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Miskolci Napló

Mindenki élje át a karácsony hangulatát!
Sok gyermeknek és családja-
iknak sikerült örömet szerez-
ni a múlt héten Miskolcon. 

A segítségnyújtás, az ajándékozás 
és a család gyertyája után a szeretet 
átadásának lángja is felgyullad va-
sárnap a város adventi koszorúján. 
Ahogy az az ünnepvárás idején len-
ni szokott, ezeket az értékeket nem-
csak a gyertyalángban, de az embe-
rek tetteiben is megláthattuk: talán 
senki nincs, aki ne adott volna leg-
alább valami apróságot – és talán 
bízhatunk benne, senki nincs a rá-
szorulók között, aki ne kapott vol-
na segítséget karácsony alkalmából.

Ahogy Kriza Ákos polgármes-
ter fogalmazott a Katolikus Ka-
ritász által felajánlott fenyőfák és 
ajándékcsomagok átadásán: a tár-
sadalomnak kötelessége segítséget 

nyújtani a rászorulóknak, s örömé-
re szolgál, hogy ebben hatékonyan 
együtt tudnak működni a segítő 

szervezetekkel. Egyetlen gyermek-
nek se kelljen nélkülöznie a kará-
csony hangulatát!

Az e héten történt adományát-
adásokról az 5. oldalon adunk rö-
vid összefoglalót.        (fotó: mocsári L.)

Polgármesteri évértékelő
Több szempontból is jelentős 

évet zár a miskolci önkormány-
zat. A kormány támogatásá-

val számos olyan lépést sikerült 
megtenni a városban a munka-
helyteremtés, adósságrendezés, 
gazdasági konszolidáció terüle-
tén, amelyek alapját jelenthetik 
a költségvetési egyensúly hely-

reállításának, a fejlődés bein-
dításának. Erről, és más fontos 

kérdésekről beszélgettünk 
Kriza Ákos polgármesterrel, az 

elmúlt évet értékelve. 
» részletek az 5. oldalon

Újrapozicionáljuk magunkat
A továbbra is nehéz gazdasági-pénzügyi helyzetben a folyamatban 
lévő fejlesztésekre koncentrálja erőit a Miskolc Holding Zrt., de ez 
évben is lényeges beruházásokat indítottak el, és komoly lépéseket 
tettek a zöld várossá válás útján is. Többek között erről is beszélt Vé-
csi György, a városi cég elnöke. » részletek a 3. oldalon

Az év rádiós tájfutója
A Magyar Rádióamatőr Szövetség „Az év 
sportolója” címet a magyarországi férfi rá-
diós tájfutók közül a miskolci Kovács Atti-
la Gábornak adományozta, aki most má-
sodszor lett sportágában a legjobb. Most 
a szerbiai, 16. világbajnokságon szerzett 
ezüstérme, negyedik és hatodik helyezése, 
továbbá az országos bajnokság mindhá-
rom számában aratott győzelme, valamint 
a hat hazai válogatóverseny megnyerése 
révén ítélték neki a kitüntetést.
» részletek a 9. oldalon

Új helyszínt 
keresnek
nem sikerült rosszul a miskolci 
salakmotorsport éve, és a pálya-
kérdés is egyre aktuálisabb.  
sport | 9. oldal

Prima díjas 
ünnePi menü
a Fügedi Márta népművésze-
ti egyesület elnöke készítette el a 
karácsonyi menüsort.  
gaszt-rovat | 7. oldal

Megújult az Andrássy 

Októberben kezdődött a felújítás, 
december 20-án pedig már le is 
bontották az állványokat az And-
rássy Gyula Szakközépiskola épü-
letéről. A homlokzat már igen 
rossz állapotban volt, a centenári-
umra szerették volna méltó mó-
don rendbe tenni, mondta Kiss 
Gábor alpolgármester, illetve Mol-
nár Péter és Katona Ferenc önkor-
mányzati képviselő csütörtökön. 

A munkát nyolcmillió forinttal tá-
mogatta az önkormányzat, amit 
kiegészítettek a képviselői fejlesz-
tési alapból történő támogatások. 
A homlokzatfelújítás mellett a fel-
ső párkányzaton a galambvédel-
met is elvégezték, illetve tavasszal 
a kőlábazat tisztítása, a timpanon 
és a tűzfal rendbetétele fog még el-
készülni ebből a forrásból.

 (fotó: mocsári L.)

„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!” 

Wass albert: karácsonyi versek ii.

Áldott, békés karácsonyt, 
és boldog új esztendőt

kívánok!
dr. kriza Ákos

Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere

Új kivitelező: 
január végén
Bejárást tartott a Selyemréti 
Strandfürdő területén a Mis-
kolc Holding Zrt. igazgatósá-
gi elnöke a felügyelőbizottság 
tagjaival, illetve a fürdőt üze-
meltető társaság képviselőivel 
csütörtökön. Elhangzott, ja-
nuár végén szeretnének szer-
ződést kötni az új kivitelező-
vel, június 30-ig pedig be kell 
fejezni a hátralévő munkákat.

A téliesítési feladatokat el-
végezték, a januári szerződés-
kötést követően a technológiai 
szereléssel folytatódik a kivite-
lezés.      » folytatás a 3. oldalon

Újabb kosárlabda Eb Miskolcon!
Újabb sportdiplomáciai sikert ért el 
Miskolc, 2011. és 2012. után ismét 
otthont ad egy kosárlabda-konti-
nensviadalnak 2013. augusztus 15–
25. között – jelentette be Zsiga Mar-
cell alpolgármester csütörtökön. 

Jövő nyáron a női U–18-as kosár-
labda Európa-bajnokság B divízió-
jának küzdelmein szurkolhatunk.

– Nagy harc volt az országok kö-
zött a rendezési jogokért, de sokat 
jelentett az a tapasztalat, amit a ko-
rábbi rendezések során szereztünk 
– mondta Zsiga Marcell alpolgár-
mester csütörtöki sajtótájékoztató-
ján. – Már az idei Európa-bajnokság 
ideje alatt tárgyaltunk a szövetség-

gel, hiszen tapasztalhatták, a mis-
kolciak szeretik és értik a sportot.

Az alpolgármester hangsúlyozta, 
gazdaságilag is sokat jelent a város-
nak a rendezés, hiszen az idei U–16-
os Eb alatt közel 10 ezer vendégéj-
szakát töltöttek itt a játékosokkal 
érkező családtagok, barátok.

– 5 millió forintba került a város-
nak az idei Eb megrendezése. Ez 
szinte csak az idegenforgalmi adó-
ból vissza is jött, ezen felül a sport-
csarnok bérleti díjaiban, az MVK-
nál a szállítmányozásban, valamint 
a Városgazdánál, a Barlangfürdőnél 
is jelentkezett extra bevétel.

Ritkaság, hogy három, egymást 
követő évben is ugyanaz a város 

rendezhet meg egy sporteseményt. 
A Magyar Kosárlabda Szövetség 
esélyt lát arra, hogy idehaza elérjék 
a kitűzött célt: az A divízióba kerü-
lést. A tornán Magyarország mellett 
18 európai csapat vesz részt.         K. I.

Tisztelt Olvasóink!
ez évi utolsó lapszámunkat 

tartják kezükben. 
A miskolci napló legközelebb 

az ünnepek után, 
január 12-én, szokás szerint 

szombaton jelenik meg.

HIrdeTésMilliárdos támogatások 
Miskolc 3,7 milliárd forintos támogatáshoz jutott a Belügyminiszté-
rium támogatásával, hangzott el azon a tájékoztatón, amelyen a város 
és Borsod-Abaúj-Zemplén megye idei kormányzati támogatásai ról 
beszéltek. » cikkünk a 3. oldalon



december 15. | szombat

Ellenpontok. A 30 éves, első er-
délyi magyar szamizdatról, az Ellen-
pontokról beszélgetett Miskolcon a 
lap szerkesztőivel – Szőcs Gézával, 
Ara-Kovács Attilával és Keszthelyi 
Andrással – Szilágyi Csaba, az OSA 
Archívum és a Közép-európai Egye-
tem munkatársa a Csarnokban. 

december 17. | hétfő

Jutalom a képeslaptervezők-
nek. Ajándékcsomaggal ismerték el 
a polgármesteri hivatal kisiskolások-
nak kiírt karácsonyi üdvözlőlap-pá-
lyázatának legjobbnak ítélt alkotása-
it. Kiállítás is nyílt a beérkezett közel 
500 pályamunkából, amely vízkeresz-
tig látható a Városháza új aulájában.

Tiszteletadás. Idén is megrendez-
ték a Herman Ottó Múzeum hagyo-
mányos múzeumi napját, amelyen az 
idén elhunyt főrestaurátor, Kováts Ti-
bor emlékét őrző tábla avatása mellett 
átadták a múzeum díjait, és bemutat-
ták a jubileumi évkönyvet is. 

december 18. | kedd 

Lebontották az ajándékboltot. 
Lebontották az egykori ajándékbolt 

bódéját az Aradi sétányon, Miskolc-
tapolcán, a régi strand bejáratával 
szemben. A miskolctapolcai strand-
fürdő tervezési folyamatához kapcso-
lódva az önkormányzat elindította a 
strand területéhez tartozó, használa-
ton kívüli épületek elbontását.

Nemzetiségek napja. A Nemze-
tiségi Önkormányzatok által jelölt 
munkatársak kaptak elismerő okleve-
leket a miskolci polgármesteri hivatal 
dísztermében.

A CNÖ a Világsátorról. Örömte-
linek tartja a miskolci Cigány Nem-
zetiségi Önkormányzat a Világsátor 
Roma Kulturális Központ projekt 
ötletét – melynek megvalósításáról 
a városi közgyűlés múlt heti ülésén 
döntött –, azonban fontosnak tarta-
nák, hogy sokkal mélyebben bevon-
ják a programba a hazai cigányságot, 
mondták el sajtótájékoztatójukon.

Bevételtől esett el a város? Ki-
fogásolja a Jobbik, hogy nem helyi 
vállalkozással kötöttek szerződést 
a Miskolci Sörfesztivál megrende-
zésére – véleményük szerint ezzel 
százmilliós bevételtől esett el a vá-

ros. Erről beszélt sajtótájékoztatóján 
Pakusza Zoltán, a párt önkormány-
zati képviselője. Miskolc vezetése ki-
emelten fontos feladatának tekinti a 
kulturális és gasztronómiai rendez-
vények támogatását. Azokét, melyek 
Miskolc hírnevét öregbítik, szögezi 
le a városháza válaszközleménye. A 
Sörfesztivál révén országos médiu-
mokban jelent meg Miskolc neve. A 
fesztivál teljes költségvetése 250 mil-
lió forint volt, melyet teljes egészé-
ben a szervezők fizettek, szögezte le 
a közlemény.

december 19. | szerda 

Gyertyagyújtás. A frontokon, a 
harcok során elesettekért, a hadifog-
ságban elhunytakért, a háborúk civil 
áldozataiért gyújtott gyertyát szer-
dán a Volt Hadifoglyok Bajtársi Szö-
vetségének megyei szervezete. 

Demonstráltak. Az országos ese-
ményekhez csatlakozva szimpá-
tiatüntetést szervezett a Miskolci 
Egyetem Hallgatói és Doktorandusz-
hallgatói Önkormányzata a Zenepa-
lotába. A tüntetésen mintegy 200 kö-
zépiskolai diák és tanár, egyetemi 
hallgató és oktató, szülő vett részt. 

 december 20. | csütörtök

Szimfonikus karácsony. Hagyo-
mányos karácsonyi hangversenyét 
tartotta december 20-án este a Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar a selyem-
réti Szent István templomban.

Tiszta lappal. Az állami adósság-
rendezésnek köszönhetően teljesen 
tiszta lappal indíthatja a következő 
évet a megyénkbeli Arnót és Her-
nádnémeti is – jelentette be Csöbör 
Katalin országgyűlési képviselő.

Rákóczi-szobor. A megyénkhez 
ezer szállal kötődő II. Rákóczi Ferenc-
nek, a kurucok nagyságos fejedelmé-
nek állítottak mellszobrot a megyehá-
zán. Papp György Zoltán sajószögedi 
művész alkotását Mengyi Roland, a 
megyei közgyűlés elnöke és Kovács 
János főjegyző avatta fel. 

december 21. | péntek

Korcsolyázópad. Átadták a Mis-
kolc Városi Szabadidőközpont egyik 
épületében elkészült, mintegy 20 mil-
lió forint értékű korcsolyázópadot. 
A TAO-s pályázatból beszerzett 
korcsolyázógép a miskolci jégko-
rong-utánpótlás fejlődését szolgálja.
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Miskolci Napló
a város lapja

Versenyképes bérlakásokért
Elfogadta a közgyűlés idei utolsó 
ülésén a lakások bérletéről szóló 
rendelet módosítását. A döntés-
nek köszönhetően a MIK Zrt. re-
ményei szerint jövőre több lakást 
tudnak majd bérbe adni.

Pásztor Imre, a Miskolc Hol-
ding Zrt. PR- és kommunikáci-
ós vezetője emlékeztetett, a gré-
mium júniusban fogadta el a 
forgalomképes ingatlanvagyon 
hasznosítási koncepcióját, mely-
ben az egyik fő célként a haté-
kony hasznosítást jelölték meg. 

– A koncepcióban megfogal-
mazottak végrehajtása hosszú 
folyamat, melynek első lépése-
ként szeptemberben már módo-
sították a lakások bérletéről szóló 
rendeletet. Akkor többek között 
a piaci alapon történő bérbe-
adás és a nyugdíjasházak szabá-
lyainak megváltoztatására került 

sor. A most elfogadott rendelet a 
megkezdett koncepcionális mó-
dosításokat folytatja – mondta a 
kommunikációs vezető.

Ezek közül a legfontosabb – 
hangsúlyozta –, hogy az óvadéki 
díj mértékét a jövőre nézve 12-
ről 6 hónapra csökkentik, ám ez 
csak az új bérbeadásokat, külö-
nösen a lakáspályázatokat érinti. 
Pásztor Imre hozzátette, a nettó 
lakbérek tekintetében egysége-
sen 5 százalékos korrekciót fo-
gadott el a tulajdonos.

– Minderre két okból volt 
szükség. Egyrészt a tulajdonos 
érdeke, hogy a lakások hatéko-
nyan, hosszú távon legyenek ki-
adva, megbízható bérlőknek. 
Másrészt a lakáspiacot folyama-
tosan vizsgálnunk kell, hogy az 
önkormányzati bérlakások ver-
senyképességét fenntartsuk – 
mondta Pásztor Imre.            T. Á.

Ünnepi változások
» December 23-án, advent utolsó vasárnapján szombati menet-
rend szerint járnak a buszok és a villamosok. December 24-én dél-
után 4 óráig szombati menetrend lesz érvényben, utána viszont 
csak a főbb vonalakon járnak a járatok üzemzárásig, az indulási 
idők a minap.hu-n is megtalálhatók. Újdonság az évben, hogy az 
éjféli misék végéhez igazítva közlekedtet a cég járatokat az 1, 3, 
14H, 32, 35É viszonylatokon.

» December 25-én és 26-án az autóbuszok és villamosok többsége 
vasárnapi, míg 27-én és 28-án szombati menetrend szerint köz-

lekedik. December 29-én valamennyi járat szombati, 30-án pe-
dig vasárnapi menetrend szerint indul. December 31-én a járatok 
többsége szombatnak megfelelően közlekedik, éjfél után viszont 
a 3-as és a 35É-s vonalon többletjáratok is indulnak. Végül január 
1-jén vasárnapi menetrend lesz érvényben.

» A decemberi havi és a 2012. évre érvényes éves bérletek meg-
hosszabbítva, január 7-én éjfélig lesznek érvényesek, és fontos in-
formáció, hogy menetrendváltás az év elején nem lesz!

» A Barlangfürdő és a Selyemréti strand az ünnepek alatt is várja 
vendégeit. A Barlangfürdő 24-én és január 1-jén 9 és 14 óra között 
várja vendégeit, december 25-én zárva tart, 26-án és 31-én pedig 

9 és 18 óra között lesz nyitva. A Selyemréten december 24-én és 

31-én 6 és 12, 26-án és január 1-jén 6 és 18 óra között fürdőzhet-

nek, míg december 25-én a strand is zárva lesz.

» December 23., vasárnap és január 1., kedd között a Régió Park 

Miskolc Kft. által üzemeltetett valamennyi felszíni közterületi 

parkoló, valamint a Régiposta utcai parkolóház és az Európa téri 

mélygarázs díjmentesen vehető igénybe. A „kiemelt idegenforgal-

mi övezetek” területén a fizetési feltételekről információ az adott 

parkolóban kihelyezett táblán található.

» További nyitva tartásokról a minap.hu-n!

HIrdeTéS

» Jakab Péter (Jobbik) | önkormányzati képviselő lakossági fórumot tart 2013. 
január 13-án, délután 4 órától a Bedeghvölgy 16. szám alatti vendéglőben, Lakossági 
önszerveződés a biztonságos Miskolcért címmel.

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA ››››››››››››››››››››››››› Vízdíjváltozás
A MIVÍZ Kft. a miskolci ivóvíz- és 
csatornadíjaknál a víziközmű-szol-
gáltatásról szóló törvény alapján 
bruttó 4,2 százalékos díjkorrekciót 
hajt végre. A társaság közlése sze-
rint december 20-ától Miskolc köz-
igazgatási területén a lakossági árak 
a következőképpen alakulnak

– vízdíj: 276,8 forint/köbméter 
(bruttó: 351,5)

– szennyvíz: 212,9 forint/köb-
méter (bruttó: 270,4)

összesen: 489,7 forint/köbméter 
(bruttó: 621,9)

Az infláció alatti díjemelés a szol-
gáltatás biztonságát, a fenntartható 
gazdálkodás elősegítését szolgálja. 
A miskolci víz- és csatornaszolgál-
tatás bruttó díjtételei – összehason-
lítva más hazai nagyvárosok ivó-
víz- és csatornadíjaival – továbbra is 
a legalacsonyabbak közé tartoznak.

HIrdeTéS

Újra várostörténeti vetélkedő
Ismételten megszervezi a mis-
kolci általános és középiskolá-
sok Várostörténeti vetélkedőjét 
Fodor Zoltán önkormányzati 
képviselő a Miskolci Kommu-
nikációs Nonprofit Kft.-vel. A 
versenyben az iskolák három-
fős csapatokkal vehetnek részt, 
egy iskolából maximum 5 csa-
pat nevezhet. A vetélkedő első 

fordulója tíz héten át tartó totó 
megfejtéséből áll. Az első for-
duló a Miskolci Naplóban jele-
nik meg 2013 januárjának má-
sodik felében, a többi kilenc a 
minap.hu-n. A két győztes csa-
pat jutalma egy út Brüsszelbe, az 
Európai Parlamentbe. A további 
részleteket honlapunkon, illetve 
januárban közöljük.
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Selyemrét: január végére  
lehet új kivitelező
Bejárást tartott a Selyemréti 
Strandfürdő területén a Miskolc 
Holding Zrt. igazgatósági elnöke 
a felügyelőbizottság tagjaival, il-
letve a fürdőt üzemeltető társa-
ság képviselőivel csütörtökön.

» folytatás az 1. oldalról
A bejárás során megtekinthették 
többek között a régi gépházzal 
egybekötött ún. 1. sz. gépházat, 
ahol technológiai szerelést még 
nem hajtottak végre. A lefedett 
medencéknél pedig már az uszo-
datechnológiai szereléseknek lát-
hatták a részleteit, szűrőberende-
zéseket, szivattyúkat.

Alakszainé Oláh Annamária, 
a felügyelőbizottság elnöke ta-
pasztalatait összegezve kiemelte, 
megnyugtató módon rendezték 
a beruházás téliesítését.

– A legfontosabb az, hogy 
megtartsuk a beruházás műkö-
dőképességét, és határidőre kész 
legyen minden. Mindenkinek 
ez az érdeke – hangsúlyozta.

Mint Czinkné Sztán Anikó, a 
Miskolci Turisztikai Kft. ügyve-
zetője elmondta, a beruházás je-
lenleg 40 százalékos teljesítésnél 
tart, ezt alátámasztja a két, egy-
mástól független hatóság megál-
lapítása is.

– A következő kivitelezőnek 
tehát – aki most megnyeri a köz-
beszerzési eljárást –, innen kell 
folytatnia, és június végéig befe-
jeznie a hátralévő munkákat. Ja-
nuár végén szeretnénk megköt-
ni a szerződést, június 30-a az 
átadás időpontja – mondta.

A Miskolc Holding Zrt. fel-
ügyelőbizottsága rendszeresen 
tart úgynevezett telephely-bejá-
rásokat a társaságnál és a tagvál-
lalatoknál.                   K. I. | fotó: J. Á.

Bemutatták a járási vezetőket
Esküt tettek hétfőn Budapesten 
az alaptörvényre a járási hivata-
lok vezetői. Kedden délelőtt, Mis-
kolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatalban mu-
tatták be a megyei vezetőket.

Január 1-jével 175 járási, a fővá-
rosban 23 kerületi hivatal jön lét-
re a kormányhivatalok szerveze-
ti egységeiként, hogy a megyei 
szintnél alacsonyabb államigaz-
gatási feladatokat ellássa. Az ezek 
élére kinevezett vezetők hétfőn 
ünnepélyes keretek közt letették 
az esküt. A miskolci járás élén 
Szabó András, a kormányhivatal 
nyugdíjbiztosítási igazgatóságá-
nak eddigi vezetője áll majd. 

Megyénkben 16 járási hivatal 
alakul, így ennyi vezetőt nevez-
tek ki, akiket kedden mutattak 
be a kormányhivatalban – ki-
véve a miskolci vezetőt, aki be-
tegsége miatt nem tudott jelen 
lenni. Demeter Ervin kormány-
megbízott elmondta, a járási hi-
vatalvezetőket a kormánymegbí-
zottak javaslatára a közigazgatási 
és igazságügyi miniszter nevez-

te ki határozatlan időre. A járá-
sok lényegében a korábban jegy-
zőkhöz kiszervezett feladatokat 
látják majd el, a hivatalvezetők 
feladata lesz, hogy a jogszabá-
lyokban és belső szabályzatokban 
a hatáskörükbe utalt feladatokat 
ellássák, biztosítsák a járási törzs-
hivatal és szakigazgatási szervek 
feladatellátását, a hivatal műkö-
dését. De ők gyakorolják a mun-
káltatói jogokat a járási hivatal és 
szakigazgatási szerveinek kor-
mánytisztviselői felett.

A hivatalvezetők kiválasztásá-
nál az volt a cél, hogy szakmailag 
felkészült és a közigazgatásban 
jártas vezetők kerüljenek a hiva-
talok élére. A kinevezésük felté-
tele volt a felsőfokú végzettség, 
és legalább ötéves közigazgatási 
gyakorlat. A megyénkben kine-
vezett vezetők átlag 12 év köz-
igazgatási gyakorlattal rendelkez-
nek, közel kétharmaduk jogász 
végzettségű, hatvan százalékuk a 
jegyzői munkát cseréli fel a járá-
si hivatal vezetésére. Demeter Er-
vin külön örvendetesnek nevez-
te, hogy a vezetők fele nő.         H. I. 

Milliárdos támogatások a városnak, a megyének
Miskolc egy év alatt 3,7 milli-
árd forintos támogatáshoz ju-
tott a Belügyminisztérium tá-
mogatásával, hangzott el azon 
a tájékoztatón, amelyen a vá-
ros és Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye idei kormányzati 
támogatásairól beszéltek.

Fontos, hogy megyénk települé-
sei működőképesek maradjanak, és 
pályázatokon is tudjanak sikeresen 
szerepelni, mondta Tállai András, a 
Belügyminisztérium önkormányza-
ti államtitkára pénteken Miskolcon. 
Ezért fontos, hogy a kormány négy 
település esetén összesen 3,45 mil-
liárd forintos támogatásról döntött, 
melyből kiemelkedik Miskolc a két-
milliárdos támogatással. A döntéssel 
azt szerették volna elérni, hogy meg-
maradjon a város likviditása, fizetni 
tudja a banki hiteleket, a szállítói tar-
tozásokat, de pályázatok önrészéhez 
is használhatják az összeget. Janu-
ár 30-áig egyedi megállapodást fog 
aláírni az önkormányzattal a Bel-
ügyminisztérium a támogatás kap-
csán. A kérelmek alapján Sárospatak 
400, Mezőkövesd 650, míg Mád 400 
milliós egyedi támogatást kaphatott. 

Az államtitkár arról is beszá-
molt, hogy az önhiki (önhibá-
ján kívül hátrányos helyzetbe ke-

rült önkormányzatok támogatása) 
rendszerében a 2-es és 3-as ütem-
ben is decemberben bírálták el a 
kérelmeket, megyénkből 267 tele-
pülés juthat összesen 4,445 milli-
árd forinthoz. Fejlesztési pályázatra 
44 önkormányzat 556,9 millió fo-
rintot kaphat, a vis maior-pályázat-
ból 16 önkormányzat 285,3 millió 
forintot kap, míg a Belügyminisz-
tériumnál lévő uniós pályázati ön-
részeket támogató rendszerből ed-
dig – a két ünnep között lesz még 
egy közös döntés – 60 önkormány-
zat 2,255 milliárd forintnyi támo-
gatáshoz jutott. Összegzésként 
Tállai András elmondta, az összes 
támogatási rendszert figyelembe 
véve, megyénk települései közül 
295 önkormányzat összesen több 
mint 13 milliárd forintot kapott. 
Ugyanakkor az ötezer lélekszám 

alatti települések adósságkonszoli-
dációjával kapcsolatos adatszolgál-
tatás után az is kiderült, hogy 236 
település esetén 3,961 milliárd fo-
rintot vállal át az állam. 

Miskolc gazdasági helyzete stabi-
lizálódni látszik, ebben pedig nagy 
szerepe van Tállai Andrásnak is, 
mondta Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere. A munkának kezd be-
érni a gyümölcse, egy adósságspirál-
ban lévő várost vettek át 2010-ben, 
de sikerült stabilizálni a helyze-
tet, más gazdálkodásra állították át. 
A Belügyminisztériumon keresz-
tül 3,7 milliárd forintnyi támoga-
tást kapott Miskolc, ez az adósságát-
vállalással együtt hatalmas segítség. 
A város vezetését és a kormányt di-
cséri, hogy hiteles, stabil gazdálko-
dása van Miskolcnak és 2013-ban 
már fejlesztésekben gondolkodhat-

nak. Pedig mindent megtett az előző 
városvezetés, hogy ez ne így legyen. 
Még egyszer azonban nem lépnek 
ugyanabba a vízbe, nem lehet a jö-
vőben olyan gazdálkodást folytatni, 
mint amit az előző vezetés.

A családok megmentése után 
az önkormányzatok következnek, 
mondta Csöbör Katalin ország-
gyűlési képviselő. Az emberek ed-
dig nem is tudták, nem is voltak vele 
tisztában, hogy milyen nehéz hely-
zetbe kerültek az önkormányzatok. 
Pedig volt olyan település, ahol nem 
tudtak rezsit vagy béreket fizet-
ni. Ezek a problémák most megol-
dódnak, több százmilliót kaptak az 
önkormányzatok, így megnyugod-
hatnak a polgármesterek és a képvi-
selők. Nagyon szép karácsonyi aján-
dék ez a kormánytól, tette hozzá. 

2010-ben a csőd szélén állt az 
ország és Miskolc is, ami a koráb-
bi MSZP-s vezetésnek köszönhe-
tő, jelentette ki Sebestyén László 
országgyűlési képviselő. A szocia-
listák 3 milliárd forintos fejleszté-
si hitellel vették át a várost, és nyolc 
év alatt ezt feltornázták 60 milli-
árd fölé, vagyis meghússzorozták. 
Most ezt ellenzékből igyekeznek 
elbagatellizálni, pedig ez a problé-
mák fő oka. A kormány segítsége 
nélkül nem tudta volna Miskolc a 
csődhelyzetet elkerülni, így a segít-
séget csak köszönni lehet. 

Horváth I. | fotó: Juhász Á.

Átalakuló oktatási rendszer Miskolcon
A miskolci közgyűlés decemberi ülé-
sén döntött a Miskolci Közintéz-
mény-működtető Központ (MKMK) 
megalapításáról, illetve a Miskolc 
és a Klebelsberg Központ közötti 
együttműködésről. Az intézményát-
adások javában zajlanak.

A nemzeti köznevelésről szó-
ló törvény értelmében az állam 
gondoskodik a köznevelési alap-
feladatok ellátásáról. A fenntartói 
feladatokat a központi és terüle-
ti szervekből álló Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ látja 
el. A területi szervezeti egységek 
a tankerületek és megyeközpon-
ti tankerületek lesznek. A működ-
tetés keretében a települési ön-
kormányzat saját forrásai terhére 
biztosítja a köznevelési feladat el-
látásához szükséges tárgyi feltéte-
leket, továbbá az ingó és ingatlan 
vagyon működtetésével összefüg-
gő személyi feltételeket. 

Kiss Gábor alpolgármester el-
mondta, január 1-jétől az állam a 
tankerületeken keresztül gyakorolja 
az intézmények fenntartását, a ha-
táskörébe tartozik az intézmény ala-
pítása, megszüntetése, vezetőjének 
kinevezése, ahogy az indítható osz-
tályok létszámáról sem a közgyűlés 
dönt ezentúl, hanem a tankerület.

Ettől elválik a működtetés, amely 
az önkormányzatok hatáskörében 
marad, ez három részből tevődik 
össze. Az első a műszaki feladato-
kat foglalja magába, mint amilyen a 
karbantartás, portaszolgálat, őrzés-
védelem. Ezt mindenképpen saját 
hatáskörben szeretnék megoldani, 
mert ha egy vállalkozónak megéri, 
akkor az MKMK-nak is érdemes 
saját magának végezni – hangzott 
el. Kiss Gábor elmondta, minden 
intézményben marad egy karban-
tartó, aki a kisebb munkákat elvégzi, 
a központban pedig egy komolyabb 
szakemberekből álló és jól felszerelt 

team vethető be, ha nagyobb fel-
adatról van szó. 

A második rész a közétkezte-
tés, amit szintén nem szeretnének 
kiszervezni, viszont megújulásra 
szükség van, ahogy az alapanyag-
beszerzés rendszerének átgondolá-
sára is, amellyel jelentős összeg ta-
karítható meg. A harmadik része a 
működtetésnek a gazdálkodás, amit 
ezentúl a központ lát el majd el. Az 
alpolgármester szerint létszámcsök-
kenés nem lesz, szeretnének min-
den munkahelyet megóvni. 

Az MKMK vezetőjét Kosztica 
Kornél személyében már megvá-
lasztotta a közgyűlés. A szakember 
műszaki és gazdasági gyakorlattal 
is rendelkezik, korábban a bank-
szférában is dolgozott, de gimnázi-
um gazdasági vezetője is volt már. 
A Miskolci Közintézmény-mű-
ködtető Központ az Almássy-kú-
ria hátsó traktusában kezdi meg a 
munkát. 

Kiss Gábor arról is beszélt, hogy 
az intézményi konyhák rendszerét 
már korábban átnézték és raciona-
lizálták, jelenleg az optimálishoz kö-
zeli rendszerben működik. Ott, ahol 
megbízott igazgató vezeti az intéz-
ményt, a minisztérium írja majd ki 
a pályázatot, és az önkormányzat, il-
letve a tankerület javaslatait figye-
lembe véve a miniszter nevezi ki az 
új igazgatókat.

Molnár Péter önkormányzati 
képviselő, a közgyűlés oktatási bi-
zottságának elnöke hangsúlyozta, 
ezekre a lépésekre azért kényszerült 
Miskolc, mert megváltozott a törvé-
nyi háttér. Az önkormányzat nagy 
odafigyeléssel, felelősséggel hozta 
meg azokat a döntéseket, amelye-
ket meg kellett lépni, hiszen a vá-
rosvezetés számára az oktatás és ne-
velés kérdése nagyon fontos, ahogy 
a szakképzés is. Ugyan az önkor-
mányzat január 1-jétől nem fenn-
tartó, fontos azonban hangsúlyozni 
a bizottsági elnök szerint, hogy a tu-
lajdonjog a városnál marad.

H. I.

Vécsi György: újrapozicionálhatjuk magunkat
A továbbra is nehéz gazdasági-
pénzügyi helyzetben a folyamatban 
lévő fejlesztésekre koncentrálja erő-
it a Miskolc Holding Zrt., de ez év-
ben is lényeges beruházásokat indí-
tottak el, és komoly lépéseket tettek 
a zöld várossá válás útján is. Többek 
között erről is beszélt Vécsi György, a 
városi cég elnöke.

– Tíz tagvállalat egyéves tevé-
kenységét lehetetlen pár mon-
datban összefoglalni – még-
is, hogyan határozná meg az 
elmúlt év legfontosabb sarok-
pontjait?
– Többször elmondtuk már, 

hogy nagyon nehéz helyzetet, 
aránytalanul sok adósságot örö-
költünk. De ennél is fontosabbnak 
tartom, hogy ebből a sok milliárd 
hitelből elődeinknek sajnos nem 
sikerült olyan vállalkozást létre-
hozniuk, amelyik profitot termelne 

és segítené az adósságok visszafize-
tését. Ezért erőinket a folyamatban 
lévő fejlesztésekre koncentráljuk. 
Örömmel mondhatom, hogy idén 
is sikerült fontos beruházásokat el-
indítanunk. Amit még kiemelnék: 
Miskolc az elmúlt évben határozta 
el, hogy zöld várossá szeretne vál-
ni, valamint meghatározó többsé-
gi szerepet kíván betölteni azokban 
az üzleti tevékenységekben, ame-
lyek hosszabb távon jövedelmet 
és munkahelyeket képesek terem-
teni Miskolc város számára! Ezzel 
újrapozicionáljuk magunkat, ami 
az itt élőknek legalább olyan fon-
tos, mint a városba érkező vendé-
geinknek. De befektetői szempont-
ból is érzékelhetőek azok a pozitív 
változások, amelyeket projektjeink 
is alátámasztanak.

– Nézzük konkrétan: milyen 
projektekben, mennyit sikerült 
előrehaladni?

– A város életében igen jelentős 
lépés, hogy az év elején beindult 
Miskolc első biomassza-alapú fű-
tőműve, mely a dél-kiliáni lakóte-
lepet látja el zöld hővel. Itt sikerült 
egy olyan megállapodást aláírni, 
ahol a városnak jogában áll a fenn-
tartási időszak után többségi tulaj-
dont szerezni a Miskolc Bioenergy 
cégen belül. A Zöld Nyíl projekt ke-
retében teljes hosszában kiépült a 
kelet–nyugati villamospálya; meg-
történt 31 db alacsonypadlós villa-
mos beszerzése, sőt, a prototípusok 
lassan el is készülnek. Fontos beru-
házás a Miskolc ivóvízellátásának 
biztonságát javító projekt, amely 
világszínvonalú víztisztítási tech-
nológiai rendszer beépítését jelenti. 
Ugyancsak a lakosságot közvetle-
nül is érintő beruházás a Miskolci 
Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer infrastrukturális fejlesz-
tése, amelynek támogatási szerző-

dését ebben az évben írta alá a vá-
ros. Ez lényegében a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés kiépítését 
jelenti, ezzel lehetővé válhat, hogy 
akik szelektíven gyűjtik a hulladé-
kot, azok kevesebbet is fizethetnek 
majd a hulladékszállításért.

A Miskolc Biogáz szintén egy ki-
sebbségi tulajdoni struktúrával in-
dított projektje volt a városnak, 
mára azonban 100%-ra növeltük 
részesedésünket. Terveink szerint 
2014-re már ebben az üzemben tu-
dunk – a szennyvíziszap és a vá-
rosban keletkezett folyékony hul-
ladékok felhasználásával – villamos 
energiát és hőt termelni a MIVÍZ 
számára.

Az új projektek közül legjelen-
tősebb a napokban pályázati tá-
mogatást nyert Déli Ipari Park. Ez 
a beruházás létfontosságú Miskolc 
szempontjából, hiszen a meglévő 
területünk gyakorlatilag betelt: 10 

milliárd forint értékű beruházással 
több száz új munkahelyet létrehoz-
va ebben az Északi Ipari Parkban. 

– Említette, hogy a holdingra is 
komoly feladatok hárulnak a 
„zöld várossá” válásban.
– A zöld város megvalósítá-

sa komplex lehetőség. Jelenleg is 
fut egy Volvo hibrid busz, és ha-
marosan olyan, új gyártású vil-
lamosok érkeznek, amelyek mi-
nimálisra csökkentik a fosszilis 
energia felhasználását. Tagvállala-
tunk, a MIHŐ is sok díjat kapott 
azért, mert tudatosan használja 
a megújuló energiát. A már mű-
ködő, és több száz lakást fűtő bio-
massza-fűtőmű, vagy biogáztelep 
mellett hamarosan elkészül a geo-
termikus beruházás is, így az egész 
avasi városrészt megújuló energi-
ával fűthetik. Ezzel elérjük, hogy 
Magyarországon Miskolc használ 
majd legnagyobb arányban meg-
újuló energiát.

– A holding az önkormányzat 
vagyonkezelője, így mindig a 

figyelem középpontjában van 
gazdálkodása is.
– A holding jelenleg a város 

egyik legnagyobb foglalkoztatója. 
A cég és a város vezetésének stra-
tégiai célkitűzése a költséghaté-
kony és kiszámítható gazdálkodás 
megteremtése, amelynek alapfel-
tétele a rendelkezésre álló erőfor-
rások optimális kihasználása és 
a cégcsoporton belüli szinergiák 
lehetőségeinek feltárása. Célunk 
egy dinamikus, a tagvállalatok 
számára minőségi szolgáltatást és 
növekvő teljesítményt nyújtó, el-
lenőrző funkcióval felruházott, 
optimális apparátussal műkö-
dő holding. Ma már elmondhat-
juk, hogy az elmúlt egy évben a 
cég működése átláthatóbb, szabá-
lyozottabb és költségtakarékosabb 
lett. Így a napi működés során is 
megjelentek érezhető előnyök, 
mint például az összehangolt stra-
tégiai irányítás, olcsóbb működés 
vagy az alaptevékenységre való 
koncentrálás.
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BESZERZÉSI ÁRON ELADÓK!

A mi autónk

ÉS

Vezetni könnyebb – de hol?
Szinte mindennap útra kelek. Göncről járok be a miskolci hivatalba, 
vagy sokszor még tovább. Megesik, hogy nem várt útitársam is akad, 
mert lekéste a buszt, vagy csak egyszerűen bekéredzkedik, mert így lehet, 
hogy gyorsabb, de biztos, hogy olcsóbb. Így történt egy alkalommal, hogy 
a nem várt útitársnak megtetszett a kocsi és a kényelmes utazás. Hivata-
li autómat hozzáértő munkatársaim úgy gyártatták, hogy benne legyen 
minden, mint egy négy keréken gördülő irodában, ami a kényelemhez és 
a biztonsághoz szükséges. Azért, hogy saját sofőrömként bírjam az évi 
hatvan-nyolcvanezer kilométert. Össze is nőttünk az elmúlt évek alatt. 
Útitársam a beszélgetés végén megdicsért, hogy jól vezetek. Majd búcsú-
zóul azt mondta: „Bárcsak az életet is ilyen egyszerű és könnyű lenne ve-
zetni!” Hát igen! – válaszoltam akkor. Azóta sokszor eszembe jut az au-
tóvezetés és életvezetés párhuzama. 

Igen, az autó egyszerű, az élet bonyolultan összetett. Ott van a politika, 
ami lassan mindent átsző és a politikusok, akik mindig, mintha válasz-
tási kampány lenne, dicsérik önmagukat és szidják a másikat. Ott van 
a pénzvilág, annak mozgatói a „soha nem elég” indulatával és a mes-
terségesen gerjesztett válságokkal. Ott vannak a hitelek és válságok sú-
lya alatt megroppant vállalkozók és hitelük miatt görnyedő családok. A 
„soha nem elég” indulatával mozgatók a médián keresztül üzennek élet-
vezetési tanácsokat: megérdemled, ez jár neked, még ezt és azt vedd meg, 
mert akkor ilyen és olyan leszel.

Igen, az autó egyszerű, az élet bonyolultan összetett. Ott vannak tönk-
rement vagy meg sem kötött házasságok, csonka családban felnövő sé-
rült gyermekek. Nincsenek ott a meg sem születettek, de ott vannak a 
magukra maradt öregek. Sorolhatnám tovább, de nem teszem. Megte-
szik a különböző médiumok csatornái, amikor akusztikus és vizuális 
szemétáradatot zúdítanak ránk.

Az ember meg kezdi elhinni, hogy az élet nem is lehet más, mert ab-
ból, ami igazán bonyolultan összetetté teszi és megkeseríti az életünket – 
az önzés, a versengés, a civódás, a kapzsiság és a gyűlölet – ördögi köré-
ből nem lehet kiszállni. Néha már az az érzésünk, hogy ezeknek – mint 
valami hatalmasságoknak –, ki vagyunk szolgáltatva, és tehetetlenül vár-
juk, hogy előbb vagy utóbb kitörjenek belőlünk. Mintha az emberi test 
arra teremtetett volna, hogy ezeknek az indulatoknak a játékszere legyen.

Karácsonykor ez az egész teljesen más megvilágításba kerül. Mert ka-
rácsony üzenete éppen azt jelenti, hogy ez nem így törvényszerű. Nem 
kell ezeknek az indulatoknak a rabjaként leélni az életünket. Nem kell, 
mert Isten nem erre szánta az emberi testet, az emberi életet.

A karácsonyi örömhír tömör: „Az Ige testté lett!”
Ahogy ezt János evangéliuma megfogalmazza: az emberre vonatko-

zó Isteni szándék, ami Istennél kezdettől fogva megvolt, az testet öltött a 
Názáreti Jézusban. Maga az Élet is e szándékban fogant és ez lett az em-
berek világossága. Ez a világosság a sötétségben fénylik és a sötétség nem 
volt képes elfojtani azt. Közöttünk, emberek között lakozott, és mi láttuk 
az ő dicsőségét. Akik ezek után befogadták ezt a világosságot, azoknak 
hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek, akik nem testnek és vérnek 
indulatából születtek, hanem az Istentől.

Karácsonykor eléd jön az Isten. Eléd jön és anélkül, hogy te bármit tet-
tél volna, azt mondja, hogy úgy szerette és szereti ezt a világot – és benne 
Téged – hogy Őt, az egyszülött fiút adta érte. Nem az egyetlent, hanem 
az elsőszülöttet! Mert téged is vár, hogy meghallva hívó szavát – jer és kö-
vess engem! – hidd el és vedd komolyan, hogy van, aki tőled jobban isme-
ri az életet és a te életedet és vezetni szeretné. Úgy hív, mint aki tudja – és 
el is mondta – „jöjjetek, akik megfáradtatok és terheket hordoztok”. Azt 
is megígérte, megmutatja, hogy ez az út nem járhatatlan, sőt gyönyörű-
séges és könnyű. Arról is biztosít: ez az út kétségeken, megpróbáltatáso-
kon és halálon át is az Isten trónusáig vezet. Ahhoz az Istenhez, akinél 
az emberi élettel kapcsolatos isteni szándék kezdettől fogva már megvolt.

Ma újra eszembe jut autóvezetés és életvezetés párhuzama. Amikor az 
autót átvettem, az eladó mondott sok mindent arról, hogy mit csináljak, 
hogyan vezessem, de egyértelmű volt, hogy nem ő tervezte, ő nem volt ott 
a gyártásánál és soha nem próbálta ki a maga teljességében ezt a kocsit. 
„Bárcsak az életet is ilyen egyszerű és könnyű lenne vezetni!” Hát, igen!

Ezért üzenem régi útitársamnak, hogy nem „Hát, igen!”. Karácsony 
fényénél a válasz: „NEM!”

Az életet könnyebb vezetni, mint az autót!
Ne botránkozzon meg hasonlatomon egyetlen olvasó sem, de olyan 

ez, mintha az autóba mellém ülne a konstruktőr, aki megálmodta és 
megtervezte az autót, aki a legtöbbet tudja róla. Beülne mellém a gyártó 
és üzembentartó, aki kérés nélkül szervizeli is a kocsit. Végül karácsony-
kor beül hozzánk a tesztpilóta, aki elsőként és tökéletesen ennek az autó-
nak minden lehetőségét nemcsak ismerte, hanem ki is próbálta.

Ezért igaz és valódi életünket meghatározó, ami az első karácsonykor 
elhangzott más evangéliumok tanúsága szerint. Azzal kezdte, hogy „Ne 
féljetek!” Mert olyan nagy örömet hirdetek nektek, ami nem egy-két em-
bernek, hanem az egész népnek öröme lesz! Aztán arról szólt, hogy ve-
gyétek tudomásul jobban, mint a fizikai törvények összefüggéseit. Vegyé-
tek tudomásul, a dolgok úgy függenek össze, hogy amíg dicsőség van a 
mennyben Istennek, addig a földön is békessége lesz a jóakarat emberei-
nek. Ennyi!

Kedves olvasó! Vigyázz az autóvezetéssel! Összetett és bonyolult dolog! 
Teljen kedved az életvezetésben, mert mostantól a Biblia, az imádság és 
hit által a „tervezővel, gyártóval, a tesztvezetővel”, a hármas egy személy-
lyel együtt utazhatsz. Neki az a szándéka hogy ez a „Te autód” célba ér-
jen. Lehet, hogy fölösleges kerülőutak és időveszteséges zsákutcák után, 
mégis célba érjen. Abba a célba, ami szintén az emberrel kapcsolatos is-
teni szándékban fogant az Isten színe előtt!

Áldott Karácsonyt!
Csomós József

gönci lelkipásztor, tiszáninneni református püspök

Városrészi karácsonyok gyerekekkel, idősekkel
Karácsonyi ünnepséggel, ebéddel és 
ajándékcsomaggal kedveskedtek ked-
den a hejőcsabai időseknek a Gárdonyi 
Művelődési Házban. Görömbölyön 
pedig harmadik alkalommal rendezik 
meg a gyermekek karácsonyát.

A hejőcsabai ünnepi rendezvényt az Irány-
tű Szociális Szolgálat Hejőcsabai Szolgáltatási 
Központja szervezte – Gonda Géza települési 
képviselő támogatásával – az intézmény ellátot-
ti köréhez tartozó, mintegy 200 idős ember szá-
mára. Gonda Géza elmondta: kiemelt jelentő-
ségűnek tartja, hogy figyeljenek a körzetben élő 
szépkorúakra, hogy – amikor csak lehet – színe-
sebbé, könnyebbé tegyék hétköznapjaikat.

– Nagyon fontosnak érzem, kötelességünk is, 
hogy viszonozzuk számukra azt a gondosko-
dást, amit egykor ők nyújtottak gyermekeiknek, 

unokáiknak. Orvosként is tudom, mennyire rá-
szorulnak erre – nyilatkozta a képviselő, meg-
említve, hogy számos egyéb módon is támogat-
ta már a zömmel idős emberek ellátását végző 
Hejőcsabai Szolgáltatási Központot. Így példá-
ul segítette az úgynevezett generációs vakációt 

is, melynek keretében budapesti kirándulásra 
mentek a szolgáltatási központ idősei – és azok 
unokái –, ahol ellátogattak a Parlamentbe és a 
Mátyás templomba is.

Görömbölyön harmadik alkalommal ren-
dezte meg az óvodás gyermekek számára „Az 
én karácsonyom…” című gyermekrajz-pályá-
zatot a Fény Egyesület. A karácsonyi műsorral 
egybekötött díjátadót szerdán tartották a Gö-
römbölyi Művelődési Házban.

Nehéz Károly, a terület önkormányzati képvi-
selője elmondta, a pályázatra mindegy 55 pálya-
munka érkezett, mely jelzi a nagy érdeklődést, 
hiszen Görömbölyön megközelítőleg 100-120 
óvodás korú gyermek él. A több mint ötven 
rajzból összesen 11-et díjaztak, az ő rajzaikból 
kiállítás nyílt a művelődési házban.

Hegyi István, a Fény Egyesület képviselője 
hozzátette, a rajzpályázat célja az volt – csakúgy, 
mint az elmúlt években –, hogy a gyerekek raj-
zolják meg azt, hogyan képzelik el a saját család-
juk karácsonyát.
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„Folytatjuk a gazdasági helyzet stabilizálását”
Jelentős évet zár a város – évértékelő beszélgetés Kriza Ákos polgármesterrel

Több szempontból is jelentős évet zár a miskolci önkormányzat. A kormány támogatásával számos olyan lépést sike-
rült megtenni a városban a munkahelyteremtés, adósságrendezés, gazdasági konszolidáció területén, amelyek alapját 
jelenthetik a költségvetési egyensúly helyreállításának, a fejlődés beindításának. Erről, és más fontos kérdésekről be-
szélgettünk Kriza Ákos polgármesterrel az elmúlt évet értékelve.

– Talán nem túlzás azt állítani, hogy Miskolc 
gazdálkodását tekintve – de a város egész éle-
tében – az utóbbi évek egyik legnagyobb je-
lentőségű döntése volt a kormányzati adós-
ság-átvállalás. Az eddigi számítások szerint 
ez mintegy 17 milliárdos terhet vesz le az ön-
kormányzat válláról.
– 2010-ben, amikor átvettük a város irányí-

tását, és elkészítettük a leltárt, ijesztő nagyság-
rendű felhalmozott adóssággal kellett szem-
besülnünk. Ez a negyven- és ötvenmilliárd 
forint közé tehető összeg, kötelezettségvállalás 
– évente több milliárdos adósságszolgálattal – 
évtizedekre gúzsba kötötte az önkormányzat 
működését, gazdasági lehetőségeit, fejlődését. 
Nem akarok visszafelé mutogatni, de ezek a té-
nyek, amelyeket mindenképpen szem előtt kell 
tartanunk ahhoz, hogy megfelelően tudjuk ér-
tékelni a kormány támogatását. Azt, hogy dön-
tésükkel tulajdonképpen Miskolc jövőjét sza-
badították fel.

– Lehetnek ennek a segítségnek már rövid tá-
von is érezhető következményei a lakosság 
számára?
– Amikor bejelentették ezt a döntést, az el-

sők között kezdeményeztem egyeztetést a kor-
mányzattal. Egyáltalán nem mindegy ugyan-
is, hogy milyen hiteleket, milyen árfolyamon, 
milyen kockázati tényezőkkel vállalnak át. Na-
gyon pozitív hozzáállást tapasztaltam, Pin-
tér Sándor belügyminiszter miskolci látogatá-
sa során igen sikeres tárgyalásokat folytattunk 
ebben az ügyben.

Mindent el fogok követni annak érdekében, 
hogy ez a tárgyalási folyamat – amelynek feb-
ruár végéig kell lezárulnia –, a legjobb eredmé-
nyeket hozza számunkra, a lehető legnagyobb 
adósságrészt tudjuk áthárítani. Azt hiszem, ha 
ezt átgondoltan végigvisszük, a jövő év végére 
helyreállhat Miskolc költségvetésének egyen-
súlya. 2014-ben pedig már jóval könnyebb, fel-
szabadultabb gazdálkodást tudunk majd foly-
tatni. Ez persze semmilyen szempontból és 
területen nem jelenthet pazarlást, könnyelmű 
költekezést, nem szabad még egyszer ebbe a 
hibába esni. 

 – A politikának szinte természetes velejáró-
ja, hogy az ellenlábasok egymást vádolják rossz 
gazdálkodással. Miskolcon sincs ez másképp, 
elég egy költségvetési vitát végighallgatni. 

– Én úgy gondolom, a számok önmagu-
kért beszélnek. 2002 és 2010 között a szocia-
listák megtízszerezték a város adósságállomá-
nyát. Nagyon nehéz helyzetet, mindezek mellé 
még lejárt szállítói tartozásokat, kötelezettség-
vállalásokat örököltünk, az első két év legfon-
tosabb feladata a működőképesség fenntartása 
volt. Alaposan végig kellett gondolnunk, me-
lyek azok a területek, ahol hatékonyabban tud-
juk a várost üzemeltetni, pénzt tudunk megta-
karítani.

Látható, hogy a gondosan megtervezett 
munka, takarékos gazdálkodás a kormány tá-
mogatásával együtt máris komoly eredmé-
nyeket hozott. S ezek össze is függenek, hiszen 
azért részesülhettünk már korábban is jelentős 
kormányzati támogatásban, mert látták és elis-
merték a hatékony, takarékos gazdálkodás irá-
nyába tett lépéseinket. Nem hiszem, hogy az 
előző nyolc év mutatóinak ismeretében komo-
lyan vehető bármely olyan érvelés, amely min-
ket vádol pazarlással, vagy adósság felhalmo-
zásával. Komoly munka áll mögöttünk, a város 
végre kezd talpra állni, s a kormány támogatá-
sával emelkedő pályára fogjuk állítani. 

– Ennek egyik legfontosabb mutatója lehet – 
ami egyben a város, de az egész térség legna-
gyobb problémája is – az emberek foglalkoz-
tatása, a munkahelyteremtés. 
– Számunkra ez nagyon fontos, hiszen csak a 

biztos megélhetés adhat jövőképet, ez járulhat 
hozzá, hogy helyben maradjanak a tehetséges 
fiatalok. Átfogó elemzéseket végeztünk, hogy 
tisztán lássuk, milyen helyzetben van Miskolc, 
és melyek lehetnek a kitörési pontok. Látni kell 
azonban azt is, hogy a befektetői tárgyalások – 

különösen gazdasági válság idején – általában 
nem könnyű és nem is rövid folyamatok, hosz-
szas előkészítést igényelnek. Ráadásul nagyon 
összetett szempontokat vizsgálnak a potenciá-
lis beruházók – az adott terület infrastrukturá-
lis lehetőségeitől, adottságaitól kezdve a lakó-
környezetig, sok mindent számításba vesznek. 
Itt említeném meg, hogy ezen a területen is ko-
moly lépések történtek. Több százmilliós kor-
mányzati támogatással készül például Miskolc 
új közlekedés-fejlesztési koncepciója, amely 
döntő hatással lehet az elkövetkező évtizedek 
beruházásaira. Új és megújult rendezvényeink 
soha nem látott tömegeket vonzottak, előtérbe 
állítva Miskolc tradicionális értékeit – példá-
ul az avasi borkultúrát. A Kocsonyafesztivál, a 
megújult, kicsit populárisabb, emberközelibbé 
tett Operafesztivál, a tíz ezreket vonzó Sörfesz-
tivál vagy az európai léptékű CineFest nemzet-
közi színtérre is elvitte Miskolc jó hírét. Mind-
ez – amellett, hogy közösséget épít, élhetőbbé 
teszi a várost – a befektetői hajlandóságot is fo-
kozhatja. 

– Várható az elkövetkező időszakban „áttö-
rés” a munkahelyteremtésben? 
– Én úgy gondolom, már a közel jövőben el-

kezdhetnek „beérni” az eredményei az elmúlt 
két év befektetés-ösztönző intézkedéseinek, a 
sok, ezzel kapcsolatos tárgyalásnak. Vélemé-
nyem szerint 2013 vége, 2014 eleje lesz az az 
időszak, amikor dinamikusan felgyorsulhat a 
városban a munkahelyteremtés. Máris jelentős 
eredménynek könyvelhetjük el, hogy sikerült 
megállítani a munkanélküliség növekedését, 
sőt, több mint ezer fővel nőtt a foglalkozta-
tottak száma a két évvel ezelőttihez képest. Új 
drótgyár kezdte meg a tevékenységét Miskol-
con, melynek a tulajdonosai további bővíté-
sekről döntöttek. Miskolcon működik majd a 
112-es segélyhívó egyik diszpécserközpontja, 
ami szintén több száz munkahelyet jelent, s a 
Bosch is tovább bővíti miskolci gyártókapaci-
tását. Ez a sok kis lépés, apró mozaik együtte-
sen azt jelzi, hogy ezen a területen is megmoz-
dult valami, elindult a fejlődés, a nehéz helyzet 
ellenére. 

– Miskolc sikerrel kapcsolódott be a közmun-
kaprogramba is, emberek százait tudták így 
foglalkoztatni, bár sokan vitatják, hogy az 
ezért kapott fizetésből meg lehet élni. 
– Mi is tudjuk, hogy nagyon kevés a köz-

munkások bére, de úgy gondolom, mégis he-
lyesebb, ha munkából él valaki, s hasznot hajt 
a közösségnek, társadalomnak, mint ha a szo-
ciális segélyt várja. Miskolcon és Borsodban 
adva van egy speciális helyzet: sajnos, nagyon 
sokan élnek itt olyanok, akik nem munkában 
szocializálódtak, de még a családjukban, kör-
nyezetükben sem láttak olyanokat, akik mun-
kából próbáltak volna megélni. Ebbe a helyzet-
be nyilván nem lehet beletörődni, ezt kezelni 
kell valahogy. Mi nem azt mondjuk, hogy a 
közmunkaprogramban való részvétel stabil eg-

zisztenciát eredményez: ez egy lépcsőfok visz-
sza, a munka világába. Ráadásul a városnak is 
hasznos: meg lehet nézni, ki vannak takarítva 
a vízfolyások, rendezettek lettek a patakmed-
rek, közterületek – ezt mind nekik kell megkö-
szönni. Idén hétszázan dolgoztak Miskolcon a 
közmunkaprogramban, s a Belügyminisztéri-
ummal folytatott tárgyalásoknak köszönhető-
en, jövőre már ezerre emelkedhet a résztvevők 
száma – a program kiemelt célkitűzése lesz a 
történelmi Avas rendbetétele. 

– Másik fontos kérdés az emberek közérzete 
szempontjából a közbiztonság.
– Talán az eddigi intézkedéseinkből is lát-

ható, hogy a munkahelyteremtés mellett mi is 
erre helyezzük a legnagyobb hangsúlyt. Per-
sze, szigorúan törvényes eszközökkel, hiszen 
ha egyszer utat engedünk a törvénytelenség-
nek, senki nem tudhatja, hol lesz ennek a vége. 
Nagyon könnyű politikai hangulatkeltés céljá-
ból különféle egyenruhákban fel-alá masíroz-
ni egy napig az Avason, megélhetési ál-jogvé-
dőként ellentüntetéseket szervezni, vagy esetleg 
három napig heccből beköltözni, mint a szocia-
listák egyik volt miniszterelnöke tette. Ők azon-
ban az eltervezett médiaszereplés után mind 
hazamentek, a problémákat pedig – amelye-
ket jelentős részben ők maguk gerjesztettek – 
itt hagyták nekünk. Elég megnézni azokat az 
interjúkat, amelyek a helyi lakosokkal készül-
tek azokban a napokban: mindenki azt mond-
ta, semmi szükség az ilyen hisztériakeltésre, az 
ellentétek szítására. Jobb lenne, ha nyugodtan 
hagynák az itteni embereket élni, dolgozni. 

– Melyek voltak az elmúlt időszak legfonto-
sabb, közbiztonság javítására irányuló lépé-
sei?
– Megnöveltük a közterület-felügyelők lét-

számát, elindítottuk a rendszeres hatósági el-
lenőrzéseket, a rendeletek, jogszabályok betar-
tásának ellenőrzésére. Több mint hatvanmillió 
forinttal támogattuk a rendőrséget, ennek kö-
szönhetően egyre több járőrpárost látni az ut-
cákon. Elkezdődött a beilleszkedésre képte-
len „fészekrakók” kiköltöztetése, s ezt folytatni 
fogjuk. Azoknak, akiket csalással költöztettek 
ezekbe a lakásokba, s nem tesznek eleget fizeté-
si kötelezettségeiknek, az együttélés szabályai-
nak, nincs helyük a lakóközösségekben. Ez egy 
komplex feladat, és komplexen kell kezelni, bí-
zom benne, az emberek látják: nagyon fontos-
nak tartjuk a kérdést, s próbálunk segíteni. Az 
is bizonyos azonban, hogy nélkülük nem fog-
juk tudni kezelni a problémákat. A lakosságot 
is be kell vonni ezekbe a közbiztonsági prog-
ramokba, mert csak együtt, közösen tudjuk 
megoldani a helyzetet.

– Miket emelne ki a jövő év célkitűzései közül?
– Folytatjuk a város gazdasági helyzetének 

stabilizálását. Nagy könnyebbséget jelent majd, 
ha az adósságrendezésnek köszönhetően, nem 
kell napi szinten olyan problémákkal foglal-
kozni, hogy miből adunk fizetéseket, vagy mi-
ből folytatjuk a korábban elkezdett beruházá-
sokat. Mint már említettem, a jövő év második 
felétől nagy valószínűséggel konszolidáltabb, 
nyugodtabb gazdálkodást tudunk folytatni, 
amely számos területen érzetetheti a hatását. 
Tovább haladunk a megkezdett úton a mun-
kahelyteremtésben, a közbiztonság javításá-
ban. Ide tartozik az is, hogy folytatni kívánjuk a 
halmozottan hátrányos helyzetűek által lakott 
telepek felszámolását, az ottani lakosság okta-
tását, integrálását a munka világába. Ez a jövő 
év egyik nagy projektje, amelyen a Belügymi-
nisztériummal együtt dolgozunk. 

Azt hiszem, ha ezen célkitűzéseink teljesül-
nek, jövő ilyenkor egy még eredményesebb év-
ről számolhatunk majd be. Olyanról, amelyben 
már a lakosság széles rétegei számára érezhető-
vé válik a napi életfeltételek javulása, s kibonta-
kozik egy élhető, szerethető város perspektívá-
ja. Ezen dolgozunk, ezzel kívánok valamennyi 
miskolci számára áldott, békés karácsonyi ün-
nepeket, és sikerekben gazdag, boldog új évet.

Szepesi Sándor | fotó: Juhász Ákos 

Ünnepi lélekfények
Az elmúlt hét a karácsonyi adományátadások jegyében telt, hogy a ne-
héz sorban élőknek is szebb lehessen az ünnepe. Az alábbiakban ezek-
ből az eseményekből válogatunk.

Avasi szegényeket támogattak
Első alkalommal, de hagyományteremtő céllal rendezte meg a miskol-
ci Idősügyi Tanács jótékonysági rendezvényét „Jobb adni, mint kap-
ni” mottóval, advent idején, az Avasi Gimnázium aulájában. Az eladott 
tombolajegyek árából összegyűlt, mintegy 150 ezer forintot az ava-
si plébánia szeretetszolgálatos csoportjának ajánlották fel. Az összeget 
Zsiga Marcell, az Idősügyi Tanács elnöke, Emődiné Csapó Barbara tit-
kár, és a tanács két tagja, Szoboszlai Ferencné és Stogicza Zoltánné adta 
át P. Tamás Barnabás plébánosnak szerdán az Avasi Jezsuita Plébánián.

Több milliós adományok a gyermekekért
Közel négymillió forint értékben adományoztak szerdán orvosi mű-
szereket, illetve szórakoztató elektronikai cikket a megyei kórház kü-
lönböző osztályainak civil és egyházi szervezetek. A fővárosi székhelyű 
Országos Mosoly Egyesület felajánlásának köszönhetően a GYEK egy 
újraélesztő készülékkel és egy LCD tévével, a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia jóvoltából pedig a Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály 
egy inkubátorral lett gazdagabb. A Work Force DKSK-Miskolc női 
kosárlabdacsapat játékosai és vezetői pedig több zsáknyi plüssfigurát, 
játékot, valamint egy rekesz gyümölcsöt osztottak szét.

Ajándék a gyermekvárosnak
Első alkalommal, de hagyományteremtő céllal adománygyűjtést szer-
vezett a Miskolc Holding Zrt. Az összegyűlt ajándékokat, könyveket, 
ruhákat és természetesen játékokat még múlt pénteken vitte el a Mis-
kolci Gyermekvédelmi Központba Vécsi György, a Miskolc Holding 
Zrt. igazgatósági elnöke.

Karácsony előtti segítség
Karácsonyi ünnepséget rendeztek hétfőn a Vasgyári Közösségi Ház-
ban, ahol 2 millió forint összegű adományt adtak át a Miskolci Csa-
ládsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermek-
jóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központnak. A sportszerekkel, 
játékokkal, fejlesztő eszközökkel Hans-Günter Hogg igazgatósági tag 
érkezett, az ELMŰ-ÉMÁSZ képviseletében. 

Rászoruló gyerekeket vendégeltek meg 
Nem mindennapi menüvel vendégelt meg tizenöt rászoruló gyerme-
ket egy diósgyőri étterem kedden. Az akcióhoz a polgármesteri hiva-
tal is csatlakozott, Kriza Ákos polgármester maga szervírozta a pizzát, 
mellé pedig édességgel is kedveskedett a kicsiknek. Tóth-Szántay Jó-
zsef, a RádióM ügyvezetője elmondta, december elején indítottak egy 
ajándék-, illetve játékgyűjtést, amiket a napokban adtak át a rászoruló 
gyermekeknek. Ehhez az akcióhoz csatlakozott az étterem. 

Ötmilliós támogatás a gyermeksportnak
Ötmillió forint támogatást kapott Miskolc gyermeksportja a Sam-
sung Electronics Magyar Zrt. jóvoltából. Az előző tanévben a sport 
területén elért eredmények alapján mintegy 14 miskolci iskola, illet-
ve gyermekekkel foglalkozó intézmény között osztja szét az ajándé-
kokat a polgármesteri hivatal. Az első állomás a Miskolci Gyermek-
védelmi Központ volt csütörtökön.

Karácsonyi gyertyaláng 
A Karácsonyi gyertyaláng rendezvénysorozat keretében gyerekmű-
sort tartottak csütörtökön a Mindszenti plébánián. 

– Sikerült komoly támogatói kört megmozgatnunk – mondta Váradi 
Gábor, a miskolci Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Egyhá-
zak, cégek vezetői, valamint Kriza Ákos polgármester és Pfliegler Péter 
alpolgármester is támogatta a rendezvénysorozatot. A „cipősdoboz-
akció” szervezőitől is kaptak 200 dobozt. Így összesen 500 miskolci 
gyerekhez juttatnak el karácsonyi ajándékot, a Romano Teatroval kö-
zös rendezvények keretében pedig 600-700 gyereket érnek el.
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100 éves múltra tekint vissza  
Miskolc víziközmű-szolgáltatása
A MIVÍZ Kft. mint a régió meghatározó 
víziközmű-szolgáltatója életében is ki-
váló alkalom a jubileum a múltba való 
visszatekintésre, összegzésre, a további 
fejlesztési irányok meghatározására.

Földi vízkészletünk 97,4%-a sós tengervíz, az édes-
víz csak alig 2,6%. Ennek a csekély mennyiségű 
édesvíznek is csak 22,4%-a található felszín alatt, 
77,2%-a a gleccserekben és a sarki jégben van le-
kötve. Ha átszámoljuk, a földi vízkészletből a felszín 
alatt található vízkészlet csupán 0,4%, vagyis az a 
vízmennyiség, mely a földi ember számára hozzá-
férhető. Az édesvíz értékes kincs, tudatosan és ta-
karékosan szabad csak felhasználni. Egy ember na-
ponta körülbelül 2,5 liter vizet iszik és 2,5 liter vizet 
ad le izzadság és vizelet formájában, valamint a ki-
légzéssel. Az ember víz nélkül rövid időn belül meg-
hal, csak néhány napot bír ki az emberi szervezet e 
fontos lételem nélkül.

Miért fontos a víz?
Elfeledett tény, hogy a víz védelmét már évezredek-
kel ezelőtt a rómaiak is szükségesnek tartották. A 
vízszennyezés az ókorban is már büntetendő cse-
lekménynek számított, ennek ellenére, a „sötét” kö-
zépkorban emberek milliói haltak meg a víz elszeny-
nyezése miatti járványokban és Európa számos 
folyója egyenlő volt az úszó fekáliával.

A víz körforgása nélkül nincsenek felhők és nincs 
eső, nincs szivárvány, nincsenek folyók, nincs ivó-
víz. Nincsenek fák sem… és emberek. Az ég és föld 
közötti utazása a bolygónkon az élet előfeltétele. A 
vízkörforgás motorja a napsugárzásból származó 
energia. A felhőből földre hulló vízcsepp elpárolog, 
vagy beszivárog a felszín alá. Ha elpárolog, akár a fo-
lyóból, tóból, akár a földfelszínről, az vízgőzzé válik 
és esőcsepp formájában újból visszatér a földre. És 
ez így megy már évmilliók óta. Tudta azt, hogy csak 
minden ötödik esőcsepp hull szilárd talajra?

Amikor azt halljuk manapság a televízióban és 
rádióban, hogy még mindig van Magyarországon 
olyan település, ahol az ivóvíz arzéntartalma miatt 
csak a lajtkocsis vízosztással tudják megoldani a tele-
pülés ivóvízellátását, akkor Miskolc városa elmond-
hatja, hogy friss, hűs forrásvizet fogyaszt. A miskolci 
karsztvíz magas ásványianyag-tartalma és hideg hő-
foka miatt hatásosan oltja a szomjat, színtelen-szag-
talan, a legjobb minőségű, friss, üdítő ivóvíz. Ezen tu-
lajdonságát pedig az „élő víz” jellege adja, hiszen a 
felszín alatt rövid ideig tartózkodik. A karsztvíz időn-

ként rendkívül sérülékennyé válik, rövid áramlási 
ideje, valamint amiatt, hogy a felszínen a csapadék 
beszivárgásakor nincs szűrőréteg, mely a szennye-
ződésektől megvédené. A MIVÍZ Kft. tevékenységei 
között ezért a biztonságos vízellátás érdekében ki-
emelten fontos szerepet játszik a vízbázis-védelem, 
melyet nemcsak a források vízgyűjtő területének az 
ellenőrzésével, hanem fejlesztésekkel, uniós pénz-
források által elnyert pályázatokon való részvétellel 
támogat. Így a 2009-ben elnyert KEOP-2.2.3/A jelű 
egyfordulós pályázat címe „Miskolc város üzemelő, 
sérülékeny karsztos vízbázisának diagnosztikai vizs-
gálata”. A pályázat benyújtója Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, mely feladatot a MIVÍZ Kft. 
szakmai segítségével támogatta.

A miskolci karsztforrások már az 1700-as évek-
től oltják a környékén élők szomjúságát, de a szer-
vezett vízellátás csak 1913-ban kezdődött meg a 
MIVÍZ Kft. elődjének az irányításával, melynek 100 
éves évfordulóját 2013-ban ünnepeljük.

A miskolci vízmű története
A 19. század végi ipari fejlődés és a városiasodás, 
valamint a népesség növekedése Miskolcon is sür-
getővé tette a közműves ivóvízellátás megterem-
tését. Az 1906-ban megkezdett első forráskiala-
kítást Lenarduzzi olasz mester irányította, akinek 
emlékét ma is őrzi az Olasz kút néven emlegetett 
víznyerőhely Miskolctapolcán. A város első víztáro-
ló medencéje (2 x 750 m3) az Avas északi oldalán 
épült meg. 

1913-ban helyezték üzembe Miskolc város vízel-
látó hálózatát (39 480 fm) és ezzel megkezdte mű-
ködését a MIVÍZ Kft. jogelődje, a Városi Vízvezeték 
és Csatornázási Igazgatóság, melynek első igazga-
tója Pazár István volt, aki a rendszer megtervezésé-
ben és kivitelezésében jelentős érdemeket szerzett. 
A vízigények növekedésével folyamatosan épült ki 
a másik hét vízmű a Bükk keleti részén található na-
gyobb karsztforrások (Szinva-, Garadna-, Anna-, Fel-
ső-, Szentgyörgy-, Tavi-forrás és a Király-kút) vizének 
felhasználásával. 

A vízellátási rendszer fejlődésével együtt jelen-
tős fejlesztések történtek a szennyvízelvezetés és 
szennyvíztisztítás területén is, melynek során a kör-
nyezet védelme egyre nagyobb szerepet kapott. 
Miskolc város szennyvizeinek elvezetése és tisztí-
tása 1913-ban kezdődött. Az akkori 4843 db épü-
let közül 360 kapcsolódott be a 34 400 fm hosszú 
szennyvízelvezető csatornahálózatba. A szenny-
víztisztító telep – mely biológiai fokozattal is ren-
delkezett – kapacitása 8000 m3/nap volt, a tisztítás 
során a kinyert iszapot komposztálta. A telep he-
lyileg a Vízmű Vállalat központi telephelyén műkö-
dött, melyet a II. világháborúban lebombáztak. A 
felszabadulást követően a műtárgyak újjáépítése 
nem történt meg, így a közművesítés növekedé-
sével az egyre nagyobb volumenben keletkezett 
szennyvizeket tisztítatlanul vezették a befogadó 

folyóba. 1972-ben állami finanszírozással kezde-
tét vette egy korszerű, új telephelyen megvalósuló 
szennyvíztisztító telep építési programja a Fonoda 
út és Szirma közötti külterületen.

A korábban tanácsi irányítás alatt álló, állami tulaj-
donban lévő vállalat vagyona 1993-ban került Mis-
kolc város önkormányzatának tulajdonába. A tulaj-
donos döntése alapján a vállalat 1995. április 1-jén 
MIVÍZ Miskolci Vízmű Részvénytársasággá alakult. 
2006. évben egy újabb, jelentős fejezet kezdődött 
a társaság életében, hiszen megalakult a Miskolc 
Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt., mely 
a város stratégiájával összhangban a holding szer-
vezetbe integrált, önkormányzati tulajdonban lévő 
gazdasági társaságokon keresztül hatékony válla-
lat-, város- és gazdaságfejlesztést valósít meg. 

A mindenkori tulajdonos és a vagyon üzemel-
tetője gondos gazdálkodással, magas színvonalon 
őrizte meg, fejlesztette tovább a város közműva-
gyonát. A MIVÍZ Kft., mint a Miskolc Holding Zrt. tag-
vállalata, ezt a felelős örökséget viseli.

A társaság feladata az önkormányzati közfeladat 
ellátása, azaz a közüzemi ivóvíz-, a szennyvízelveze-
tési, a települési folyékonyhulladék-kezelési szolgál-
tatás folyamatos és szakszerű biztosítása Miskolc vá-
ros fogyasztói részére.

A MIVÍZ Kft. a szervezeti kiválóság útján
A MIVÍZ Kft. az EFQM (Európai Minőségmenedzs-
ment Alapítvány) és annak nemzeti partnerszer-
vezete, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú 
Egyesület közös európai oklevelét – az Elismerés a 
Kiválóságért (Recognised for Excellence) 5 csillagos 
európai oklevelet, valamint az „Út a Kiválóság felé” 
díjat – vehette át Budapesten az Aesculap Akadémi-
án a „Kiválóság Tavasz 2012 – EFQM Kiválóság nap” 
keretében megrendezett díjátadó ünnepségen. A 
kategóriában díjazottak közül a MIVÍZ Kft. érte el a 
legmagasabb pontszámot, a legjobb eredményt.

Az Elismerés a Kiválóságért 5* (Recognised for Ex-
cellence) európai oklevél elnyerése a kiválóság felé 
vezető út egyik mérföldköve. Nagy öröm és meg-
tiszteltetés, de egyben kötelezettség is, hogy a tár-
saság bekerült az elismert, kiemelkedő eredmé-
nyeket felmutató cégek sorába. Továbbra is kiemelt 
figyelmet kell fordítani a folyamatos tanulásra, az in-
novatív képességek fejlesztésére, melyek által javu-
ló eredményeket érhetnek el és versenyben mara-
dást biztosítani tudják. 

Guinness-rekord
A Magyar Víziközmű Szövetség a vezetékes víz-
ellátás napja (június 12.) alkalmából 2011. júni-
us 8-án szerdán 14.00 órai kezdettel Guinness-
rekordkísérletre tett országosan felhívást, mely 
az „egyszerre, egy időben csapvizet fogyasztó 
legtöbb ember” csúcsát célozta meg, a csapvíz 
fogyasztására buzdította a víziközmű-szolgálta-
tók fogyasztóit, a lakosságot. 

A rendezvény a 2010. évben megkezdett Csapvíz 
kampány folytatása volt. A kezdeményezés célja az 
volt, hogy a víziközmű-szolgáltató cégek meglévő, 
illetve leendő fogyasztóinak figyelmét felhívjuk a 
környezettudatos magatartás fontosságára, a veze-
tékes ivóvíz értékének megbecsülésére, kiváló mi-
nőségére, az emberi szervezetre gyakorolt jótékony 
hatására. A rekordkísérleten több mint 35 ezren vet-
tek részt.

Az akcióra a Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) 
hívta és várta azokat, akik be akarták írni magukat 
a Guinness Rekordok Könyvébe, és nem utolsósor-
ban tenni környezetükért és egészségükért. A hazai 
csapvíz ugyanis világviszonylatban is kiváló minő-
ségűnek mondható; tartalmazza mindazokat az ás-
ványi anyagokat, amelyekre a fiatal és felnőtt szer-
vezetnek is szüksége van. Ráadásul palackozni sem 
kell, így környezetszennyezés nélkül jut el a fogyasz-
tóhoz. Számokban mérve is figyelemre méltó, mitől 
óvhatjuk meg bolygónkat csupán azzal, hogy csap-
vizet fogyasztunk: a világban évente 178 millió liter 
kőolajat használnak fel azért, hogy előállítsanak 144 
milliárd műanyag flakont. Ezek szállítmányozása is 
szennyezi a környezetet, nem beszélve az utánuk 
maradó károkról: 450 év kell, mire lebomlik egyet-
len műanyag palack.

Kitűnő adottságok
Hazánk egyébként kiemelkedően jó vízügyi adott-
ságokkal rendelkezik: csak a felszín alatti vízkészle-
tek utánpótlása évente kétmilliárd köbméter. Eny-
nyiből az egész Balaton medrét fel lehetne tölteni. 
A hazai vezetékes vizek kifejezetten biztonságos-
nak mondhatók. Az évi több százezer átvizsgált 
minta igazolja, hogy a fogyasztókhoz csak kiváló 
minőségű, tiszta, egészséges víz jut. Ezért is emle-
getjük a csapvizet az egyik legszigorúbban ellenőr-
zött élelmiszerünkként. Sőt, miközben a fogyasz-
tók érdekében folyamatosan szigorodnak a hazai és 
nemzetközi szabályozások, Magyarországon szinte 
egymást érik a tisztább ivóvíz-szolgáltatást biztosí-
tó beruházások, így garantálva a folyamatosan javu-
ló minőséget.

Miskolc város szerencsés helyzetben van, mivel 
természeti adottságainknak, a legjobbak között 
számon tartott, ám sérülékeny karsztforrásaink-
nak, valamint a magas színvonalú, fegyelmezett 
szakmai munkának köszönhetően a város kiváló 
minőségű ivóvízzel büszkélkedhet. A MIVÍZ Mis-
kolci Vízmű Kft. feladata, hogy minden fogyasz-
tó számára biztosítsa létünk egyik alapfeltételét, 
a tiszta, egészséges ivóvizet a nap minden pilla-
natában. A MIVÍZ Kft. elkötelezett a környezet-
védelem mellett, nemcsak az ivóvízkészleteink, 
vízbázisaink, környezetünk védelmének szük-
ségességére hívja fel a figyelmet, hanem a napi 
munka során is folyamatosan szem előtt tartja 
környezetünk, természeti kincseink megóvásá-
nak szükségességét.
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HIrdetés

HIrdetés

Prima díjas népművészeti, karácsonyi menü
A 2012-es megyei Prima kö-
zönségdíjas Fügedi Márta 
Népművészeti Egyesület el-
nöke, Molnárné Forray Ma-
rianna készítette el a kará-
csonyi menüsort a Miskolci 
Napló olvasóinak.

Egy népes, amerikai egyesült álla
mokbeli kontingens vendégül látá
sát követő napon érkeztünk Forray 
Mariannához, aki így – mondhat
juk – igazán benne volt a főzésben. 
Mint mondja, szívesen teszi, ha 
vannak rá „vevők”.

– Marhapörkölt sztrapacskával, 
tejfölös csirke nokedlivel, hagymás 
máj reggelire. Nem könnyű ételek a 
tengerentúli koszt után, de ők ren
delték – árulta el az előző napi me
nüt a Fügedi Márta Népművészeti 
Egyesület elnöke. – Azt mondják, a 
töltött káposztámnak nincsen pár
ja, de rövid látogatásukba az már 
nem fért bele – tette hozzá.

Ahogy a vendégvárásra, a kü
lönböző ünnepkörökre is felkészül 
a népi iparművész egyesületével. 
Mindig az adott ünnephez kapcso
lódó játszóházzal várják a gyereke
ket, akik most, advent idején példá
ul díszeket készítenek. Emellett az 
egylet is tart közös karácsonyi elő

zetest tagjainak és családjaiknak. 
Idén talán azért is különleges lesz 
a karácsony, mert a Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetsé
ge megyei szervezete Prima gáláján 
a közönségdíjat vehette át a Fügedi 
Márta Népművészeti Egyesület. 

– A legnagyobb elismerésnek 
tartom, hogy a közönségdíjat nyer
tük el, mivel csak szűk réteget érint 
munkásságunk. Nagyon örültünk, 
hiszen ez egyfajta visszajelzés, 
munkánk elismerése – mondta a 
Primával kapcsolatban az elnök.

Az alkotóház azért jött létre, hogy 
a népi mesterségeket közelebb hoz
za a városi emberekhez, ezeket a 
szakmákat ugyanis falun végezték. 
A vidéki ember előállította a termé
ket, a városi pedig megvásárolta. 

– A fazekas feltette Gömör
országban portékáját a szekérre, 
és meg nem állt az Alföldig, hogy 
olyanra cserélje, melyet náluk nem 
állítanak elő. A parasztember egy 
életre csinálta azt, amit, így bizto
san beletette szívétlelkét, s minden 
tudását – meséli Forray Marianna, 
akinek lakása sokat elárul foglal
kozásáról, „szerelméről”: kosarak, 
edények, fazekak, korsók, fakanalak 

és tálak díszítik a konyhát, vagy ép
pen szolgálják gazdájukat.

– Ezek az eszközök szemétgyártó 
társadalmunkban is időtállóak, em
berbarátok. Már tapintásra is sokkal 
kellemesebb egy fakanál műanyag 
társánál – magyarázza. – Egy fafara
gó műhely illata sem fogható sem
mihez. 168 tagunk van, tevékeny
ségünk közel 30 mesterséget fed le.

Régen a mesterek mellett tanul
ták ki a szakmát a fiatalok, ám ma 
már nincs jelen a népművészet az 
oktatásban. Ezt nagyon sajnálom, 
mondta Forray Marianna, aki teljes 
karácsonyi menüt készített olvasó
inknak. Nem hiányozhat az ünnepi 
asztalról a halászlé, az aszalt szilvás 
szárnyasmell és a mákos bobajka 
házi kelt tésztából – ahogy kell, iga
zi kézműves remek. Most a bobaj
ka receptjét közöljük, a többi recept 
megtalálható a minap.hun.

Soós P. | fotó: Juhász Á.

Minden kedves 
vásárlónknak  
békés, boldog 
karácsonyi  
ünnepeket,  
sikerekben  
gazdag új évet  
kívánunk!

Várjuk  
2013-ban is
üzleteinkbe!

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!)

Kacsacomb az ünnepi asztalra
Baranczó Attila, a Végállomás 
Bistorant konyhafőnöke narancsos 
kacsacombot készített a közelgő ün-
nepek alkalmával aszalt gyümöl-
csökkel, sütőtökös burgonyapürével, 
gránátalmás rukkolasalátával.

A séf mindig szezonális alapanyagokból készíti az ételeket, figyelve az 
évszakokra, ünnepkörökre, emellett ötletgazdag fogásaiból is válogat-
hatnak a vendégek, akiket élményekkel teli gasztronómiai kirándulás-
ra vár a Végállomás Bistorant, egy bisztró és egy étterem egyvelege.

narancsos kacsacomb aszalt gyümölcsökkel
Hozzávalók 4 személyre: négy nagyobb kacsacomb, egy kis csokor kakukkfű, egy nagyobb 
fej vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, 2 db nagyobb narancs, 2 evőkanál méz, 20-25 dkg aszalt 
gyümölcs vegyesen, 3 dl vörösbor, só, őrölt bors, 80 dkg burgonya, 25 dkg sütőtök, 3 dl tej, 15 dkg 
rukkola, 1 db gránátalma, 2 ek. olívaolaj.

A kacsacombokat sózzuk, borsoz-
zuk és az egyik narancs lereszelt 
héjával, kicsavart levével bepácol-
juk éjszakára. A combokat a meg-
tisztított és darabolt vöröshagy-
mával, a fokhagymagerezdekkel 
és a kakukkfűvel tepsibe tesszük, 
kevés vizet aláöntve megsütjük, a vége felé a másik narancs levével el-
kevert mézzel bekenjük, és szép pirosra sütjük. A hagyományos mó-
don burgonyapürét készítünk, a sütőtököt lereszeljük és kevés vajon 
megpároljuk, majd a burgonyapüréhez keverjük. Az aszalt gyümöl-
csöket addig pároljuk a vörösborban, míg a bort magukba szívják. A 
megsült kacsacombokat a burgonyapürével és a borban főtt aszalt 
gyümölcsökkel körítve tálaljuk. Mellétesszük a gránátalmamagokkal 
elkevert friss rukkolát, amit kevés olívaolajjal meglocsolunk.

Hozzávalók (4 személyre): 0,5 liter tej, vaníliás 
cukor, 15 dkg mák, 15 dkg porcukor; a kelt tész-
tához: 30 dkg liszt, 2,5 dkg élesztő, 2 dl tejföl, 10 
dkg vaj, 2 tojás sárgája, só, tej, cukor 

Az élesztőt a tejben megfuttatjuk, 
a lisztet összekeverjük a sóval, 
cukorral, vajjal és a tojássárgájá
val, majd a megfuttatott élesztő
vel. Jól összedolgozzuk a tésztát. 

Egy lisztezett tálban, letakarva a 
duplájára kelesztjük (kb. fél óra) 
langyos, száraz helyen. Amikor 
megkelt, átgyúrjuk, kis cipókra 
osztjuk, ezekből rudakat formá
lunk és 150 oCon (közepes lán
gon) pirosra sütjük.

Fél liter vaníliás cukros tejet fel
forralunk, mellyel a felaprított 
bobajkát leöntjük. Lecsöpög
tetjük egy szűrőtálban, majd 
őrölt porcukros mákban meg
forgatjuk. A tetejét – hogy szép 
legyen – meghintjük porcukor
ral, és kevés mézzel megcsor
gatjuk.

a séf ajánlata ›››››››››››››››››››

Mákos bobajka

info:  46/402-952 l www.vegallomasetterem.hu

Apróhirdetés
Hi-Sec és meGa acél bizton sá gi aj-
tók beépítve már 59 900 Ft-tól, to-
vábbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium) cseréje óriási kedvez-
ménnyel, teljeskörű árnyékolástech-
nikával. tel/fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.

hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet.  Nyitva: 
h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.
termelői borkimérés. tokaji, egri, 
bükki minőségi borok nagy válasz-
tékban a Kovács Pincében! 3531 
Miskolc, Hideg sor 527. Ny.: K–P 
12–17, szo. 10–14. telefon: 70/866-
1652.
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Kapható a Lapker Zrt.  
pavilonjaiban,  

499 Ft-os áron.

A nyereményjáték fődíja  
egy kétszemélyes,  

kétéjszakás üdülés  
a hajdúszoboszlói Mátyás Király 

Gyógyszállodában

A Miskolc Holding Zrt. tagvállalata

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.

A MIHŐ Kft. boldog, békés 
Karácsonyi Ünnepeket  
és eredményekben gazdag  
ÚJ Esztendőt kíván  
minden kedves  
Felhasználójának és Partnerének!

A Miskolc Holding Zrt. tagvállalata

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

Ezúton is köszönjük a lakosság aktív közreműködését!

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

Békés, boldog karácsonyt  
és sikerekben gazdag
új esztendőt kíván  

minden kedves  
vásárlójának

a Borsodcolor Kft.  
bulgárföldi  
háztartási  
boltjának

minden dolgozója!

Az Észak-Kelet  
Pro-Coop Zrt. 
minden kedves vásárlójának  
és partnerének
Áldott Karácsonyt 
és sikerekben gazdag,  
Boldog Új Évet  
kíván!

Ismét megjelent A százéves múltrA  
vIsszAtekIntő mIskolcI kAlendárIum

Kapható a Lapker Zrt. 

A nyereményjáték fődíja 

a hajdúszoboszlói Mátyás Király 
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Új helyszínt keresnek, de lesz folytatás
Nyolc salakmotor-versenyt 
rendeztek idén a népkerti 
Speedway Arénában, ahol a 
nehézségek ellenére láthattak 
rangos viadalokat a sportág 
szerelmesei – ez az előttünk 
álló évben is így lesz.

2012-ben indították útjára Mis-
kolcon – hazánkban egyedülálló 
módon – a salakmotoros csapat-
kupa-sorozatot. A széria néhány 
fordulóját nem sikerült megtar-
tani, de az ugyancsak a népkerti 
oválon rendezett egyéni világbajno-
ki Grand Prix-kvalifikációs futam, 
a páros Európa-bajnoki elődöntő, 
a Sziráczki-emlékverseny és a FIM 
Flat Track világkupa záró forduló-
ja kárpótolhatta a sportág híveit. Az 
elmúlt évet a főszervező, Jacsó Ti-
bor értékelte.

– Nem sikerült rosszul az év an-
nak ellenére, hogy a ligacsapat kö-
rüli problémák nemrég csaknem 
eltemették a miskolci salakmotor-
sportot. Ahhoz képest – mond-
hatom – megőriztük a sportág re-
noméját. 12-ből 8 versenyt egész 
sikeresen meg tudtunk rendezni, 
meg persze a GP, a páros Eb és a Flat 
Track is rendben lement. A nemzet-
közi szövetség, a FIM elégedett volt 
a szervezéssel, továbbra is élvezzük 
bizalmukat – mondta Jacsó Tibor.

A csapatkupa-versenyek lebo-
nyolítását ugyanakkor sérülések, 
anyagi és egyeztetési gondok hátrál-
tatták, így nem mindegyik futamot 
tartották meg. A nehézségek ellené-
re azonban jövőre sem maradnak 
vaspapucsos-sportesemények nél-
kül a miskolciak – akik 2013-ban 
még biztosan a népkerti arénában 
szurkolhatnak kedvenceiknek.

– Jövőre is szerepel két kiemel-
kedő nemzetközi verseny a naptár-

ban, melyet mi bonyolíthatunk le. 
Áprilisban Miskolc adhat otthont 
a páros Eb-középdöntőnek, má-
jusban pedig csapat-világbajno-
ki kvalifikációs futam lesz a Nép-
kertben, ahol a rendező magyarok 
az olaszokkal, a szlovénekkel és az 
amerikai egyesült államokbeli sa-
lakmotorosokkal mérik össze tu-
dásukat. 2013-ra még van licensze 

a pályának, ám azt meg kell újíta-
nunk tavasszal, vannak ugyanis hi-
bái, melyek „korából” adódnak – 
sorolta a szervező.

A nemzetközi versenye-
ken felül a következő esztendő-
ben is megrendezik a Sziráczki-
emlékversenyt, mely mindig nagy 
sikert arat, de tervezik egy magyar 
csapatviadal elindítását is.

Jacsó Tibor elmondta, évek óta 
keresik a sportág esetleges új hely-
színét, ahol nemcsak a rangos ese-
mények, hanem az utánpótlás és 
a hobbimotorosok is otthonra lel-
hetnek. Úgy fogalmazott, a pálya-
kérdés most a legaktuálisabb, így 
folyamatosan egyeztet a jövőről 
az városvezetéssel. Tárgyalt Kri-
za Ákos polgármesterrel, aki nyi-
tott volt az együttműködésre, s ki-
derült, már vannak alternatívák is 
egy új salakmotor-aréna helyszí-
nére.

S. P. | fotó: Mocsári L.

DVTK: még két hét pihenő
Január 7-én, hétfőn kezdi a felké-
szülést a DVTK az NB I március el-
sején rajtoló tavaszi szezonjára. 

A tervek szerint az első felkészü-
lési találkozót január 26-án játsz-
sza a csapat, míg február 6–16. 
között edzőtáborba utaznak. 
Összesen tucatnyi találkozót vív 
a szünetben a Diósgyőr, bele-
értve a külföldön töltött napok 
meccseit is. 

A kerettel kapcsolatban egy-
előre érkezőkről nem, csak tá-
vozóról számolt be a klub. A 
nyáron érkező Jeff Silva köl-
csönadási szerződése december 
31-én lejár, amit a DVTK nem 
hosszabbít meg. A két délszláv 
védő, Igor Gal és Savo Raković 
kölcsönbe kerülhet, míg l’Imam 
Seydi jogi tárgyalásban áll a 
klubbal, a francia–szenegáli tá-
madó távozhat Miskolcról.

HIrdetés

December 22. | szombat » Kosárlabda: NB I: Győr – DKSK-Miskolc. Győr, 18.00.
December 26–27. | szerDa–csüt. » Sí: Karácsonyi nyílt alpesi síverseny. Bánkút.
December 28. | péntek » Jégkorong: MOL Liga: HC Nové Zámky – Miskolci Jegesmed-

vék. Érsekújvár, 18.00.

sportműsor ››››››

Az év rádiós tájfutója
A Magyar Rádióamatőr Szövetség 
„Az év sportolója” címet a magyar-
országi férfi rádiós tájfutók közül 
a miskolci Kovács Attila Gábornak 
adományozta, aki most másodszor 
lett sportágában a legjobb. 

Kovács Attila először 2003-ban, az 
egyéni Európa-bajnokság megnye-
résével érdemelte ki a címet. Most 
a szerbiai, 16. világbajnokságon 
szerzett ezüstérme, negyedik és ha-
todik helyezése, továbbá az orszá-
gos bajnokság mindhárom számá-

ban aratott győzelme, valamint a 
hat hazai válogatóverseny megnye-
rése révén ítélték neki a kitüntetést. 

– Ez talán a legnagyobb meg-
tiszteltetés, hiszen minden szem-
pontot (eredményt, körülmé-
nyeket, riválisokat, életkort, 
hozzáállást, sportszerűséget) fi-
gyelembe vesznek. 

A sportember azonban azt is el-
mondta: ha csak a felkészüléssel, az 
edzésekkel és versenyekkel foglal-
kozhatna, az busásan kamatozna 
eredményekben. Azonban az ide-

je nagyobbik részét az anyagi hát-
tér megteremtésére kell fordítania, 
és ez roppant kellemetlen, olykor 
csüggesztő.

– A jövő évi versenynaptáram 
már összeállt, legalábbis álom 
szintjén, mert a források még hiá-
nyoznak hozzá. A fő verseny, a 19. 
Rádiós Tájfutó Európa-bajnok-
ság a Szudéták hegyvidékén lesz, 
Lengyelországban. Az erre való 
legfontosabb felkészülési verse-
nyem pedig a Nyugati-Alpokban 
a World Masters Games kereté-
ben sorra kerülő Tájfutó Meste-
rek Világbajnoksága Torino köz-
ponttal.

– Mi szükséges ahhoz, hogy bol-
dog és elégedett ember legyen? Vagy 
már most is az?

– Egy lépcsőfok még hiányzik a 
csúcsig. Összességében elégedett-
nek, sőt, boldognak is érzem ma-
gam, hiszen olyasvalamiben tudok 
produkálni, amit nagyon szeretek, 
s nemcsak a sikerekért, hanem az 
oda vezető útért, a küzdelemért 
magáért. Ajándék számomra, ha 
futhatok, versenyezhetek, úszha-
tok, sportolhatok a természetben, 
a csodálatos erdőkben, hegyekben. 
S ha ez olykor jobban sikerül, mint 
sporttársaimnak, az csak hab a tor-
tán.                                             Doros L.

Elismerés a sikerekért. Miskolc önkormányzatának hagyo-
mányos, év végi sportdíjátadó ünnepségét elmúlt szombaton tartották. 
A rendezvényen az ez évben országos bajnokságon első, valamint vi-
lágversenyen az első hat helyezés valamelyikét elért miskolci sportoló-
kat és edzőiket köszöntötte Kriza Ákos polgármester. Ezúttal 147 helyi 
sportoló és 41 edző vehette át a város címerével ékesített, névre szóló 
üvegplakettet. A névsort a minap.hu hírportálon közöltük.     (fotó: M. L.)
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Energia-tanácsadás
A távhőszolgáltatás egyik kétségtelen, mindenki 
számára érezhető előnye a kényelem. Környezet-
védelmi jó tulajdonsága, hogy jól beállított, kor-
szerű kazánjai sokkal jobb hatásfokkal üzemel-
nek, nem szennyezik a levegőt úgy, mint sok-sok 
kályha, konvektor és egyéb hagyományos fűtőbe-
rendezés.

Mit tehet a díjfizető, hogy csökkenjen a számla? 
Szerencsére itt is van lehetőség arra, hogy e kör-
nyezetbarát fűtés használatakor a díjfizetők is 
tehessenek azért, hogy alacsonyabb legyen a 
távhőszámlájuk, hogy csak annyi hőt használja-
nak fel, amennyit a komfortérzet megkíván. Mint 
az egyéni fűtés esetében!

Döntés a lakóközösségeknél
Hogyan lehetséges mindez? Az épület és a fűté-
si rendszer a lakóközösségek közös tulajdonában 
van. A fűtés egységes rendszert képez, amelyből 
nem lehet egy-egy lakást leválasztani. Az egész 
épületet érintő költségcsökkentő elképzeléseket 
a lakóközösségnek közösen, összehangoltan kell 
megoldaniuk. 

Mi magunk is takarékoskodhatunk
A díjfizetők közösen dönthetnek úgy, hogy dél-
előtt vagy éjszaka alacsonyabb legyen a hőmér-
séklet. Ha például 23°C helyett megelégszünk  
21 °C hőmérséklettel, kb. 12% hőfogyasztás-csök-
kenést érünk el. Ez a hőközponti szabályozó állí-
tásával, illetve programozásával valósítható meg, 
amit a lakóközösségnek a szolgáltatótól kell kér-
nie. 

Ha az épület fűtési rendszere éjszakai fűtéscsök-
kentéssel nem rendelkezik, de elegendő az éjsza-
kai alacsonyabb fűtési hőmérséklet, akkor javasolt 
a termosztatikus fej 1-2 fokozattal alacsonyabb ál-
lásba helyezése.

Javaslatok a lakóépület, illetve egyes lakások hő-
fogyasztás-csökkentésére
n A rossz külső szigetelések, tömítetlenségek nagy 
hőveszteséget okoznak. Érdemes javítani az épü-
let hővédelmét, így kevesebb energia szükséges a 
fűtéshez. Viszonylag kis költséggel tömíteni lehet 
a panelhézagokat. Szakvállalkozók drága állványo-
zás nélkül, rövid határidőre elvégzik ezt a munkát. 

n Tömítsük a fűtött közös helyiségek nyílászáróit is. 
A vetemedett ablakoknál a legolcsóbb megoldás, 
ha télire néhány facsavarral összefogatjuk őket. 

n Azt is mérlegelhetjük, hogy elzárható-e egyes 
közös helyiségekben a fűtés? Persze, ne feledjük 
számításba venni e döntés előtt, hogy ezzel egyes 
lakások hőigénye kismértékben nőhet, és esetleg 
fagyveszély is felléphet. 

n Gyakori hiba, hogy néhány rosszul fűtött lakás mi-
att az egész házat túlfűtik. A fűtési rendszer besza-
bályozásával, radiátorcserével vagy termosztatikus 
szelepek beépítésével a túlfűtött lakások hőmérsék-
lete csökkenthető, a hidegebb lakások hőmérsékle-
te növelhető, és így az épület minden lakása egyen-
letesen meleg lesz. Az egyszerűbb beavatkozások 
néhány tízezer forintos költsége általában egy éven 
belül megtérül. 

n Célszerű beépíteni ún. termosztatikus radiátor-
szelepeket is. Ezek alkalmasak a beállított szoba-
hőmérséklet automatikus szabályozására, a túlfű-
tések elkerülésére. Ha hosszabb időre elmegyünk 
otthonról, a beállított hőmérsékletet vegyük ala-
csonyabbra! Ahol keveset tartózkodunk (pl. elő-
szobában), alacsonyabb hőmérséklet is elég. Az 
eltérő hőmérsékletű helyiségek közötti ajtókat pe-
dig tartsuk zárva.

n A lakásokon belül az egyik legolcsóbb lehetőség 
a huzat megszüntetése az ablakok tömítésével. Eh-
hez a szivacscsíkok nem alkalmasak, helyettük mű-
anyag vagy gumi profilokat használjunk.

n Az épület hőigényét jelentősen csökkenteni a fa-
lak utólagos hőszigetelésével és a nyílászárók cse-

réjével, valamint a fűtési rendszerek épületen be-
lüli korszerűsítésével lehet. Ezek a beavatkozások 
meglehetősen költségesek, de akár felére is mér-
sékelhetik a fűtési kiadásokat, és növelik a lakások 
értékét. 

n Akik erkélyüket beüvegezik, és lakóterületként 
hasznosítják, ne feledjék: az erkély padlóját és ol-
dalfalait nem erre szánták, ezért az nincs szigetelve 
sem! Fűtési idényben ezeken a felületeken keresz-
tül nagyon sok hő távozhat a környezetbe. 

Több millióan élünk távfűtött lakásokban, alapve-
tő érdekünk, hogy csökkentsük kiadásainkat. Ne 
feledjük, hogy ha kevesebb energiát fogyasztunk, 
nem csak a pénztárcánkat, de a környezetünket is 
kíméljük!
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December 24. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 RepertoArt (Hálózat) 
(12) 17.30 Képújság 18.00 Prima Primissima 2012., Gálaműsor a Miskolci Nemzeti Színházban 20.30 Melanzs 
(Hálózat) (12) 21.10 Kilimandzsáró hava, amerikai film (Hálózat) (12) 23.00–06.00 Képújság.

December 25. | keDD 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Kortárs Korzó (Há-
lózat) (12) 17.30 Képújság 18.00 Aggteleki koncert a Miskolci Szimfonikus Zenekarral 19.00 Hair c. musical a 
Diósgyőri Gimnázium diákjainak előadásában 20.30 A jégmadár gólja, olasz film (Hálózat) (12) 23.00–06.00 
Képújság.

December 26. | szerDa 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 80 liter alatt a Föld 
körül (Hálózat) (12) 17.30 Képújság 18.00 Idősnapi Gála a Művészetek Házában 20.30 RepertoArt (Hálózat) 
(12) 21.00 Napóleon (Hálózat) (12) 23.00–06.00 Képújság.

December 27. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 
TudásPresszó (Hálózat) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV 
programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc TV kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Kortárs Korzó (Hálózat) (12) 21.00 Rembrandt, fr.–ném.–holl. film (Hálózat) 
(12) 23.00–06.00 Képújság.

December 28. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 TudásPresszó 
(Hálózat) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánló-
ja 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Egészségpercek, a Miskolc TV életmódmaga-
zinja 20.00 Miskolc Ma (ism.) 21.00 Anyám hazugságai, kanadai film (Hálózat) (12) 23.00–06.00 Képújság.

December 29. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 RepertoArt 
(Hálózat) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 TudásPresszó (Hálózat) 20.50 Ilona az esővel ér-
kezik, kolumbiai–olasz–spanyol film (Hálózat) (12) 23.00–07.00 Képújság.

December 30. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Kortárs Kor-
zó (Hálózat) (12) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 
Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.30 TudásPresszó 
(Hálózat) (12) 21.00 Amikor utoljára láttam Párizst, amerikai film (Hálózat) (12) 23.00–07.00 Képújság.

December 31. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Nagykörút (Háló-
zat) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 
Promenád, kulturális magazin, válogatás 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Promenád, kulturális magazin, válo-
gatás 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 21.00 Sasok London felett, ol.–fr.–sp. film (Hálózat) (16) 23.00–
06.00 Képújság.

Január 1. | keDD 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Egészség-be-fektető klub 
(Hálózat) (12) 17.30 Képújság 18.00 W. A. Mozart: Operácska – Don Giovanni, beavató színházi előadás a Mis-
kolci Nemzeti Színházban 19.15 Három mese a jégen, a Havasszépe SE és Jégszínház előadása 20.35 Hírháló 
21.00 OP Center 1. rész, amerikai film (Hálózat) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Január 2. | szerDa 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Dimenzió (Hálózat) (12) 
7.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, köz-
életi magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.35 Hírháló 21.00 OP Center 2. rész, am. film (Hálózat) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Január 3. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Akinek sebei-
vel gyógyultatok meg…” (Hálózat) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Mis-
kolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc TV kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 
Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 21.00 Dallamokon át..., zenés, vidám est (Hálózat) (12) 23.00–
06.00 Képújság.

Január 4. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Irányjelző (Hálózat) 17.30 
Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti 
magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 21.00 Az el-
veszett kislány, am. film (Hálózat) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Január 5. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi szent helyek 
üzenete (Hálózat) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 21.00 SlágerMix Attilával (Hálózat) 22.00 
Bencze-show (Hálózat) 22.30 Édes otthon, magyar film (Hálózat) 23.00–07.00 Képújság.

Január 6. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show (Há-
lózat) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin (ism.) 19.00 Króni-
ka, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 21.00 Ügynökök és terroristák, am.–kan. film (Háló-
zat) 23.00–07.00 Képújság.

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

progrAmAjánló ›››››››››››››››››››

HIrdetés

HIrdetés

A magyar kultúra napja alkalmából ünnepi programsorozattal készülünk Önöknek!
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 20–23, 25–26. | 15.15, 17.30 Európai Panoráma (EP): Nejem, nőm, 
csajom; magyar romantikus vígjáték | 16 | (Béke) | 15.30 Az öt legenda; ameri-
kai animációs film | 6 | (Uránia) | 17.45 Égből pottyant Mikulás; német vígjáték | 
KN | (Uránia) | 19.45 Elrabolva 2.; feliratos amerikai akcióthriller | 16 | (Béke) | 20.00 
EP: A szerelem három évig tart; feliratos, francia–belga vígjáték | 16 | (Uránia).

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

December 27–30, Január 2. | 14.30 Bogyó és Babóca; magyar animációs film 
| KN | (Béke) | 15.30 EP: Barátom Knerten 2; feliratos, norvég családi film | KN | 
(Uránia) | 16.00, 19.00 EP: A nyomorultak; feliratos, angol zenés film | 12 | (Béke) | 
17.45 EP: Rúzs, reptér, satöbbi; feliratos, svéd vígjáték | 12 | (Uránia) | 20.00 EP: A 
kaland; magyar romantikus film | 12 | (Uránia). 

December 29–30. | Családi mozi hétvége: 11.00 A nyomorultak; feliratos angol 
zenés film | 12 | (Béke) | 11.00 Madagaszkár 3.; am. animációs film | 6 | (Uránia).

Január 3–9. | 15.15, 17.15 Szamszára; am. film | KN | (Béke) | 15.30 EP: Az utol-
só hegycsúcs; feliratos spanyol dokumentumfilm | 12| (Uránia) | 17.45 EP: Pasi-
ból lett férfi; feliratos, norvég film | 16 | (Uránia) | 19.00 EP: A nyomorultak; fel-
iratos angol zenés film | 12 | (Béke) | 20.00 Börni, az eszelős temetős; am. film | 
12 | (Uránia).

Január 10–16. | 15.15, 17.30 A messzi dél vadjai; feliratos, am. film | 12 | (Béke) | 
15.30 Lánybúcsú; am. film | 16 | (Uránia) | 17.45, 20.00 EP: Hisztéria; feliratos, an-
gol film | 16 | (Uránia) | 19.45 Jack Reacher; feliratos, am. film | 16 | (Béke). 

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | kor-
határ | kezdési időpontok
Pi élete (MB premier, digitális 3d) | 12 
| 10.00, 12.30 (kivéve cs–p, k), 15.00, 
17.30, 20.00 (kivéve h), 22.30 (kivé-
ve h, cs)
Nejem, nőm, csajom (MB premi-
er) | 16 | 10.00, 12.00, 14.00 (h), 10.15, 
12.15, 14.15, 16.15, 18.30, 20.30 (ki-
véve h), 22.30 (kivéve h, cs)
A hobbit: váratlan utazás (MB digi-
tális 3d) | 12 | 10.00, 11.20 (kivéve cs–
p, k), 13.20 (kivéve h–k), 14.40, 16.40, 
18.00, 20.00 (kivéve h), 21.20 (kivé-
ve h, cs)
A hobbit: váratlan utazás (MB) | 12 
| 12.20 (kivéve cs–p, k), 15.40, 19.00 
(kivéve h)
A hobbit: váratlan utazás (F) | 12 | 
22.20 (kivéve h, cs)
Az öt legenda (MB digitális 3d) | 6 
| 11.30 (kivéve cs–p, k), 13.00, 15.00 

(cs), 13.30 (kivéve k, cs), 15.30 (kivé-
ve h, cs)
Az öt legenda (MB) | 6 | 10.15 (kivéve 
cs–p, k), 13.15 (h)
Kispályás szerelem (MB) | 12 | 13.00 
(kivéve k), 14.00 (cs), 18.15 (kivéve h), 
22.00 (kivéve h, cs)
A hét pszichopata és a si-cu (MB) | 
16 | 14.30 (kivéve h)
Sinister (MB) | 18 | 20.15 (kivéve h), 
22.30 (kivéve h, cs)
Felhőatlasz (MB) | 16 | 15.00, 20.30 
(kivéve h)
007 – Skyfall (MB) | 16 | 10.15 (kivéve 
cs–p, k), 17.30 (kivéve h)
Alkonyat – Hajnalhasadás 2. (F di-
gitális 3d) | 16 | 12.00 (kivéve cs–p, k), 
17.00, 19.30 (kivéve h)

Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül., pr – premier A 13 óra előtti kezdé-
si időpontok szombatra és vasárnapra, a 21 óra utániak 
csak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – december 20–26. ›››››››››

» Adventi lelkigyakorlatot tartanak december 21–23. között az avas-déli Ige 
templomában az esti szentmiséken. Délután fél 6-tól zenés ráhangolódás, ez alatt gyóntatás. A 
szentmisét szombaton Tamás Barna SJ, vasárnap Holczinger Ferenc SJ tartja. 

» Vasárnap, 23-án érkezik a betlehemi láng a Szentföldről, mely a Miskolci Gráciák köz-
reműködésével jön Miskolcra. Délután fél 3-kor a Gráciák elnöke, Pelczné Gál Ildikó adja át Kriza 
Ákos polgármesternek, aki ezzel a lánggal gyújtja meg a negyedik adventi gyertyát. A betlehemi 
lángot az ünnepség után mindenki hazaviheti.

» A mindszenti plébánia Millenniumi termében vasárnap, 23-án délután 5 órakor Szál-
lást keres a Szent Család. Hétfőn, karácsony vigíliáján éjjel fél 12-től karácsonyi virrasztás, majd éj-
féli mise lesz, ahogy a Zárdakápolnában is (itt esti mise nem lesz). 25-én, karácsony első napján 
délután 4 órakor a hittanos gyermekek pásztorjátéka a Millenniumi teremben lesz. Az ünnep más-
napján is vasárnapi miserendet tartanak (ahogy minden miskolci katolikus templomban).

» A minorita templomban karácsony első napján, a fél 10-es szentmisén pásztorjáté-
kot mutatnak be a hittanosok, a mise után a rendház udvarán felállított „élő betlehemet” lehet 
megnézni, az állatokat, bárányokat, kecskéket simogatni.

» December 27-én, Szent János ünnepén borszentelés lesz az este 6 órai szentmise ke-
retében, 28-án pedig, ugyancsak az esti misét Kelemen Didák boldoggá avatásáért mutatják be.

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

Színházműsor január 13-ig
Január 3. | csütörtök | N | 

19.00 CHICAGO / Bérletszünet | K 
| 14.00 ÓZ, A NAGY VArÁZsLÓ / 
Bérletszünet | J | 17.00 eGY ÓrA 
VerseK KÖZÖtt Művészeink társa-
ságában / Bérletszünet

Január 4. | péntek | N | 19.00 A 
MIsKOLCI sZIMFONIKUs ZeNe-
KAr ÚJéVI HANGVerseNYe / Bér-
letszünet | K | 19.00 A VÁGY VILLA-
MOsA / Vörösmarty (Arany, Ezüst) 
bérlet 

Január 5. | szombat | N | 19.00 
A MIsKOLCI sZIMFONIKUs ZeNe-
KAr ÚJéVI HANGVerseNYe / Bér-
letszünet

Január 6. | vasárnap | N | 10.30 
A MIsKOLCI sZIMFONIKUs ZeNe-
KAr ÚJéVI HANGVerseNYe / Bér-
letszünet | J | 19.00 A HIdeG GYer-
MeK / Bérletszünet | CS | 19.00 A 
„FOrINt”/MÉDEIA / Bérletszünet 

Január 8. | keDD | K | 15.00 ÓZ, 
A NAGY VArÁZsLÓ / Bérletszünet 

| CS | 19.00 MI és MIsKOLC / Bér-
letszünet

Január 9. | szerDa | N | 17.00 
dANdIN GYÖrGY / Kossuth ifj. bér-
let | K | 10.00 ÓZ, A NAGY VArÁZs-
LÓ / Bérletszünet | J | 19.00 A VÁGY 
VILLAMOsA / Némethy bérlet

Január 10. | csütörtök | N | 
18.00 CHICAGO / Herman ifj. bér-
let | K | 10.00 ÓZ, A NAGY VA-
rÁZsLÓ / Bérletszünet | J | 19.00 A 
GéZAGYereK / Bérletszünet

Január 11. | péntek | N | 19.00 
CHICAGO / Földes ifj. bérlet | K 

| 15.00 ÓZ, A NAGY VArÁZs-
LÓ / Bérletszünet | J | 19.00 A 
GéZAGYereK / Bérletszünet

Január 12. | szombat | N | 
19.00 CHICAGO / Latinovits (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet | J | 19.00 A 
GéZAGYereK / Bérletszünet

Január 13. | vasárnap | N | 
15.00 CHICAGO / Bérletszünet | CS | 
20.00 MI és MIsKOLC / Bérletszünet

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

Miskolci szimfonikus Zenekar 

ÚJÉVI HANGVERSENY
2013. január 4., 5., 6.,

Miskolci Nemzeti színház

Műsoron: híres nyitányok,  
keringők, polkák, indulók  

és operettáriák.

Ének: Janza Kata, Kapócs Zsóka, 
Peller Károly 

Tánc: Szinvavölgyi Táncegyüttes
Konferál: Kovács Sándor

Jegyek a Művészetek Háza jegyirodájában  
kaphatók.

KöSZöNTSüK EGYüTT AZ ÚJ ESZTENDőT!

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

Keresztrejtvény-nyertesek
tisztelt Olvasó! elmúlt játékunkban világörökségeket rejtettünk 
el rejtvényeinkben. Helyes megfejtések voltak: 1. Kínai nagy fal, 2. 
dobsinai jégbarlang, 3. Berlini múzeumsziget, 4. Madarai lovas. A 
helyes megfejtők között a szerviz Iroda (Mártírok u. 1.) felajánlásá-
ban Barcelonáról és Írországról szóló útikönyvet sorsoltunk ki, amit 
a felajánlónál vehetnek át. A nyertesek: Karácsony Zsolt (Miskolc, 
sályi István u.) és Váradi Béláné (Miskolc, Adler K. u.) Következő játé-
kunkat első januári lapszámunkban indítjuk!

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

civil szervezetek, nonprofit cégek, egyházi és városi 
oktatási intézmények bemutatkozása. Villanyrend-
őr, Szinva terasz.

15.00 | Karácsonyi duett. Bereczki Zoltán és 
Szinetár Dóra új karácsonyi koncertje. Művésze-
tek 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 Miskol-
ci Smoothjazz Band koncertje. Szalon-czukor 
színpad, Szinva terasz.

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

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

műves Alkotóház.
10.30 | Jer, pajtás, Betlehembe. Csodamalom 

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

díjas Klubok tagjaival. Centrum Áruház, Villany-
rendőr, MNSZ, Szent István tér.

16.00 | Adventi gyertyagyújtás. A negyedik gyer-
tya meggyújtásának üzenete a szeretet. Kriza Ákos, 

Miskolc polgármestere a szeretet erejéről szól, majd 
meggyújtja az utolsó gyertyát. Szent István tér.

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

17.00 | Gyertyagyújtás. Nehéz Károly, Görömböly 
városrész képviselője meggyújtja a negyedik gyer-
tyát az adventi koszorún. Görömböly.

December 24. | hétfő
10.30 | Jer, pajtás, Betlehembe. Szünidei matiné. 

Csodamalom Bábszínház.

December 27. | csütörtök
17.00 | Az Óperenciás tengeren is túl. Beszélge-

tések a Bárczay-kastélyban. Gárdonyi Géza Mű-
velődési Ház.

December 28. | péntek
10.30 | Majolenka hercegkisasszony. Szünidei 

matiné. Csodamalom Bábszínház.
19.00 | Óévbúcsúztató. St. Martin koncert. IfiHáz.

December 29. | szombat
10.30 | Mosó Masa Mosodája. Szünidei matiné. 

Csodamalom Bábszínház.

11.00 | Antique Szalon. Fellép a RecitaTrio. Művé-
szetek Háza.

December 30. | vasárnap
10.30 | Csipkerózsika. Csodamalom Bábszínház.

Január 4. | péntek
19.00 | Újévi hangverseny. A Miskolci Szimfonikus 

Zenekar koncertje. Miskolci Nemzeti Színház.

Január 5. | szombat 
13.00 | A miskolci rádióamatőrök évnyitója. 

Fortuna étterem.
19.00 | Újévi hangverseny. A Miskolci Szimfonikus 

Zenekar koncertje. Miskolci Nemzeti Színház.

Január 6. | vasárnap
10.30 | Csipkerózsika. Csodamalom Bábszínház.
10.30 | Újévi hangverseny. A Miskolci Szimfonikus 

Zenekar koncertje. Miskolci Nemzeti Színház.
16.00 | Csipkerózsika. Csodamalom Bábszínház.

Január 8. | keDD
09.30 | Barangolás a zene világában Bócz Sán-

dorral. Válogatás orosz szerzőktől. Petőfi Könyvtár.

Január 13. | vasárnap
10.30 | Rigócsőr király. Csodamalom Bábszínház.

» további programok: minap.hu

Boldog új évet, Miskolc!
December 31. | hétfő
19.00 | Szilveszteri őrület a Nyughatatlan-

nal. Helynekem.
Belvárosi szilveszter a Hősök terén
19.00 | Klusters
19.45 | Interaction Crew & Steel City 

Drummers
20.00 | GreenBeetz
21.00 | Anna and the Barbies élő koncert
21.50 | MËD Angels
22.00 | Elektróger Party Dj Bordee-val

22.45 | Péterfy Bori & 
Love Band élő  
koncert

24.00 | Himnusz
00.15–02.00 | Újévi utcabál, video disco 

Dj Bordee-val

Január 1. | keDD 
15.00 | Újévi köszöntő. Közreműködik a Mis-

kolc Dixieland Band. Köszöntőt mond Kriza 
Ákos polgármester. Szent István tér.
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A családok fénye
Ég a Szent István téri adventi ko-

szorú harmadik gyertyája is, 
melynek üzenete a család jelen-
tősége. A lángot Csöbör Katalin 

országgyűlési képviselő gyújtotta 
meg két keresztlányával. Beszé-
dében a várakozás jelentőségé-

ről beszélt, hangsúlyozva, fontos, 
hogy ne arra figyeljünk, ami-

ről le tudunk mondani, hanem 
igyekezzünk a valódira figyelni, 

arra, amire várakozunk. Decem-
ber 23-án, vasárnap pedig a Bet-
lehemből elhozott lánggal gyújt-

ja meg az utolsó gyertyát Kriza 
Ákos polgármester. 

(fotó: Mocsári L.)

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

E. L. James: 
A szabadság ötven árnyalata
Amikor a naiv Anastasia Steele és a 
gyönyörű, fiatal milliárdos, Christian 
Grey találkozott, azonnal átjárta őket 
az érzéki izzás, amely visszavonhatat-
lanul megváltoztatta az életüket. Ana, 
akit sokkolt, bár ugyanakkor vonzott 
Christian nem szokványos szexuális 
ízlése, komolyabb elköteleződésre vá-
gyott. Christian, nem akarván elveszí-
teni a lányt, beleegyezett a feltételeibe. 
Mindenük megvan – szerelem, szen-
vedély, intimitás, vagyon, a világ ösz-
szes lehetősége. Ana azonban tudja, 

hogy nem lesz könnyű, együttlétük számos, nem várt kihívás elé ál-
lítja mindkettőjüket. Anának meg kell tanulnia osztozni Christian 
fényűző életstílusában, anélkül, hogy feláldozná identitását. Chris-
tiannak pedig felül kell kerekednie agresszív irányítási kényszerén, 
miközben múltja démonjaival is meg kell küzdenie. 

Simon István: 
Száguldó cirkusz 2012–2013
Először jelenik meg a Duna Inter-
national Könyvkiadó gondozásá-
ban az autósport-kedvelők körében 
jól ismert és kedvelt Formula–1-es 
évkönyvsorozat legújabb tagja, a 
Száguldó cirkusz 2012–2013. Az 
MTVA támogatásával megjelenő 
album most először a magyaror-
szági televíziós F1-közvetítésekben 
résztvevő riportereket és szerkesz-
tőket is bemutatja. A példátlanul 
izgalmas versenyévad eseménye-
it, Vettel és Alonso, valamint a Red Bull és a Ferrari izgalmas világ-
bajnoki csatáját bemutató évkönyv rengeteg különleges, színes fotót, 
táblázatot és eredményeket, valamint bennfentes háttér-információ-
kat tartalmaz, Simon István tolmácsolásában.

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 XIX. század utolsó éveiben, helyi nyomdá-
ban készült „Látkép” Miskolc-Mindszentről, az akkori Mindszent ut-
cáról. A bal alsó sarokból „lemaradt” a mindszenti templom, a bal fel-
ső sarokból az avasi templom, a jobb alsó sarokban pedig a munkácsi 
görög katolikus püspökség kétemeletes székházának csak egy hom-
lokzati részlete látható. A székház melletti földszintes házak sora az 
Alsó Papszeren (később Rákóczi u.) vezet a Szinváig, a mai Csengey 
utca nyomvonala még nincsen meg. A kép bal oldalának két L-alap-
rajzú épülete viszont nagyon fontos. Az első Horváth Lajos országgyű-
lési képviselő háza, amelyet az 1960-as években bontottak le (BÁÉV-
székház épült a helyén). A másik épület Doleschall Gábor egykori 
megyei főorvos háza, amelyben a városi könyvtár működik.
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

Ahol soha nincs szünet
Az ünnep sokaknak a pi-
henés időszaka. Vannak 
azonban, akiknek, ha esik, 
ha fúj, ha éjszaka, ha kará-
csony, dolgozni kell – mert 
például életeket mentenek.

Utóbbiak közé tartozik a mis-
kolci Nagy Ferenc Attila, a Ti-
szaújvárosi Mentőállomás men-
tő-szakápolója. Mint mondja, 
ez őt egyáltalán nem zavarja, 
sőt, szerencsésnek tartja magát, 
mert a munkája egyben hivatá-
sa is, annak szeretete, s nem csu-
pán a fizetés motiválja.

– Gyerekként kezdődött az ér-
deklődésem a szakma iránt. Egy-
részt nagyon beteges kisgyerek-
ként sokat voltam kórházban, 
mentőautóban, másrészt egyéb-
ként is vonzott a pálya, a Vész-
helyzeten nőttem fel – mondja 
nevetve Ferenc, aki fél évvel ez-
előtt, egri középiskolai és a mis-
kolci Ferenczi Sándor Egészség-
ügyi Szakközépiskolában végzett 
OKJ-s mentő-szakápolói tanul-
mányai befejezése után, mintegy 
fél éve dolgozik a Miskolc köze-

li mentőállomáson. Közben pe-
dig levelező szakon mentőtiszt-
nek tanul Nyíregyházán.

Mint mondja, munkahelyét, 
munkatársait nagyon szereti.

– Nálunk sincsenek hétvé-
gék, ünnepek, én például decem-
ber 31-én is dolgozom, de nem 
zavar. Úgy gondolom, minden 
szakma összes velejárója könnye-
dén megszokható, sőt, életformá-
vá válik annál, aki hivatásként 
éli meg munkáját. Ha két-há-
rom napig nem dolgozom, már 
hiányzik minden, alig várom, 
hogy jöhessek – mondja Ferenc, 
aki szerint csak szervezés kérdé-
se, hogy mindennek ellenére éle-
te minden színterén jelen tudjon 
lenni.                                        Tajthy 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 ›››››››››››››››››››››››››››››››

A nyomorultak
A világ talán legnépszerűbb musicale A 
nyomorultak. A látványos filmadaptáció-
ban olyan színészek kaptak szerepet, mint 
például Hugh Jackman, aki Jean Valjeant 
alakítja, illetve Russel Crowe és Anne 
Hathaway. A XIX. századi Franciaország-
ban játszódó történet az összetört álmokról, a viszonzatlan szere-
lemről, a szenvedélyről, az áldozatról és a megváltásról szól.

angol zenés dráma, korhatár 12 év | Művészetek 
háza, Béketerem; december 27–30., január 
2.: 16.00, 19.00, december 29–30.: 11.00

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

Névadó – Szilágyi Dezső
A várost észak-déli irány-
ban átszelő fő közleke-
dési út a Vörösmarty és 
Bezerédj utcák közötti 
szakasza. A várostérké-
pen és a címjegyzékben 
1928-tól szerepel.

Nagyváradi születésű, 
Bécsben és Pesten tanult 
ügyvéd és újságíró. 1871-ben 
lépett politikai pályára. Kilenc al-
kalommal volt országgyűlési kép-
viselő, Gyulafehérvár, Budapest és 
Pozsony választottjaként. 1889–
1895 között három kormányban 
töltötte be az igazságügy-miniszte-
ri tárcát. Legfontosabb feladatát az 

igazságügy átfogó reformjá-
ban látta. A polgári házas-
ság kötelezővé tételéről 
szóló, s 1894-ben elfo-
gadott törvény az ő ne-
véhez kötődik. Politikai 
gondolkodása liberális, 

mérsékelt ellenzéki volt. 
(1840–1901 között élt, Bu-

dapesten a Kerepesi úti teme-
tőben nyugszik. Tagja volt a Ma-
gyar Tudományos Akadémiának, 
s betöltötte a Dunamelléki Refor-
mátus Egyház főgondnoki tisztsé-
gét. Nevét a Vajdaságban község, 
Budapesten tér, Makón és Miskol-
con utcanév őrzi.)                               D. I.

HIrDETéS

eCitizen II  projekt
Miskolc Város Önkormányzata partnerként vesz részt az eCitizen II – La-
kosság-központú e-közigazgatás az európai városokban és régiókban 
c. projektben, a Finnországi Balti Intézet vezetésével.
A 2012. december végén záruló projekt célja, hogy fokozza a tapaszta-
latok megosztását az európai városok és a regionális közigazgatás kö-
zött, 11 különböző uniós országbeli partner részvételével.
A projekt az Európai Unió 85%-os támogatásával valósul meg, amelyet 
10%-ban Magyarország társfinanszírozása egészít ki.
A projektről további információ elérhető a http://www.baltic.org/
projects/ecitizen_ii/ honlapon.

HIrDETéS


