolci könyváruhá-
zakból? Mindent, bármit, ami 
örömöt szerez. Kondás Vilmos 
kérdésünkre elmondta: kará-
csony előtt tömegével fogynak 
a romantikus, nőknek szánt, il-
letve a férfias témájú könyvek. A 
bestsellerek és a sportkönyvek a 
legkeresettebbek, ezek közül is 
nagy figyelmet kapnak a helyi 
érdekeltségűek, mint például a 
DVTK-hoz kötődők.

– Csak, hogy néhány példát 
említsek, hatalmas az érdek-
lődés Szalai Vivien: A magyar 
börtönpokol című, Stohl And-
rásról szóló könyve, Leslie  L. 
Lawrence, Vujity Tvrtko új ki-
adványa iránt, de a Messiről 
szóló, illetve a Volt egyszer egy 
csatár című Kocsis Sándor-em-
lékkönyvnek is nagy a sikere, so-
kat visznek belőle.

Tajthy Á. | fotó: Mocsári L.

Keretszámok – összefogások és követelések
Országgyűlési képviselőkkel 
tekintette át a rektor szerdán 
a Miskolci Egyetem helyze-
tét az államilag finanszíro-
zott keretszámok terveze-
tének tükrében. Nemcsak a 
döntéshozók, az egyetemis-
ták is „megmozdultak”: a 
megyei kormányhivatalban 
ülősztrájkkal tiltakoztak a 
tervezett felsőoktatási intéz-
kedések ellen.

– Emelni kell – foglalta össze rövi-
den Patkó Gyula rektor az állami-
lag finanszírozott keretszámokkal 
szemben az elsősorban hallgatók, 
de oktatók körében is megfogal-
mazott véleményt. – Ezzel együtt 
azonban emelni kell az egyete-
mekre jutó állami finanszírozást 
is, hiszen a működőképesség fenn-
tartásához egy állami egyetemen, 
véleményem szerint, az lenne az 
ideális, ha az intézmény bevételei-
ben az 50 százalékot meghaladná 
az állami finanszírozás.

Mindezekről beszélt a térség 
két országgyűlési képviselőjének, 
Csöbör Katalinnak és Sebestyén 
Lászlónak is szerdai találkozóju-
kon. 

– Tudjuk azt, hogy az országban 
az állami finanszírozású keretszá-

mok drasztikus csökkentésének 
terve felháborodást váltott ki a di-
ákság és a tanári kar körében egy-
aránt. Áttekintettük, mi vezetett 
ide, és mi lenne az optimális hely-
zet – mondta.

Véleménye szerint jó, hogy pár-
beszéd zajlik a politikusok és az 
egyetem vezetése között, hiszen – 
mint fogalmazott – „a jövőről van 
szó, a jövőnk pedig azon múlik, 
hogyan neveljük a felnövekvő ge-
nerációkat, a mai ifjúságot, és mi-
lyen szakembereket bocsátunk ki”.

Sebestyén László országgyűlé-
si képviselő érdeklődésünkre azt 
mondta, „természetesen mindent 
meg fognak tenni” annak érde-
kében, hogy a hátrányos helyzetű 

térségek egyetemeinek minél több, 
államilag támogatott hely jusson, 
ebben abszolút azonos álláspon-
ton van a város mind a négy kor-
mánypárti országgyűlési képvise-
lője.

– Olyan képzéseket kell indíta-
ni, amilyen diplomákra szüksége 
van az országnak. Van olyan szak, 
amin túlképzés van, és vannak „el-
adhatatlan” diplomák, ezen vál-
toztatni kell – fogalmazott.

Csöbör Katalin országgyűlé-
si képviselő elmondta, már ko-
rábban is folyamatosan egyezte-
tett a helyettes államtitkárral, nem 
új keletű tehát, hogy támogatja a 
Miskolci Egyetemet. Hozzátette, 
a határokat azért meg kell húzni a 

képzésben, de megértik a hallga-
tók álláspontját is. Mint mondta, 
a kormány kiemelten kezeli a mű-
szaki, az informatikai és az egész-
ségügyi képzést, de véleménye sze-
rint fontos a bölcsészképzés is.

A miskolci egyetemisták is részt 
vettek az országosnak mondha-
tó tiltakozó akcióban: kedden kö-
zel százan vonultak be a megyei 
Kormányhivatal épületének elő-
csarnokába, hogy ülősztrájkkal til-
takozzanak a tervezett felsőoktatá-
si intézkedések ellen. A ME-HÖK 
öt pontból álló petíciót fogalma-
zott meg, követeléseik között sze-
repelt többek között a tandíj eltör-
lése és a keretszámok visszaállítása 
a 2010-es állapotokra, de a petíció 
kitért a hallgatói szerződés eltörlé-
sére, az „autonóm, politikától füg-
getlen felsőoktatásra”, valamint „a 
Miskolci Egyetem karainak jelen-
legi formában történő megmara-
dására” is.

– Szeretnénk elérni azt is, hogy 
a kormányzat kérje ki a vélemé-
nyünket a felsőoktatást érintő kér-
désekben – tette hozzá Szabady 
Szabolcs, a ME-HÖK elnöke, aki 
további megmozdulásokat helye-
zett kilátásba, amennyiben nem 
történik változás. Demeter Ervin 
kormánymegbízott délután érke-
zett Miskolcra, és átvéve a petíci-
ót, ígéretet tett arra, hogy eljuttat-
ja azt Balog Zoltánnak, az emberi 
erőforrások miniszterének.

Kujan I. | fotó: Juhász Á., Végh Cs.

Ovisok díszítették a diósgyőri fenyőfákat
Gyerekek díszítették fel az 
Otthon tér és a Pálosok park-
ja fenyőfáit hétfő és kedd 
délután. A 21-es és a Köny-
ves Kálmán Általános Isko-
la diákjai által készített kará-
csonyfadíszeket a városrész 
öt óvodájából érkező gyer-
mekek helyezték el a fákon.

Seresné Horváth Zsuzsanna önkor-
mányzati képviselő elmondta, az 
volt a céljuk, hogy a kicsiket, illet-
ve az iskolák diákjait is az ünnepre 
hangolják, illetve, hogy karácsonyi 
hangulatot adjanak a városrészben 
lakók által kedvelt parkoknak.

– A 21-es iskola tanulói által ké-
szített díszeket a Batsányi János és 
a Diósgyőri Óvodába, a Könyves 
Kálmán Általános Iskola diákjai ál-
tal készítetteket pedig a Mesevár, a 

Lorántffy Zsuzsanna és a Szivár-
vány Óvodába járó kicsik tették 
fel a fenyőfákra. Az ünnepi fénye-
ket mindkét nap a díszítést követő-
en kapcsolták fel először – mondta.

Az önkormányzati képviselő el-
mondta, a közelmúltban egyéb-
ként lakossági kérésre madárete-
tőket is kihelyeztetett az Észak- és 
Dél-Kilián lakótelepen.

– A választókörzetemben so-
kan élnek, viszont a lakosság lét-

számához képest kicsi a zöldterüle-
tek nagysága. Nem csoda hát, hogy 
ami van, azt a helyiek nagy becsben 
tartják, és nemcsak magát a terüle-
tet, hanem annak élővilágát is. La-
kossági kezdeményezés volt az is, 
hogy télen figyeljünk oda a város-
ba húzódó énekesmadarakra, a ma-
dáretetők magvakkal való feltöltését 
szintén az itt élők vállalták – mond-
ta Seresné Horváth Zsuzsanna.

T. Á. | fotó: M. L.

Érkezik a láng
A betlehemi Születés templo-
mában égő örökmécses láng-
ja évek óta eljut Miskolcra is. 
A II. Cserkészkerület idén 22. 
alkalommal továbbítja a lán-
got, amelyet hagyományosan 
a miskolci Városháza díszter-
mében megrendezett cser-
készkarácsonyon szokott át-
adni a város vezetésének.

A magyar cserkészek de-
cember 15-én veszik át a lán-
got Bécsben, Miskolcra leg-
korábban december 16-án, 
vasárnap jut el a jelkép, amit 
helyi cserkészek hoznak, akik 
aztán viszik tovább városra, fa-
lura, templomokba, közössé-
gekbe. A miskolciak a betlehe-
mi lángot a harmadik adventi 
gyertya meggyújtása után ha-
zavihetik szeretteiknek, ha 
erre alkalmas mécsest, lám-
pást hoznak magukkal a Szent 
István térre, a 4 órakor kezdő-
dő gyertyagyújtáshoz.
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Közvetlen környezetéből komoly ösztönzést kap ahhoz, hogy tett-
vágyát és fölös energiáit munkájára, karrierjére, eljövendő sikereire fordítsa. A napokban tele lesz 
ambícióval, ezért hosszú távú terveihez most teremtse meg a biztonságos hátteret. Ha nyitott 

szemmel jár, észre fogja venni, hogy a lehetőségeket tálcán kínálja a sors. Miért ne venné el?

BiKa (04. 21–05. 21.) Semmi oka nincs az elkeseredésre. Igaz, hogy a múlt hete nem si-
került túl jól, de most új lehetőségeket kap. Ne legyen túlzottan kritikus önmagával szemben, és ne 
rágódjon a múlton, inkább törődjön a jövővel. Nem teljesíthet mindent tökéletesen, a szorgalom és 

az odaadás a lényeg. Sok teher nyomja a vállát, de közeleg a változás éve. 

iKreK (05. 22–06. 21.) Növekvő energiája, tettvágya, valamint az ezekhez társuló szelle-
mes énje bárkit meggyőz arról, hogy nagyszerű ember. A környezetében lévő emberek nem tudnak 
nemet mondani ötleteire. Ha van olyan régi álma, vágya, ötlete, melyet tényleg szeretne megvaló-

sítani, akkor most tegyen lépéseket, mert biztos, hogy nem fogják visszautasítani.

ráK (06. 22–07. 22.) A bizonytalanság vagy akár a bizalmatlanság érzése uralkodhat 
egészen a hét közepéig. Ez érintheti a munkáját, emberi kapcsolatait vagy akár a pénzügyeit is. 
Legbelül éreznie kell, hogy elkelne már a gyökeres változás az életében. A bizonytalanság rossz ér-

zés, ezért mihamarabb értékelje át az életét, eddigi sikereit és kudarcait. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Emberi kapcsolatai jelentős szerepet kapnak a hét folya-
mán, és erőteljesen befolyásolhatják napjait, eredményességét. Lesz, aki visszafogja, mások segí-
tik. Amint érzi, hogy valaki hátráltatja, azonnal távolodjon el tőle. Baráti, családi kötelékei sok kér-

dőjelet vetnek fel, de mindegyikre talál választ. Igyekezzen türelmes maradni!

szűz (08. 24–09. 23.) Több, régen szőnyeg alá sepert ügy kerül felszínre, és most tényleg 
nem lesz menekvés a megoldásuk elől. A probléma gyökere, hogy az elmúlt időszakban nehezen 
hajlott a kompromisszumokra, úgy vélte, hogy legtöbbször önnek van igaza. Gondolja át, mely té-

mák a fontosak, és mihamarabb keressen megoldásokat. Higgye el, minden sikerül.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Rengeteg felesleges energia és némi feszültség gyűlhet fel a 
hét elején. Plusz energiáit szentelje jó ügyeknek, feszültségét pedig vezesse le sporttal. Ne éljen 
vissza azzal, hogy sokan akarják majd támogatni és jó tanácsokkal ellátni. Kizárólag pozitív, építő 

tevékenységekre használja az erejét és tudását, ne bonyolódjon etikátlan helyzetekbe. 

sKorpió (10. 24–11. 22.) Az egész hete nagyszerűen telik, egyenesen felemelő dol-
gokban lesz része. Kiemelkedően jó lehet a szerda és a péntek, jelentős fordulatot hozhatnak, külö-
nösen a magánéletébe. Ne a szerelemre gondoljon, hanem inkább családi kötelék megerősödése, 

egy régi konfliktus lezárása tölti el örömmel. Segítsen a környezetének!

nyilas (11. 23–12. 21.) Számos váratlan, de pozitív történés hoz örömöt és elégedett-
séget az életébe. A nagy gondok és a kényes ügyek messzire elkerülik, nyugalomban és harmóni-
ában lesz része, ami csak elősegíti a karácsonyi felkészülést. Most úgy érzi, élete minden téren rend-

ben van. Lesz ideje és energiája, hogy mindennapjait és emberi kapcsolatait jobbá tegye. 

BaK (12. 22–01. 20.) Nagyszerű lehetőségeket kínál ez a hét. Megállapodásokat, új üzle-
teket köthet, függőben lévő jogi ügyeket rendezhet le, új munka mellett kötelezheti el magát. Ösz-
szességében tovább építheti a karrierjét, de jó irányba terelheti a magánéletét is. Ha fontos üzleti 

vagy magánjellegű megbeszélés előtt áll, akkor vesse be személyes varázsát is.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Az elmúlt hetekben önre jellemző lelki stabilitás a hét első 
napjaiban meginoghat, megmagyarázhatatlan bizonytalanság ronthatja el a közérzetét. Talán túl 
sokat vállalt magára. Nagy szüksége lenne arra, hogy csendben átgondolja, hogyan tovább. Ha 

mostanában egy-két fontos dolog elintézését halogatta, ne várjon tovább, cselekedjen!

HalaK (02. 20–03. 20.) Hétfőn és kedden valahogy nem tudja úgy kifejezni gondola-
tait és érzelmeit, ahogy azt máskor szokta. Szerdára azonban minden visszaáll a normál kerékvá-
gásba, megtalálja az összhangot önmagával és a világgal. Megeshet, hogy pár vitába is belebo-

nyolódik, de a hét második felére látni fogja, hogy még ezek is a hasznára váltak.

s
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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.
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MVSI: növekvő támogatás, kiváló eredmények
Közel 1000 sportoló rész-
vételével tartotta meg évzá-
ró összejövetelét a Miskolc 
Városi Sportiskola kedden a 
Városi Szabadidőközpont-
ban. A sportbemutatók és 
más előadások mellett az 
eredményes sportolókat is 
megjutalmazták.

Szabó Brigitta ügyvezető igazga-
tó elmondta, nagy örömére szol-
gált, hogy a hagyományoktól elté-
rő módon most, év végén tudták 
megrendezni az évzárót.

– Mivel 15 szakosztályunk van, 
nem mindegyiknél azonos idő-
pontban zárul egy-egy bajnoki év. 
Ezért döntöttünk úgy, hogy az ad-
venti időszakban fogjuk köszönte-
ni a legkiemelkedőbb eredményt 
elért sportolóinkat – mondta.

Hozzátette, ez a rendezvény 
több mint egy „egyszerű” évzá-

ró, hiszen a Magyar Olimpiai Bi-
zottság táplálkozástudományi elő-
adása is szerepelt a programban, 
illetve a sportoló fiatalok részt ve-
hettek antropometriai tájékoztatón 
és mérésen is.

– Úgy gondolom, hogy nehéz 
ezt az évet 2011-hez mérni, amikor 
elnyertük az országos versenyben a 
legjobb sportiskola díját. A gyere-

kek teljesítménye azonban magáért 
beszél, és ilyenkor az ő munkájukat 
kell elismerni. Olyan versenyzőink 
vannak, akik az eredményeik alap-
ján is kiemelkedőt nyújtottak, és 
vannak olyanok, akik a tehetsé-
gükkel és a szorgalmukkal váltot-
tak ki elismerést. Méltán lehetünk 
büszkék rájuk – hangsúlyozta az 
ügyvezető igazgató.

– Úgy gondolom, ez évben is 
előre tudott lépni a Miskolc Vá-
rosi Sportiskola, aminek nem-
csak a gyerekek, hanem a szülők 
is hasznát fogják venni – mondta 
köszöntő beszédében Zsiga Mar-
cell alpolgármester. – Beindult a 
TAO-támogatási rendszer, mely-
nek első gyümölcseit ebben az év-
ben tudtuk learatni. A következő, 
tehát a 2012/2013-as bajnoki sze-
zonban további források várhatók, 
amelyeket sportfelszerelések vásár-
lására, edzőtáboroztatásra, nevelé-
si költségekre és edzőbérekre lehet 
fordítani.

Az alpolgármester kiemelte, 
mindez csökkentheti a szülők hoz-
zájárulását, és ezáltal a remények 
szerint még több gyermek fog 
sportolni. A Miskolc TV-nek adott 
nyilatkozatában hangsúlyozta: ta-
valy a kézilabdázóknak 30, idén 
már 50 millió forint jut a TAO ré-
vén, a kosárlabdázók támogatása 
pedig szintén nőtt a tavalyi 30 mil-
lió forintról 80-ra.

(fotó: Mocsári L.)

Bencének segítenek
A bajnoki szünetben a Rakaczki 
Bence és betegtársai gyógykeze-
lésére felajánlott mezek árverése 
áll a központban a DVTK-nál.

A Deportivo La Coruña meze 
kétszázezer, míg a Barcelona de-
dikált szerelése 1 551 000 forintért 
kelt el a DVTK árverésén. A be-
vétel Rakaczki Bence és betegtár-
sai gyógykezelésének támogatá-
sát szolgálja majd. Hátra van még 
a Real Madrid felsője: a mintegy 
egymillió forinton álló licit hét-
fő délután 4 órakor zárul. Mint is-
mert, a mezek Francisco Gallardo 
és barátai (Carlos Marchena, Da-

niel Alves és Raúl Albiol) közre-
működésével kerültek Miskolcra.

A spanyolokon kívül mások 
is azon fáradoznak a téli szünet-
ben, hogy Bencén segítsenek. A 
FociClub.hu összefogásra kér-
te fel az NB I-es csapatokat egy 
közös, jótékonysági árverés és 
adománygyűjtés formájában. A 
DVTK kerete és szakmai stábja 
egy dedikált mezt bocsájt licitá-
lásra. A klub által felajánlott re-
likvia árveréséből származó be-
vételt 70–30 százalék arányban 
kapja meg Rakaczki Bence, illet-
ve az Együtt a Leukémiás Gyere-
kekért Alapítvány.

Kiváló 
sportvezetők
Ünnepi közgyűlést és évzáró ér-
tékelést tartott szerdán a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Sportszö-
vetségek Képviselete. Itt vette át a 
Megye Kiváló Sportvezetője Dí-
jat Zsigmond Tibor, a Megyei Tá-
jékozódási Futó Szövetség elnöke, 
Hölcz Péter, a Megyei Úszó Szö-
vetség főtitkára, Angyal István, a 
Megyei Lovas Szövetség elnöksé-
gi tagja. Ugyancsak köszöntötték a 
90 esztendős Ablonczy Bertalant, a 
80 éves Bacsa Tibort, valamint a 75 
éves Hózlinger Ferencet.

HIrdetés

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

December 16. | vasárnap » Futsal: Női NB I, DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont – Tol-
na-Mözs FSE. Miskolc, Generali Aréna, 18.30. » Röplabda: NB I, Albrecht-MVSC-MVSI – Budapest 
SE. Csokonai utcai csarnok, 17.00.

December 21. | péntek » Jégkorong: MOL Liga, Miskolci Jegesmedvék – Dab.Docler. 
Jégcsarnok, 18.30.

December 22. | szombat » Kosárlabda: NB I, HAT-AGRO UNI Győr – Work Force 
DKSK-Miskolc. Győr, 18.00.
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„Újrajátsszák” a döntőt
A hétvégén a Tolna-Mözs csapa-
tát fogadja a Generali Arénában a 
DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont 
együttese a női futsal NB I 10. for-
dulójában. Mint ismert, ez a két 
gárda vívta a tavalyi döntőt, mely 
Sárréti Géza tanítványainak győ-
zelmével végződött.

A női NB I-es futsalbajnokság 10. 
fordulójából elhalasztott mérkő-
zésen a DVTK-Vénusz csapata 
a Tolna-Mözs együttesét fogadja 
vasárnap este fél 7-től a Genera-
li Arénában (a mérkőzésre a be-

lépés díjtalan). A tavalyi pontva-
dászatban ez a két csapat játszotta 
a döntőt, amit a miskolci együttes 
nyert meg. A rangadóra a hazai-
ak négy játékosa – Nagy Tünde 
kapus, Csepregi Gabriella, Ber-
náth Csilla és Újvári Krisztina 
mezőnyjátékos – a Csehország 
elleni válogatott mérkőzések-
kel hangolt, ahol egy győzelem 
(7–4) és egy vereség (3–2) lett 
a magyarok mérlege. Csepre-
gi, Bernáth és Újvári a győztes 
mérkőzésen góllal járult hoz-
zá a sikerhez. (Aktuális ellenfe-

lük, a Tolna nem adott a nemzeti 
együttesnek játékost.) A magyar 
női futsalválogatott egyébként az 
első mérkőzését éppen Csehor-
szág ellen játszotta, Ózdon, 2008. 
október 15-én, s 4–2-re nyert.

A DVTK-Vénusz vasárna-
pi győzelme esetén a tabella élére 
ugorhat. A Vénusz vezetőedzője 
sikerrel búcsúztatná az esztendőt.

– Szeretnénk az évet győze-
lemmel és közönségszórakozta-
tó játékkal zárni. Nem panaszkod-
hatunk, hiszen 2012 jól sikerült 
számunkra, és a következőt ott sze-
retnénk folytatni, ahol az ideit ab-
bahagytuk – mondta Sárréti Géza.

Sikeres miskolci harcosok
Második helyen végzett a Miskol-
ci Jiu Jitsu Egyesület a magyar csa-
patbajnokságon, míg a szegedi 
küzdősportgálán első lett a klub.

December 2-án rendezték meg a 
III. FILA Grappling NO GI ma-
gyar csapatbajnokságot a BVSC-
Dega Birkózószakosztály edző-
termében. A bajnoksággal egy 
időben ifjúsági és serdülő verse-
nyek is voltak. A Miskolci Jiu Jitsu 
Egyesület második lett a magyar 

csapatbajnokságon, a csapat tag-
jai: Üveges Attila, Buda Levente, 
Buda Szabolcs, Botos Zsolt, Ör-
dög Balázs, Vancsó Viktor, edző-
jük Mellik Béla.

A Magyar Bajnokság előtti hét-
végén, november 24-én Szegeden 
rendeztek küzdősport-gálát.

A miskolci versenyzők amatőr 
MMA-ban (ketrecharc) indul-
tak: Buda Szabolcs 1., Fülöp Zol-
tán 2., Szarka László 4. lett a saját 
csoportjában.

Akció! Akció!
ÚjAbb, nAgyszAbásÚ ünnepi Akció kezdôdik 

december 13-tól 31-ig vAlAmennyi üzletünkben!
coop sütéshez és fôzéshez való 
kenhetô növ. zsír 70%-os, 250 g 139 Ft

Egységár: 556 Ft/kg

kedvenc ízek pulyka pizzasonka 1 kg 999 Ft
Finomliszt 1 kg 139 Ft
lakoma csigatészta 8 toj., 250 g 199 Ft

Egységár: 796 Ft/kg

bovita gesztenyepüré gyf. 200 g 199 Ft
Egységár: 995 Ft/kg

coop vaníliás pudingpor 40 g 39 Ft
Egységár: 975 Ft/kg

coop mazsola 100 g 149 Ft
Egységár: 1490 Ft/kg

coop kókuszreszelék 100 g 119 Ft
Egységár: 1190 Ft/kg

coop ananász, darabolt 565/340 g 269 Ft
Egységár: 791 Ft/kg

coop colaízû szénsavas üdítôital 2,5 l 209 Ft
Egységár: 84 Ft/l

naturAqua ásványvíz 1,5 l szénsavas 99 Ft
Egységár: 66 Ft/l

paloma vák. ôrölt kávé 225 g 399 Ft
Egységár: 1773 Ft/kg

tento eco kéztörlô 2 tek. 179 Ft
Egységár: 89,50 Ft/tek.

bonux color mosópor, 2 kg 999 Ft
Egységár: 499,50 Ft/kg

bAromFit árusító üzleteinkben:
elôhûtött csirkecomb, egész 1 kg 649 Ft
keresse ezentúl is coop áruházainkat, vásároljon az ünnepre!

minden kedves vásárlónknak 
békés, boldog ünnepeket kívánunk!
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Apróhirdetés
Termelői borkimérés. Toka-
ji, egri, bükki minőségi borok 
nagy választékban a Kovács 
Pincében! 3531 Miskolc, Hi-
deg sor 527. Ny.: K–P 12–17, 
Szo. 10–14. Telefon: 70/866-
1652.

Hi-Sec és MEGA acél biz-
tonsági ajtók beépítve már  
59 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alu-
mínium) cseréje óriási ked-
vezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel/
fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.alu-
port.hupont.hu, bemutató-
terem: Miskolc, Bükk áruház 
I. emelet.  Nyitva: h–p: 9–14 
óráig, sz: 9–12 óráig.

Akció 2012. 12. 15-től 2012. 12. 21-ig
Persil Duo mosókapszula, 15 db-os, 86 Ft/db 1299 Ft
Alex padló-, járólaptisztító, 750 ml, 532 Ft/l 399 Ft
Silan öblítő, 1 l  499 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
Palette Naturale color hajfesték  699 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 1248 Ft/l 499 Ft
Tomi Kristály color mosópor 400 g, 748 Ft/kg 299 Ft

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

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

2012. dEcEMbEr 31-én, 18.30 órAi kEzdETTEl
ÉlőzENÉS MulaTSáGGal, válaSzThaTÓ MENüvEl,

ÉjfÉlKoR SvÉdaSzTaloS foGYaSzTáSSal váRjuK KEdvES vENdÉGEiNKET!
Belépődíj személyenként 8500 ft

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

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

(Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy máshol vásárolt szeszes italok behozatala a rendezvényre nem engedélyezett! 
A belépő teljes árú, kedvezményes belépő vásárlása nem megoldható!)
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December 17. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 RepertoArt 
(Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV program-
ajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Tele-
vízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Melanzs (Hálózat TV) (12) 21.10 Kilimandzsáró hava, 
amerikai film (Hálózat TV) (12) 23.00–06.00 Képújság.

December 18. | keDD 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Kortárs Korzó 
(Hálózat TV) (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 fel-
vételről 20.30 A jégmadár gólja, olasz film (Hálózat TV) (12) 23.00–06.00 Képújság.

December 19. | szerDa 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 80 liter alatt 
a Föld körül (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc 
TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: elő-
adások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 RepertoArt (Hálózat TV) (12) 21.00 Napóleon (Hálózat 
TV) (12) 23.00–06.00 Képújság.

December 20. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 
TudásPresszó (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Mis-
kolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Kortárs Korzó (Hálózat TV) (12) 21.00 Rembrandt, 
francia–német–holland film (Hálózat TV) (12) 23.00–06.00 Képújság.

December 21. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 TudásPresszó 
(Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV prog-
ramajánlója 18.25 189. évad, félóra a Színházban 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Kilátó, közéleti maga-
zin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 21.00 Anyám hazugságai, kanadai film (Hálózat TV) (12) 23.00–06.00 Kép-
újság.

December 22. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 
RepertoArt (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti maga-
zin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 TudásPresszó (Há-
lózat TV) 20.50 Ilona az esővel érkezik, kolumbiai–olasz–spanyol film (Hálózat TV) (12) 23.00–07.00 
Képújság.

December 23. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Kor-
társ Korzó (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturá-
lis magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírössze-
foglaló 20.30 TudásPresszó (Hálózat TV) (12) 21.00 Amikor utoljára láttam Párizst, amerikai film (Hálózat 
TV) (12) 23.00–07.00 Képújság.

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

progrAmAjánló ›››››››››››››››››››

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!

A 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 15. | szombat
10.00–13.00 | Miskolciak karácsonya. A városi ci-

vil szervezetek, nonprofit cégek, egyházi és városi ok-
tatási intézmények bemutatkozása. Villanyrendőr, 
Szinva terasz.

17.00 | Kézműves játszóház, vásár, koncert. Avasi 
Gimnázium előtti tér.

17.00–17.50 | „A suszter manói” – a Kalamaj-
ka Bábszínház előadása. Szalon-czukor színpad, 
Szinva terasz.

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

18.00 | Adventi koncert és táncház. VOKE Vörösmarty 
Mihály Művelődési Ház.

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

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

December 16. | vasárnap
10.00–12.30 | Adventi játszóház. Diósgyőri Kézmű-

ves Alkotóház.
10.30 | Majolenka hercegkisasszony. Csodama-

lom Bábszínház.
16.00 | Adventi gyertyagyújtás. A harmadik gyer-

tya meggyújtásának üzenete: a család. Csöbör Ka-
talin országgyűlési képviselő a család jelentőségé-
ről beszél, majd meggyújtja a harmadik gyertyát. 
Szent István tér.

16.00 | Verses-boros beszélgetés. Felolvas: Ötvös Éva, 
Petri Nóra, Michael Vigula, Balázs István. Feledy-ház, 
Múzsák Kertje.

17.00 | Gyertyagyújtás. Csőri Bertalan református lelki-
pásztor meggyújtja a harmadik gyertyát az adventi ko-
szorún. Görömböly.

17.00 | Jótékonysági orgonazenés áhítat. Orgonán 
Gyüre Bálint, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenemű-
vészeti Intézet végzős hallgatója játszik. Kossuth utcai 
református templom.

19.00 | Kodály Zoltán jubileumi lemezbemutató 
koncert. A Miskolci Szimfonikus Zenekar hangverse-
nye. Művészetek Háza.

December 17. | hétfő
15.00–18.00 | Miskolciak karácsonya. A városi ci-

vil szervezetek, nonprofit cégek, egyházi és városi ok-
tatási intézmények bemutatkozása. Villanyrendőr, 
Szinva terasz.

December 18. | keDD
10.00 | Fogyatékkal élők világnapja. Művésze-

tek Háza.
14.00 | Karácsonyi hangverseny. Miskolc város és a 

Miskolci Egyetem koncertje. Művészetek Háza.
15.00–18.00 | Miskolciak karácsonya. A városi ci-

vil szervezetek, nonprofit cégek, egyházi és városi ok-
tatási intézmények bemutatkozása. Villanyrendőr, 
Szinva terasz.

December 19. | szerDa
15.00–18.00 | Miskolciak karácsonya. A városi ci-

vil szervezetek, nonprofit cégek, egyházi és városi ok-
tatási intézmények bemutatkozása. Villanyrendőr, 
Szinva terasz.

15.00 | Szépkorúak karácsonya. Művészetek Háza.
17.30 | Édeshármas. Szántó T. Gábor kötetbemutató-

ja. Helynekem.
18.00 | Városi adventi hangverseny. Avasi szín-

házterem.

December 20. | csütörtök
15.00–18.00 | Miskolciak karácsonya. A városi ci-

vil szervezetek, nonprofit cégek, egyházi és városi ok-
tatási intézmények bemutatkozása. Villanyrendőr, 
Szinva terasz.

17.00 | Képmás nélkül. Lukács Róbert festőművész ki-
állítása. Győri kapui református templom.

18.00 | T-Dance Christmas. Művészetek Háza.

December 21. | péntek
15.00–18.00 | Miskolciak karácsonya. A városi ci-

vil szervezetek, nonprofit cégek, egyházi és városi ok-
tatási intézmények bemutatkozása. Villanyrendőr, 
Szinva terasz.

16.00 | P. Csajkovszkij: A diótörő. Operaklub. Miskolci 
Csodamalom Bábszínház.

16.00 | Negyedik adventi gyertyagyújtás. Avasi 
Gimnázium előtti tér.

18.00 | Nyílt nap. Szabó Gyula Bemutató Csillag-
vizsgáló.

18.00 | A Perecesi Bányász Fúvószenekar évzáró 
hangversenye. Művészetek Háza.

19.00 | Glory-Glory. A Fráter kórus karácsonyi gospel 
koncertje. Győri kapui református templom.

19.00 | Városházi Szalon-czukor: Karácsonyi fé-
nyek. Az Egressy–Erkel Ifjúsági Kórus hangversenye. 
Városháza díszterme.

December 22. | szombat
10.00–13.00 | Miskolciak karácsonya. A városi ci-

vil szervezetek, nonprofit cégek, egyházi és városi ok-
tatási intézmények bemutatkozása. Villanyrendőr, 
Szinva terasz.

15.00 | Karácsonyi duett. Bereczki Zoltán és Szinetár 
Dóra új karácsonyi koncertje. Művészetek Háza.

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

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

19.00–20.30 | Jazz Karácsony – a Miskolci 
Smoothjazz Band koncertje. Szalon-czukor szín-
pad, Szinva terasz.

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

December 23. | vasárnap
10.00–12.30 | Adventi játszóház. Diósgyőri Kézmű-

ves Alkotóház.

10.30 | Jer, pajtás, Betlehembe. Csodamalom Báb-
színház.

15.00 | Kántálás Görömböly utcáin.
15.00 | Kántálás az Idősügyi Tanács és a Nyugdí-

jas Klubok tagjaival. Centrum, Villanyrendőr, MNSZ, 
Szent István tér.

16.00 | Kántálás az Avason. Indulás az Avastetői busz-
pályaudvartól és a Szentgyörgy utca aljától. A két cso-
port találkozása a jezsuita templomi betlehemnél.

16.00 | Adventi gyertyagyújtás. A negyedik gyertya 
meggyújtásának üzenete: a szeretet. Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere a szeretet erejéről szól, majd meg-
gyújtja az utolsó gyertyát. Szent István tér.

17.00 | Gyertyagyújtás. Nehéz Károly, Görömböly kép-
viselője meggyújtja a negyedik gyertyát az adventi ko-
szorún. Görömböly.

kiállítás
» Tájak, városok, emberek. Vinkler István művész-

tanár kiállítása december 20-ig látogatható. Földes 
Ferenc Gimnázium.

» Rozsdazóna. Kiss Tanne István kiállítása megtekint-
hető december 23-ig. József Attila Könyvtár.

» Nyugat Keleten. Kamarakiállítás, Zsedényi Gyula 
miskolci fotográfus 1931-es, a miskolci Nyugat-est 
résztvevőiről készített felvételeiből. A tárlat decem-
ber 29-ig látogatható. Miskolci Nemzeti Színház, 
Nagyszínház emeleti társalgó.

» Egy sima, egy fordított. A Széchenyi Irodalmi és 
Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportjá-
nak első közös kiállítása megtekinthető január 12-
ig. Színháztörténeti és Színészmúzeum, Teátrum 
Pincehely Galéria.

» Béke van. A Kiss Tanne István fotóiból nyíló kiállítást 
A. Tóth József nyitja meg. A tárlat január 26-ig láto-
gatható. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

» részletes programajánló,  
további programok: minap.hu

December 13–19. | 15.15 Európai Panoráma: Az ajtó; magyar–német film | 12 | 
(Béke-terem) | 15.30 Európai Panoráma: A keresztelő; feliratos lengyel film | 12 | 
(Uránia-terem) | 17.30 Alkonyat – Hajnalhasadás 2.; feliratos amerikai film | 16 | 
(Béke-terem) | 17.45 Égből pottyant Mikulás; német vígjáték | KN | (Uránia-terem) 
| 19.45 Vadállatok; ff., feliratos amerikai–angol thriller | 18 | (Béke-terem) | 20.00 
Európai Panoráma: Szex, hazugság, vészhelyzet; feliratos francia–luxembur-
gi–belga vígjáték | 12 | (Uránia-terem).

December 15–16. | Családi mozi hétvége: 11.00 Hotel Transylvania – Ahol 
a szörnyek lazulnak; amerikai animációs film | 12 | (Béke-terem) | 11.00 Égből 
pottyant Mikulás; német vígjáték | KN | (Uránia-terem).

December 20–23., 25–26. | 15.15, 17.30 Európai Panoráma: Nejem, nőm, csa-
jom; magyar romantikus vígjáték | 16 | (Béke-terem) | 15.30 Az öt legenda; ameri-
kai animációs film | 6 | (Uránia-terem) | 17.45 Égből pottyant Mikulás; német víg-
játék | KN | (Uránia-terem) | 19.45 Elrabolva 2.; feliratos amerikai akcióthriller | 16 
| (Béke-terem) | 20.00 Európai Panoráma: A szerelem három évig tart; feliratos 
francia–belga vígjáték | 16 | (Uránia-terem).

December 22–23. | Családi mozi hétvége: 11.00 Madagaszkár 3.; amerikai ani-
mációs film | 6 | (Béke-terem) | 11.00 Az öt legenda; amerikai animációs film | (Urá-
nia-terem).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korhatár | 
kezdési időpontok
A hobbit: váratlan utazás (MB premier, 
digitális 3d) | 12 | 10.00, 11.20 (szo–v), 13.20, 
14.40, 16.40, 18.00, 20.00 – 21.20 (p–szo)
A hobbit: váratlan utazás (MB premier) | 
12 | 12.20 (szo–v), 19.00
A hobbit: váratlan utazás (F premier) | 12 | 
15.40 – 22.20 (p–szo)
Az öt legenda (MB digitális 3d) | 6 | 10.00, 
12.15 (szo–v), 14.15, 16.15, 18.30
Az öt legenda (MB) | 6 | 11.15 (szo–v), 
13.15, 15.15
Kispályás szerelem (MB) | 12 | 10.15 
(szo–v), 15.00, 19.45 – 22.00 (p–szo)
A hét pszichopata és a si-cu (MB) | 16 | 
17.30 – 22.30 (p–szo)

Sinister (MB) | 18 | 13.45, 20.15 – 22.30 (p–
szo)
Felhőatlasz (MB) | 16 | 11.00 (szo–v), 17.00, 
20.30
007 – Skyfall (MB) | 16 | 17.10, 19.50
Asterix és Obelix – Isten óvja Britanniát 
(MB digitális 3d) | KN | 10.30 (szo), 12.45 (v)
Némo nyomában 2. (MB digitális 3d) | KN | 
10.00 (szo–v), 13.00
Alkonyat – Hajnalhasadás 2. (F) | 16 | 
11.30 (szo–v), 16.00, 18.15, 20.30
A maflás (MB) | 12 | 14.30
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, KN – 
korhatár nélkül., pr – premier A 13 óra előtti kezdési időpon-
tok szombatra és vasárnapra, a 21 óra utániak csak péntekre és 
szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – december 13–19. ›››››››››››››››
» Adventi lelkigyakorlatot tart december 14–16. között a minorita 
templomban Kakuk Ferenc, az egri bazilika káplánja az este 6 órai szentmisék ke-
retében.

» December 16-án, vasárnap délután 3 órától valamennyi miskolci ró-
mai katolikus egyházközség képviselőcsoportjának tagjai részére adventi lelki na-
pot rendeznek a mindszenti templomban Palánki Ferenc püspök, mindszenti plé-
bános vezetésével. A Millenniumi teremben délután 4 órától mocorgós szentmisét 
mutatnak be a kisgyermekes családok részére. 18-án, kedden délután fél 6-tól Pa-
lánki Ferenc püspök tart katekézist a Hit éve alkalmából a templomban.

» Hétfőn, 17-én este 7 órától a Fazekas gyermekkar karácsonyi hangverse-
nyét a minorita templomban rendezik meg. Péntektől vasárnapig (21–23. között) 
délután 3 órától adventi gyóntatási ügyeletet tartanak a minorita templomban.

» A Fráter György Katolikus Gimnázium dísztermében könyvbe-
mutatót tartanak december 18-án, kedden délután fél 6-tól a KÉSZ miskolci csoport-
ja rendezésében. Gróf Lajos szerkesztésében megjelent Az Isten-szeretet kohójában 
címmel a Koncz Lajos-emlékkönyv, amelyet a helyszínen meg is lehet vásárolni.

hArAng-hírek ››››››
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Az ajándékozás öröme
Ez volt a témája, üzenete a máso-
dik adventi gyertya meggyújtásá-
nak. A Szent István téri városi ad-
venti koszorú körül összegyűltek 

előtt Sebestyén László országgyű-
lési képviselő ünnepi beszédé-
ben azt hangsúlyozta: a legna-

gyobb ajándék, amit adhatunk, a 
szeretet és figyelmesség. A gyer-

tyák fénye akkor lesz igazán erős, 
amikor szenteste családunk köré-
ben ülünk, hogy együtt legyünk. 

Az ünneplők maguk is megta-
pasztalhatták az ajándékozás örö-
mét, méghozzá úgy, hogy kaptak 
– ugyanis megjelent a Mikulás is. 

(fotó: Juhász Á.)

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

Kulka János – Önételrajz
Kulka János szeret és tud is főzni. Ezúttal 
arra vállalkozott, hogy megmutatja az ol-
vasóknak kedvenc ételeit. Nem akar a di-
vatos, „híres ember, aki főz” szerepben 
tetszelegni. Egyszerűen úgy érzi, szívesen 
bemutatja életének fontos állomásait éte-
leken, történeteken, recepteken keresztül. 
Az Ipolyság, Szeged, Pécs, az Őrség, Buda-
pest, Fonyód, Horvátország – családi gyö-
kerek, kötődések, megélt érzelmek, fontos 

állomások és különféle élethelyzetek. Az összetartó kapocs a főszerep-
lő személyén túl maga a nagybetűs étel.

Christopher Paolini: Örökség
Eragon, az Árnyékölő, a Sárkánylovas 
csak egy szegény parasztfiú volt, amíg 
meg nem találta Saphira tojását. Miu-
tán a sárkány kikelt, élete alaposan meg-
változott. Most már az egyetlen szabad 
sárkánylovasként neki kell szembeszáll-
nia Galbatorix zsarnokságával és legyőz-
ni a királyt, mert második esélyt nem kap 
a világ. Útjukban bevehetetlen városok 
és legyőzhetetlen hadvezérek állnak. Új 
csaták, hajmeresztő kalandok, elképzel-
hetetlen titkok várnak a szabadságukért 
harcoló emberekre, törpékre, urgalokra, tündékre és segítőikre, a vál-
tott macskákra. Christopher Paolini, a tudományos-fantasztikus és 
fantasy könyvek szerelmese nem járt iskolába, a szülei oktatták. Tizen-
öt éves korában eltökélte, hogy ír egy könyvet, tizenkilenc évesen már 
bestsellerszerzőnek számított.

Géniusz KÖnyváruház
3530 Miskolc, Széchenyi u. 107.  Tel.: 46/412-932, 46/412-977
webáruház: www.geniusz.hu
e-mail cím: k.makro-book@chello.hu

Akkor és most... A Széchenyi utca alsó szakaszán a 111., 113., 
115. számú ház látható a XX. század legelején. A két egyemeletes sa-
rokházat az Újváros utca (ma: Szentpáli István) választja el. A kelet-
re eső három ház helyén 1970-ben adták át az Állami Áruház utód-
ját, a Centrum Áruházat. Ami viszont eltűnt a három ház földszinti 
üzleteiből és a házak udvaráról: a rézöntő műhely, vízvezeték- és csa-
tornakészítő vállalkozás, görög áruháznak nevezett szatócsbolt, ék-
szerészműhely vagy éppen a szappangyártók szövetkezete, újság és 
papíráruk boltja volt a Képeslap Királyhoz címezve. Az Újváros ut-
cán még átcsordogált a Pece-patak, árka pedig néhány házzal lejjebb 
bukkant elő, hogy a Széchenyi utcán átfolyva a Zsidó fürdő mellett 
egyesüljön a Szinvával.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

Nyugis csúszást!
A Jégcsarnokban min-
dennap csúsznak a jégen. 
Amikor nem a Jegesmed-
vék, akkor Bíró Ignác veszi 
birtokba, hogy általános 
iskolásokkal eddzen.

Bíró Ignác már 20 éve oktat a 
Vörösmarty általános iskolá-
ban, amely közel fekszik a vá-
rosi sportcsarnokhoz, ezért a téli 
testnevelésórák régóta egyet je-
lentenek a korcsolyázással.

– Székely ember vagyok, már 
gyermekként, magamtól tanul-
tam meg korcsolyázni, s szin-
tén gyerek voltam, amikor elha-
tároztam, hogy testnevelő tanár, 
edző szeretnék lenni. A jég az 
életemet jelenti, hiszen az időm 
legnagyobb részét korcsolyá-
val a lábamon töltöm. Másképp 
el sem tudnám képzelni ma-
gam – mondta az edző, akinek 
nagy szerepe volt abban, hogy 
Miskolcon kialakult egykor a 
hokikultúra. 

Máig az utánpótlás kinevelé-
sével foglalkozik az oktatás mel-
lett. Mint kiemelte, a mindennapi 

testnevelésóra nagy könnyebb-
ség, hiszen többet mozognak a 
gyerekek, többet vannak télen 
a jégen, s a hoki- és a korcsolya-
edzéseket is be tudják építeni a fi-
atalok hétköznapjaiba.

– Télen sok időt töltünk a 
jégpályán, de más sportágak-
ban is nagyon sikeresek a gye-
rekek. Rendszeresen járunk 
gyorskorcsolyaversenyekre és a 
floorballban is tehetséges játéko-
sok vannak. A szívem azonban 
mégis a korcsolyázásé, leginkább 
a jégkorongot szeretem. Remé-
lem, még sokáig foglalkozhatok 
gyerekekkel és jó játékosokat ne-
velhetek ki a Jegesmedvék csapa-
tának – tette hozzá.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

köztünk élnek ››››››››››››

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

jogeset ››››››››››

általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK (Csa-
bai kapu 9–11.): 46/560-080; MISEK Diósgyőr (Kórház u. 1.): 46/531-
799; Fogorvosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer 
mek háziorvosi ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. 
Lelkisegély 116-123. áldozatsegítő vonal: 80/225-225. MihŐ mű-
szaki ügyelet: 46/379-360. MivÍz központi ügyelet: 46/519-339. 
éMász-hibabejelentés: 40/42-43-44. Köz 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 ›››››››››››››››››››››››››››››››

vadállatok
Ben és Chon jövedelmező üz-
letet visz Laguna Beachen – ők 
termesztik a legjobb marihuá-
nát. És mindketten szerelme-
sek a szép Opheliába. Az élet 
idilli, amíg a mexikói Baja kar-
tell úgy nem dönt, hogy a triónak társulnia kell velük…

A háromszoros Oscar-díjas Oliver Stone ezzel az ádáz, kőkemény 
thrillerrel tér vissza a mozivászonra. Az idei Jameson CineFest Mis-
kolci Nemzetközi Filmfesztivál díjnyertes filmje.

színes, fekete-fehér, feliratos amerikai–angol thril-
ler, korhatár 18 év | Művészetek háza, Béketerem; 
december 13–19., 19.45

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

Névadó – Dugonics András
Az Erzsébet kórház mögött, 
a Semmelweis Ignác ut-
cából nyíló és a Kinizsi 
Pálnál végződő kelet-
nyugat irányú utcánk. 
Nyomvonala az 1928-as 
várostérképen már sze-
repel, nevét viszont ké-
sőbb kapta, de 1939 előtt.

A névadó Szegeden szü-
letett, szerzetesi életét is itt kezdte, 
majd Nagykárolyba, később Nyit-
rára került. Az erdélyi Medgyesen 
szónoklattant, költészetet tanított. 
A jezsuita rend felszámolása után 
(1773) a nagyszombati egyetemre 
került, majd 1777-ben Budára, ahol 

a következő évben rektor lett. 
Főművét az első magyar 

regénynek, az 1960-as 
években „kulcsregény-
nek” nevezték (Etelka, 
1788.) Mint matemati-
katanár, számos köny-
vet írt, amelyeket az 

utókor számára nem tar-
talmuk, hanem nyelvezetük 

tesz igazán fontossá. A nyelvújító 
mozgalomban fontos szerepe volt. 
(1740–1818 között élt, 1847-től sze-
gedi nyughelyét márvány sírkő jelzi, 
a városházán pedig arcképe, 1876-
tól egész alakos köztéri szobra em-
lékeztet munkásságára.)                   D. I.

HIrDETéS

100 éve írták…  
Miskolc város évi utolsó közgyű-
lésén a polgármester bejelentette, 
hogy a kereskedelmi miniszter en-
gedélyezte a fémipari szakiskola fa-
ipari tanszékkel való bővítését (ma: 
Andrássy Gyula); az ásványvíz és 
szikvíz után bevezették a fogyasz-

tási adót; a köztemető kibővítési 
tervét elfogadták (Tetemvár), va-
lamint a Dayka Gábor utcán meg-
építik az esővíz-elvezető csatornát 
(vezetékes ivóvíz-szolgáltatás csak 
a következő évtől volt) – olvassuk 
a Miskolci Napló 1912. november 
28-ai számában.

Dobrossy István

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

Ezúton is köszönjük a lakosság aktív közreműködését!

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


