
2014. január 4. | 1. hét | XI. évfolyam 1. szám Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

Miskolci NaplóMiskolci Napló

Több ezer miskolci köszöntötte 
az új évet és búcsúztatta a régit 
december 31-én a Hősök terén
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Boldog új  éveT!

MIskolcoN
 
a kocsoNyafeszTIvál!

február 20-án startol a Becherovka Miskolci kocsonyafarsang
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MeghosszaBBíToTTák 
a Határidőt!

2014. január 17-ig meghosszabbították a laptoppályázat beadási határ-
idejét. Részletes tudnivalók cikkünkben, négyoldalas pályázati mellék-
letünkben és a www.digitalismiskolc.hu honlapon.

Ünneprontók címmel adott szülinapi koncertet 
december 28-án, este nyolc órától a legen-
dás Irigy Hónaljmirigy formáció Mis-
kolcon. A koncerten, a legújabb dalok 
között, felcsendültek az elmúlt húsz 

Mirigyék „ünneprontása”
a generali arénában

év legsikeresebb paródiái is, hu-
moros jelenetek elevenedtek meg 

a színpadon, különleges látvány- 
és fényeffektusokkal. A koncert 

ezúttal is kiváló szórakozást kí-
nált, a legfiatalabbtól az idő-

sebbekig mindenki megtalál-
hatta a számára legkedvesebb 
zenéket és paródiákat.

digitális 
Miskolc
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Nagy a készülődés a február 20–23. között meg-
rendezésre kerülő miskolci kocsonyafesztivál 
háza táján. annak hírére, hogy Miskolc város vette 
kezébe a rendezvény szervezését, a támogatók is 
bizalommal fordulnak a miskolci kocsonyaünnep 
felé. a 2014-es Miskolci kocsonyafarsang névadó 
szponzorának a Becherovkát sikerült megnyerni.Marad



Nemrégiben adták át a Szimbió-
zis Alapítvány Kitagoló Házát a 
martin-kertvárosi Habilitációs 
Központban. A fejlesztésnek kö-
szönhetően az intézményben élő 
fogyatékosok a helyben kialakított 
apartmanban készülhetnek az önál-
ló életre. A Baráthegyi Majorságban 
új energetikai központot és brikett-
kazánt is átadtak múlt év végén. 

A Szimbiózis Habilitációs Központ 
új épületrésszel bővült, melyben kiala-
kítottak két egyágyas és vizesblokko-
kat is tartalmazó apartmant, valamint 
egy konyhát és étkezőt is. A fejlesz-
tés jelentőségéről Jakubinyi László, a 
Szimbiózis Alapítvány elnöke beszélt. 
– A társadalom rászoruló csoportjai 

közül a 
fogyaté-
kosság-
gal élők 

vannak akkor is a legnehezebb hely-
zetben, ha a beilleszkedésről van szó. 
Ezzel a fejlesztéssel egy álom vált va-
lóra itt a Szimbiózis Alapítványnál. 
Az országban több szempontból is 
egyedülálló az átadott Kitagoló Ház: 
egyrészt azért, mert ez az első ilyen 
létesítmény nemcsak a fogyatékos-

ságügyben, hanem azon belül az au-
tizmus-ellátásban is. Másrészt, mert 
a teljes értékű élethez jelent ugródesz-
kát, ám úgy, hogy a változásra való fel-
készülés időszakában egyszerre bizto-
sítja az önállóság megtapasztalását 
jelentő szabadságot, valamint a szük-
séges biztonsági hátteret egyaránt. 
Vagyis saját kapun, szabadon járhat-
nak, kelhetnek, viszont bármikor le-
hetőségük van visszajönni az otthon-
ba segítséget kérni – hangsúlyozta az 
elnök. Fülöp Attila, az Emberi Erő-
forrás Minisztérium helyettes állam-
titkára is méltatta a Szimbiózis Ala-
pítvány munkáját, az átadott Kitagoló 
Házat pedig előremutató, innovatív 
fejlesztésnek nevezte. A Szimbiózis 
Alapítvány programja ezt követően a 
Baráthegyi Majorságban folytatódott, 
ahol átadták az új energetikai közpon-
tot és brikettkazánt. A fejlesztésnek 
köszönhetően helyben készített tüze-

lőanyaggal biztosíthatják a jövőben az 
alapítványi épületek fűtését. Jakubinyi 
László elmondta, a fejlesztés idén ápri-
lisban indult a Batyu-Téka, a Magyar 
Vidék Ajándéka elnevezésű program 
részeként, s ez az alapítvány egyik leg-
nagyobb jelentőségű fejlesztése.
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2014. január 17-ig meghosszabbították a laptoppályázat beadási határ-
idejét a programirányító bizottság döntése alapján.

A szükséges igazolások kiadásához a tapasztalatok szerint több időre 
van szükség, emiatt nem szeretnének senkit sem kizárni a Digitális Kö-
zösség Programból. A programiroda az év utolsó kettő, valamint 2014. 
első napján zárva tartott, így személyesen január 2-án 11 órától várták, 
várják a pályázókat. Az ünnepek alatt a telefonos és az e-mailes ügyfél-
szolgálat is szünetelt, de a weboldal és az online jelentkezési rendszer ezen 
időszak alatt is rendelkezésre állt.

A pályázati felhívásban található jelentkezési határidők az alábbiak sze-
rint módosultak:

Személyesen: 2014. január 17., 16.00
Postán: 2014. január 17-ei feladással
Online: 2014. január 17-ei beküldéssel
(Online jelentkezés esetén az igazoló lapot 2014. január 20-ig kell eljut-

tatni a programirodába, vagy feladni postán.)

Magyarországon ma nem érdemes 
csak strandot építeni, hiszen, ha 
csak a nyári két-két és fél hónap 
alatt tud vendégeket fogadni a léte-
sítmény, akkor az sem biztos, hogy 
a működés rentábilis lehet. A beru-
házás megtérülése pedig végképp 
nem várható – mondta el érdeklő-
désünkre a tapolcai fürdőfejlesz-
tés projektmenedzsere, Kovacsics 
Imre. 

Hozzátette: ami Tapolcán épül, 
az több funkciót ellátó, 12 hónapig 
működő és kuriózumokat kínáló 
fürdő lesz. Kovacsics Imre címzetes 
egyetemi docens több fürdő vezető-
je. Amikor a tapolcai strandról kér-
deztük, azonnal kijavított: ma Ma-
gyarországon, ha meg kell térülnie, 
és gazdaságilag fenntarthatónak kell 
lennie a beruházásnak, nem beszél-
hetünk csupán strandról.

– Az alatt a két-két és fél hónap 
alatt, amíg az időjárás jó eséllyel le-
hetővé teszi a szabadtéri fürdőzést, 
és a nyári szünet, illetve a szabadsá-
golások miatt a látogatók is ráérnek, 
nem lehet elvárni a beruházás meg-
térülését. A korábbi tapolcai koncep-
ció kifejezetten strandot tervezett. 
Arról lehet vita, hogy szép-e, hogy 
ezt a funkcióját ellátja-e, az viszont 
tény, hogy nem tudna rentábilisan 
működni – szögezte le Kovacsics 
Imre.

Mint mondta, a megoldás az olyan, 
egész évben működő létesítmény, 
amely a turisztikai szempontokat és 
a településen élők életminőségének 
javítását egyaránt szolgálja. A pro-
jektmenedzser kiemelte: a tapolcai 
fürdő ugyan ütemenként, de folya-
matosan épül meg, és amíg teljesen 
nincs kész, a rentabilitás szempont-
jából építési szakaszban lévő beruhá-
zásnak kell tekinteni. Azután viszont 

megfelel majd a gazdasági elvárá-
soknak is.

– Tapolcához sokan kötődnek ér-
zelmileg, nemcsak miskolciak, de a 
korábban itt vendégeskedő lengyel 
vagy szlovák turisták is. Mivel a fő-
épület szerkezetileg jó állapotban 
volt, ezért megtartottuk. Megújulása 
után is ismerős lesz, a visszatérő ven-
dégek felidézhetik és megoszthatják 
emlékeiket, új élményekkel gazda-
godhatnak. Az 50 méteres medence 
gyönyörű környezetben szolgálhat-
ja egyrészt a miskolciak egészségét, 
másrészt a vizes sportok fejlődését, 
amelyekben, úgy látom, Miskolc 
magas pozíciót szeretne elérni – so-
rolta Kovacsics Imre. Mindezt már 
az első ütemben erősíti majd egy 
kis wellness-részleg, ami kuriózu-
mot is kínál majd. Anélkül ugyanis 
nem épülhet fürdő, hiszen akkor mi 
emelné ki ezt a több mint háromszáz 
hazai versenytársa közül?

– Amikor megláttuk a hatalmas 
platánokat, akkor született meg az 
ötlet: a lombkorona magasságában, 
mintegy a fa tetején még biztosan 
nincs szauna az országban! A fő-
épület szellőzőkürtőinek karakteres 
„tölcsérformáját” megfordítva, épí-
tészetileg is indokolt a különleges 
megoldás – hangsúlyozta a projekt-
menedzser. – Ezekből a blokkok-
ból a zöldre kitekintve sehol máshol 
nem tapasztalható élmény lesz itt 
a szaunázás – emelte ki Kovacsics 
Imre, aki ennél többet egyelőre nem 
árult el a tervezés alatt álló létesít-
ményről. Annyit mondott, az első 
Széchenyi-terv támogatásával sok 
fürdő épült, követtek el hibákat is az 
építés és a vendégcsábítás területén. 
Tanultak ezekből, kiküszöbölték a 
hibákat, a tapolcai fürdő ezért sem 
lesz hasonlítható egyetlen más für-
dőhöz sem. 

Cs. M.

Épül a miskolci északi elkerülő út: 
már elkészült például a Sajó-híd 
középső pillére. A munka – elsősor-
ban a hídépítés – télen sem áll le. Az 
arnóti körgát földmunkái is ütem-
terv szerint haladnak, a humuszolás 
és töltésépítés várhatóan 2014 ápri-
lisára lesz kész. Több mint 2 kilo-
méter hosszan épül a 26-os elkerülő 
töltése is, a középső szakaszon.

Az M30-as autópálya felsőzsolcai 
csomópontja és a 26-os út közötti, 
Miskolcot észak-északkelet felől el-

kerülő úthoz több hidat is meg kell 
építeni. A legjelentősebb munka ezek 
közül a 2 x 52 méter nyílású Sajó-hí-
dé. Ennek már sikeresen befejeződött 
a próbacölöpözése, most folytatódik 
a végleges cölöpözés. A híd közép-
ső pillére is kész, és még idén szeret-
nék befejezni a cölöpöket összefogó 
gerendázatot, tudtuk meg a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től.

A tél nem kifejezetten építésbarát 
időszak – de az időjárás függvényé-
ben tudják a pilléreket zsaluzni, va-
salni és betonozni. Ezzel párhuza-

mosan haladnak a felsőzsolcai híd 
építésével, amelynek ugyancsak si-
keresen befejeződött a próbacölöpö-
zése. A többi híd esetében pedig je-
lenleg a próbacölöpözésnél tartanak.

Az arnóti körgát földmunkái is ütem-
terv szerint haladnak, a humuszolás és 
töltésépítés várhatóan 2014 áprilisára 
lesz kész. Több mint 2 kilométer hosz-
szan épül a 26-os elkerülő töltése is, a 
középső szakaszon. A kivitelező a jelen-
legi, közúton kívüli területeken dolgo-
zik, a közlekedőket jelentősebben nem 
érintik a munkák.                Cs. M. | f. K. Cs. 

Épül az elkerülő út, tÉlen sem áll le a munka

TapolCa: KuriózuMoK  
és egész éVes NyiTVa TarTÁs

DigiTÁlis MisKolC: 
meghosszabbították a határidőt!

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk cí-
mére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Minden-
kit érhet jogeset”. E-mail címünk, amelyre üzeneteiket, problémáikat el-
küldhetik: info@mikom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter 
ügyvéd írásban válaszol!

MiNDeNKiT érheT jogeseT



Nagy a készülődés a február 20–23. 
között megrendezésre kerülő mis-
kolci kocsonyafesztivál háza táján. 
Annak hírére, hogy Miskolc város 
vette kezébe a rendezvény szerve-
zését, a támogatók is bizalommal 
fordulnak a miskolci kocsonyaün-
nep felé. A 2014-es Miskolci Kocso-
nyafarsang névadó szponzorának a 
Becherovkát sikerült megnyerni.

Bíró Tibor, a kocsonyafesztivált le-
bonyolító Cine-Mis Nonprofit Kft. 
igazgatója lapunknak elmondta: több-
fordulós tárgyalás után, több érdeklő-
dő közül döntöttek végül a Becherovka 
mellett. Nem véletlenül, hiszen a vi-
lágmárkának már korábban is jó volt 
a szponzori kapcsolata Miskolccal, s 
a cég hazai anyavállalata kifejezetten 
örömmel fogadta a felkérést. A rendez-
vény hivatalos neve így Becherovka 
Miskolci Kocsonyafarsang lesz.

Bíró Tibor jelezte, nem csak a Cine-
Mis Kft., hanem a város összes jelen-
tős cége részt vesz a kocsonyafarsang 
megszervezésében. Január közepére 
a rendezvény teljes koncertprogram-
ja is összeáll, a legnevesebb hazai elő-
adók felsorakoztatásával.

A rendezvényt lebonyolító vá-
rosi cég vezetője jelezte, már most 

sokan érdeklődnek a leendő gyer-
mek-, ifjúsági és családi progra-
mok iránt, aminek az idén önál-
ló színpadot szánnak a rendezők.  
– Annak is örülünk, hogy az előze-
tes visszajelzések szerint a miskol-
ciak nagy örömmel fogadták, hogy 
a rendezvény visszaköltözik a fő-

utcára, ahol négy színpadon zajla-
nak majd a programok – mondta el 
Bíró Tibor. 

A Becherovka Miskolci Kocso-
nyafarsang fővédnökségét Kriza 
Ákos polgármester felkérésére Fa-
zekas Sándor, földművelésügyi és 
vidékfejlesztési miniszter vállalta el.
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Miskolci Napló – A város lapja Város

Ha a magunk mögött hagyott 
évet egyetlen szóval kellene jelle-
mezni, akkor alighanem a válto-
zás jut először az eszünkbe. Ez a 
folyamat 2010-ben a kétharmados 
választási győzelem után kezdő-
dött. A 2002-től 2010-ig uralko-
dó MSZP–SZDSZ kormányok di-
lettáns és kártékony tevékenysége 
következtében az eladósított or-
szág a működésképtelenség hatá-
rára sodródott. Az új kormány-
nak szinte alig volt mozgástere, 
ezért sokszor rendhagyó megol-
dásokhoz folyamodott. Minden 
bel- és külföldi támadás ellenére 
az Orbán-kormány a maga út-
ját járta, és néhány kritikus idő-
szakot leszámítva, lassan sikerült 
konszolidálni a helyzetet, majd 
elkezdődött a romok eltakarítása 
utáni újjászervezés. Az első jelen-
tős lépés a bankok és a multinaci-
onális cégek megadóztatása volt. 
Az IMF-fel történő szakítás után 
Brüsszel kénytelen volt tudomá-
sul venni, hogy a magyar állam-
adósság törlesztésének finanszí-
rozása a piacról is biztosítható. 
Közben folyt a társadalmi és álla-
mi struktúrák átalakítása, az ön-

k or mány z at i 
szféra átszer-
vezése stb.

A pénzügyi-
g a z d a s á g i 
rendszer rend-
betétele mel-
lett a szociális 
és adórendszer 
átalakítása egyértelműen a kö-
zéposztályosodás erősödését szol-
gálta.

A szinte mindenre kiterjedő vál-
tozásnak lassan meglett az ered-
ménye: ennek egyik legbiztosabb 
jele a termelést folytató multina-
cionális cégek megjelenése, a gaz-
dasági élet mutatóinak javulása, 
a hétköznapokra is kiható prog-
ramok – például a rezsicsökkentés 
stb. – sikeressé válása.

Ezeket a változásokat a miskolci-
ak is nyilvánvalóan érzik.

Magyarország egész lakosságá-
nak elemi érdeke, hogy a pozitív 
eredményeket hozó változások foly-
tatódjanak. 

Mert csak így válhat valóra a kí-
vánság: boldog új évet mindenki-
nek!  

TóTh Gy. LászLó

A változások éve

Az anyák a szülés közben és a kór-
házi tartózkodás ideje alatt szer-
zett élményeik, tapasztalataik alap-
ján értékelték az ország kórházait, 
hogy kiderüljön, melyik intézmény 
érdemes a Törődésért díjra és a vele 
járó pénzjutalomra. Ennek alapján 
ötvenkilenc kórház közül a Miskol-
ci Semmelweis Ignác Egészségügyi 
Központ és Egyetemi Oktató Kór-
ház nyerte el az elismerést. 

A KRIO Intézet 2012-ben azért 
alapította a Díj a Törődésért kitün-
tetést, hogy elismerje és felhívja a fi-
gyelmet a kiemelkedően mama- és 
bababarát szülészetekre, hiszen a ter-
hesgondozás, a szülés és az azt köve-
tő kórházi ápolás időszaka meghatá-
rozó élmény az édesanyák számára. 
Az anyák pedig élményeik, tapaszta-
lataik alapján választottak – ezúttal 
legtöbben a miskolci kórházat.

Tiba Sándor, a kórház főigazga-
tója elmondta, az évet körülbelül 
kétezer szüléssel zárja a kórház, 
ami növekvő tendenciát mutat. – 
Sosem volt még ilyen magas ez a 
szám – hangsúlyozta. A főigazga-
tóhoz csatlakozva Szuchy Róbert 
osztályvezető főorvos hozzátette, 
abból az összegből, amelyet a díj-
jal nyertek, négy olyan készülé-

ket tudnak majd vásárolni, amire 
szükség van az osztályon. – A mag-
zatészlelő készülékeink már régi-
ek, de most újakat tudunk vásárol-
ni, ezzel még jobbá téve az ellátást 
– mondta. A Törődésért díjat és az 
azzal járó pénzjutalmat Balogh Ist-
ván, a KRIO Intézet vezérigazgató-
ja és Ördög Nóra televíziós műsor-
vezető adta át.

Kriza Ákos polgármester juta-
lomstopot rendelt el a polgármes-
teri hivatalban, valamint a városi 
intézmények és cégek vezetőinél. 
Miskolc polgármestere immár 
harmadik éve nem engedélyez ju-
talmat a városi felső vezetőknek – 
tudatta december 23-án a miskol-
ci városháza közleménye.

„Jutalmat a Miskolc Holding cé-
geinek vezetői sem kaptak, a cso-
portvezetőig bezárva. Az önkor-
mányzat nyereségesen üzemelő 
cégeinél mindössze a dolgozók ve-
hettek át pár tízezer forintos év 
végi jutalmat, a vezetőség, csakúgy, 
mint tavaly, ebben az esztendőben 
sem kapott prémiumot. Miskolc 
város polgármestere az országban 
elsők között hirdetett jutalom-

stopot a vezetőknél még 2010-ben, 
amit álláspontja szerint mindaddig 
fenn kell tartani, amíg a város vég-
leg ki nem keveredik abból az adós-
ságspirálból, amibe az MSZP-s ve-
zetés taszította.

A városvezetők munkáját a pol-
gármester mindezek mellett mesz-
szemenőkig elismeri, amit ünnepi 
jókívánságokkal együtt személyes 
levélben fejezett ki munkatársai 
számára” – hangsúlyozza a közle-
mény.

A kismamák a miskolci kórházra szavaztak

Több helyszínen is válthatunk 
pArkoLóbérLeTeT

Január 2-ától lehet megvásárolni az idei évre érvényes parkolóbérleteket a Régió Park 
Miskolc Kft. ügyfélszolgálatán és a kihelyezett helyszíneken is. A Széchenyi utca 20. sz. 
mellett a Győri kapu 53. és a Széchenyi utca 60. alatt is várják az ügyfeleket. Az Európa 
téri mélygarázsban szintén bevezették a bérletárusítást.

Hétfőtől péntekig, reggel 8 órától egészen este 18 óráig vásárolhatók a bérletek a Régió 
Park Miskolc Kft. ügyfélszolgálatán, a Széchenyi utca 20.-ban. Szombaton 8 órától 12 órá-

ig tartanak nyitva. A Győri kapu 53. sz. alatti 
ügyfélszolgálaton hétfőtől péntekig 8-tól 16 
óráig, a Széchenyi utca 60.-ban pedig január 
6-ától, hétfőtől péntekig 8 és 18 óra között 
várják az ügyfeleket. Az Európa téri mélyga-
rázsban szintén bevezették a bérletárusítást, 
ott hétfőtől szombatig, délután 14 órától este 
21 óráig vásárolható bérlet.

A bérletárak nem emelkedtek. A Régió 
Park Miskolc Kft. által kiadott éves lakossá-
gi és zónabérletek érvényessége január 10-
én lejár. Kérik, időben gondoskodjanak az 
idei évre érvényes bérletek megvásárlásáról.

A múlt év legjobb fűtési projektje
Amszterdamban, a GeoPower Global Kong-
resszuson jelentették be decemberben a 
Geo Power Market Awards 2013 nyerteseit. 
A geotermikus szakma első számú fórumán 
az iparág öt kiemelt szereplőjét ismerték el, 
akik az elmúlt tizenkét hónapban a fejlődés 
és innováció élén jártak. A „2013. legjobb 
fűtési projektje” címet a PannErgy Csoport 
kapta a legnagyobb magyarországi geoter-
mikus fűtési beruházás, a Miskolci Geoter-
mikus Projekt megva-
lósításáért.

Tóth Péter vezérigaz-
gató elmondta, a Pann-
Ergy stratégiai célja, 
hogy a Kárpát-meden-
cében vezető szerepet 
vállaljon a geotermikus 
energia hasznosítása te-
rén. A stratégia megva-
lósítása legjelentősebb 
miskolci beruházásunk, 
amely új alapokra he-
lyezte a város távfűtési 

szolgáltatását. A PannErgy Csoport miskolci 
projektje folyamatosan biztosít geotermikus 
hőbetáplálást a Miskolci Hőszolgáltató Kft. 
számára, így megújuló energiaforrással kör-
nyezetbarát távfűtés valósul meg, egyidejű-
leg csökken a fosszilis energiakitettség. – A 
GeoPower Market díjat, és az azzal járó el-
ismerést a miskolci beruházásban dolgozó 
kollégáimnak ajánlom – tette hozzá a vezér-
igazgató.

Jutalomstop Miskolcon

Miskolcon marad a kocsonyafesztivál!



János-napi borszentelés 
Idén is megrendezték Miskolc-Görömbölyön, a görög katolikus temp-
lomban a hagyományos, János-napi borszentelést, utána pedig bor-
kóstolást tartottak a Szent Rita házban. Az egyik legismertebb, Szent 
János-napjához fűződő hagyomány a december 27-én végzett borszen-
telés. A János-napi köszöntés a karácsonyi ünnep fontos része volt.

Karácsony Miskolci Napló4

Ötödik alkalommal fogadta a bet-
lehemi lángot a Miskolci Gráciák 
Egyesület december 22-én.

A Miskolci Gráciák több éve csatla-
koztak az európai és részben hazai ha-
gyományhoz, hogy ünnepélyes keretek 
között fogadják a betlehemi lángot, a 
krisztusi szellemiség, a béke és a szere-
tet szimbólumát, melynek fénye segíti, 
hogy az emberek közelebb kerüljenek 
egymáshoz. A lángot 1986 óta Krisz-
tus születésének helyéről, a betlehemi 
Születés templomából hozzák. Bécsből 
advent idején egy-egy különleges gyer-
mek- és cserkészcsapat indul érte. 

A születés helyén örökmécses ég, 
a lángot a hagyományok szerint a 
bécsiek lámpákba zárva, repülő-

vel hozzák Európába. Hazánkban 
Budapesten a Belvárosi katolikus 
templomban történik ünnepélyes 
szentmisét és nagyszabású ünnep-
séget követően az egyes országré-
szek, városok küldöttségei számára 
az átadás.

Gyertyával gyertyát gyújtva terjed 
a láng a közelgő ünnepet, békét, ösz-
szetartozást jelképezve. A láng min-
denkié, nincs egyházhoz, felekezet-
hez kötve, elhozza az ünnep fényét, a 
szeretetet és békét otthonainkba.

A Miskolci Gráciák december 21-
én vették át a lángot Budapesten, a 
Belvárosi katolikus templomban, 
hogy ezzel is ünnepélyesebbé tegyék 
a karácsonyt, emlékeztessenek az 
ünnep lényegére.

A Hősök terén a Gráciák adományai-
ból városi betlehemet is állítanak. A 
helyszínre, idén első alkalommal meg-
hívták megyénk polgármestereit is, 
hogy minden településre elérkezhes-
sen Betlehem fénye december 22-én.

Advent negyedik vasárnapján, 
Miskolcon a minorita templomban 
betlehemi láng fogadása ünnepsé-
get is tartottak, majd a Hősök terén 
a betlehemi jászol megáldását köve-
tően történt a láng átadása a meg-
jelent lakosoknak. A Gráciák első 
ízben, a megye iskolái részére idén 
betlehemkészítő versenyt is hirdet-
tek, melyre 23 pályamű érkezett. Az 
aranyvasárnapi eseményen a díjakat 
is kiosztották.

Kiss J. | fotó: f. KaderJáK Cs. 

A hit, a remény és az öröm láng-
ja után, advent utolsó vasárnap-
ján a negyedik gyertyát, a szeretet 
lángját is meggyújtották Miskolc 
adventi koszorúján. 

Élő betlehem is várta a miskolci-
akat a Szent István téren, a Kossuth 
Lajos Evangélikus Gimnázium és 
Pedagógiai Szakközépiskola diákjai 
pedig ünnepi műsorral készültek. 
Kriza Ákos, Miskolc polgármeste-
re köszöntőjében elmondta, advent 
idején lelkünk mélyéről érkező fel-
adat a készülődés, a hangolódás.  
– Számomra az egyik legmeghittebb 
pillanat ebben Böjte Csaba ferences 
rendi szerzetes és gyermekeinek 
karácsonyi műsora volt, a Művé-
szetek Házában. A szerzetes ötezer 
gyermeket nevelt fel. Bizonyították, 

hogy a szegény, árva gyerekek lelké-
ben ugyanúgy ott van a tálentum, 
az egésznek a szeretet a motorja – 
emelte ki a polgármester, elmond-
va, a hit, a remény, az öröm lángját 
követően elérkezett a szeretet láng-
ja meggyújtásának ideje is. – Jézus 
születését várjuk. Az ünnep előtti 
várakozás lélekből jön, nem anya-
giakból táplálkozik, ilyenkor az el-
esettek iránt is nagyobb felelősséget 
érzünk, kell éreznünk – hangsú-
lyozta Kriza Ákos, majd a betlehemi 
láng segítségével meggyújtotta Mis-
kolc adventi koszorújának negyedik 
gyertyáját. A jelenlévőket vendégül 
látták egy pohár forró teára is a téli 
hidegben, s a betlehemi lángot is 
„megsokszorozták”, hogy mécsesek 
segítségével bárki hazavihesse.

K. J. | fotó: f. KaderJáK Cs.

a szeretet gyertyája a BetleheMi láNg  
MisKolCoN

Naponta több mint 250 adag ételt osztott 
szét a Magyar Vöröskereszt megyei szer-
vezete egy magánfelajánlásnak köszönhe-
tően december 24–29. között, a szervezet 
által fenntartott Hajléktalanokat Gondo-
zó Központban. Többek között gulyásleves 
és töltött káposzta is része volt az ünnepi 
menünek, hogy szebbé tudják varázsolni a 
hajléktalanok karácsonyát.

Duberné Dunaveczki Éva intézményve-
zető elmondta, népkonyhai szolgáltatásuk 
egyébként csak hétköznapokon üzemel, 
most azonban, egy család nagylelkű felaján-
lásának köszönhetően december 24–29. kö-
zött négy alkalommal is volt lehetőségük 
meleg ételt osztani. Karácsony első napján 

gulyásleves, disznótoros és kakaós csiga volt 
a menü, a további napokon volt még töltött 
káposzta és paprikás krumpli is. Naponta 
több mint 250 adag meleg ételt osztottak ki. 
A Vöröskereszt természetesen a további na-
pokon maga is gondoskodik az ételosztás-
ról.

Az intézményvezető arról is szólt, hogy 
december 19-én, a Mindenki karácsonyán 
maguk a lakók is műsorral készültek az ün-
nepre. December 23-án pedig mintegy 450 
csomag élelmiszer érkezett a központba. 
„Nagy köszönettel tartozunk a felajánlók-
nak, hogy gazdagabbá tették a szegények 
karácsonyát” – fogalmazott Duberné Duna-
veczki Éva. 

fotó: Juhász áKos

ÜNNepi ételeK a haJléKtalaNoK KaráCsoNyáN

Egy segélykérő levél nyomán fi-
gyelt fel Kriza Ákos polgármester 
Fazekas Noémi és öccse, Arnold 
szomorú sorsára, akik nemrégiben 
teljesen árván maradtak, és már a 
kilakoltatás fenyegeti őket. 

A fiatalok édesanyja két éve hunyt 
el gyógyíthatatlan betegségben, ta-
valy pedig édesapjukat is elveszí-
tették, ő autóbalesetben halt meg. 
Arnold is vele volt a balesetnél, őt sú-
lyos, életveszélyes állapotban vitték 
kórházba. Nemrégiben gyógyult fel, 
de maradandó sérülései vannak.

Édesanyjuktól egy kétszobás kis la-
kást örököltek, több milliós hiteltarto-
zással. Amíg a szülők éltek, rendesen 
fizették a részleteket, de mióta ma-
gukra maradtak, nem tudják fizetni a 

törlesztést, hiszen még a fűtésre sincs 
pénzük. Most a bank már egy összeg-
ben követeli a tartozást, amennyiben 
nem fizetnek, végrehajtót küldenek. A 
fiatalok nem akarják elveszíteni még a 
lakásukat is, szeretnék, ha legalább ez 
megmaradna nekik biztos pontként, 
ezért kértek segítséget. Kriza Ákos 
polgármester munkatársaitól hallott 
Noémi és Arnold szomorú sorsáról, 

s eldöntötte: segíteni fog, ne marad-
janak egyedül még az ünnepek alatt 
is. Karácsony előtt meglátogatta őket, 
fenyőfát, díszeket, szaloncukrot vitt, 
több láda élelmiszerrel egyetemben, s 
közösen díszítették fel a karácsonyfát. 
– Hálásak vagyunk a polgármester-
nek, a szüleink halála óta ő az egyet-
len, aki ránk nyitotta az ajtót. Meg-
ígérte, később sem hagy magunkra, és 
tárgyal a bankkal a megoldásról. Kriza 
Ákos nemcsak az ünnepet hozta el ne-
künk, de visszaadta a hitünket is. És a 
reményt, hogy mégsem veszítjük el az 
otthonunkat – mondta el Noémi. 

Akik segíteni szeretnének az ár-
vákon, itt tehetnek felajánlásokat: 
Adomány Fazekas testvérek bank-
számlaszám: 10700086-42689106-
51600000 • Infovonal: 70/ 699-4666.                    

KaráCsoNyi segítség az árváKNaK
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Miskolci Napló – A város lapja

Jó hangulatban búcsúztatták az 
óévet a miskolciak. Már sötétedés 
után megtelt a főutca jókedvű, 
ünneplő emberekkel. A házibulik 
és szórakozóhelyek helyett idén is 
rengetegen választották a városi 
programokat az év utolsó nap-
ján. A Hősök terén színes prog-
ramokkal várták a szilvesztere-

zőket: zenélt a Sky Fanatic, a Reflex, a 
Miskolci Illés Emlékzenekar, az utolsó 
fellépő pedig éjfél előtt a Compact Dis-
co volt. 2013 utolsó másodperceiben 
visszaszámlálással búcsúztatták az 
óévet, a himnusz után pedig folytató-
dott a szilveszteri mulatság, utcabállal, 
a ’80-as, ’90-es évek zenéivel.

Párbeszéd január 
1-jén reggel
– Mit csinálsz, szomszéd? 
– Havat hányok! 
– Úristen, mit ittál te az éjszaka?!

„Használati” utasítások 
Karácsony után sok üzletben 

hosszú sorok kígyóznak a be-
cserélni kívánt árucikkekkel. 
Ilyen esetekben nagyon fontos, 
hogy a vásárlást igazolni tud-
juk, mindig őrizzük meg a nyug-
tát. Az is fontos tudnivaló, hogy 
csak minőségileg kifogásolt ter-
mék esetében reklamálhatunk. 
Amennyiben az áru méretével, 
színével nem vagyunk meg-
elégedve, csak a kereskedő jó-
indulatában bízhatunk. Egyes 
országokban nagy hagyomá-
nyai vannak a hibás termékeket 
érintő jogi, kártérítési eljárá-
soknak – a gyártók és forgal-
mazók sokszor túlzásba vitt 
figyelmeztetésekkel próbálják 
elejét venni ezeknek. Ezek lefordítva még viccesebben 
festenek – íme, egy csokorra való. 

� WC-kefe: „ne használjuk testápoláshoz!”
�  Mosogatógép: „soha ne engedje gyermekének, hogy a 

gépben játsszon!”

�  Horgászhorog: „lenyelése ve-
szélyezteti az egészséget!”
�  Vasaló: „soha ne vasaljon 

olyan ruhát, amit éppen visel!”
� Hajszárító: „soha ne használja 
alvás közben!”
�  Fúrógép: „figyelem, a fafúrót 

nem szabad fogfúróként hasz-
nálni!”
�  Lefolyótisztító: „ha ezt a leírást 

és figyelmeztetést nem tudja 
elolvasni, a terméket NE hasz-
nálja!”
�  Füstjelző: „soha ne kapcsolja 

néma-funkcióba!”
�  Napvédő függöny: „ne induljon 

el az autóval, ha a napvédő füg-
göny fenn van a szélvédőn!”
�  CD-állvány: „ne használja lét-

raként!”
� Nyomtatótinta: „a festék nem étel!”
�  Motoros fűnyíró: „a gép autópályán nem használha-

tó!”
�  Összecsukható gyermekkocsi: „összecsukás előtt ve-

gye ki a gyereket!”

Miskolc 2014!

B. Ú. É. K.

Buszokkal kívántak 
boldog új évet 
Tizenkilenc autóbusz és két személyautó segítségével „rajzolta ki” az 
MVK Zrt. a B. Ú. É. K. feliratot telephelyén kedden – ezzel kívánva 
boldog új évet a miskolciaknak, és „rehabilitálva” kicsit a buszokat is, 
hiszen az utóbbi időszakban inkább a villamosokról szóltak a hírek.

Vaskó Tiborné kereskedelmi osztályvezetőtől – és egyben ötletgazdá-
tól – megtudtuk, elképzelése az autóbuszok „méltánytalan elhanyago-
lásából” ered. Számos örömteli, a villamosokhoz kapcsolódó akcióval 
tudták ugyanis megörvendeztetni a miskolciakat 2013-ban – köztük az 
új villamosok grandiózus fogadásával, és az adventi díszítést kapott já-
rattal.

Az MVK Zrt. azonban nem csak villamosokat működtet, ezért – Vas-
kó Tiborné elmondása szerint – amikor megkereste a buszforgalmi osz-
tályt az ötlettel, kollégái örömmel fogadták azt, és maximálisan partne-
rek voltak a megvalósításában.

Ennek eredményeként mintegy két óra alatt jött létre tizenkilenc au-
tóbusz, és az ékezeteket adó két személyautó felállásából a hatalmas 
B. Ú. É. K. felirat, amivel a tömegközlekedési cég minden miskolci la-
kosnak boldog új évet kíván.

Walkó Csaba, a Compact Disco 
énekes-zeneszerzője: 

– Szinte hazajárunk Miskolcra, nagyon örülök, 

hogy az év utolsó óráiban, az év utolsó koncertjén 

megint itt lehettünk, már az új műsorral. Mindig jó 

a közönség, most is nagy buli, frenetikus party ala-

kult ki a téren a végére. Boldog vagyok, hogy együtt 

köszönthettük az új évet, B. Ú. É. K. Miskolc!

5  
Újévi köszöntés a 
kormányhivatalban
Negyedik alkalommal köszöntötte az új évet a B.-A.-Z. Megyei Kor-
mányhivatal partnereivel közösen egy pezsgős koccintás keretében. 

Demeter Ervin, megyei kormánymegbízott köszöntötte a megjelent 
vendégeket csütörtök délután a kormányhivatal nagytermében. Mint 
mondta, az elmúlt három év elején mindig arról beszéltek, hogy az újabb 
közigazgatási szervezetváltozások milyen feladatokat adnak a hivatal-
nak, de idén már a megszokott keretek között működnek majd. Most az 
a feladat, hogy amit felépítettek, azt megfelelően működtessék, tette hoz-
zá. Beszélt arról, hogy sokat léptek előre például a védelem-igazgatásban, 
de megemlítette azt is, hogy ezen a télen 14 670 fő vehet részt közmunká-
ban, ami szintén nagy eredmény. A Bosch két gyárát telepíti át Miskolc-
ra, építkezni kezdett a Takata, de ezek mellett is számos olyan fejlesztés 
van a megyében, Miskolcon, amellyel választ tudnak adni a munkahely-
teremtés kérdésére is, tette hozzá Demeter Ervin. Majd megköszönte a 
hivatal munkatársainak és partnereiknek is az egész éves munkát.

A város részéről Pfliegler Péter alpolgármester vett részt a köszönté-
sen, aki kijelentette: büszkék az eredményekre, amelyeket elért a város, 
de nem elbizakodottak, a kemény munkának meg kellett hoznia a maga 
gyümölcsét. Az alpolgármester is említést tett a Takatáról, megjegyezve, 
hogy azok a cégek is fontosak, amelyek már itt vannak és bővítenek. Ki-
tért a strandfejlesztésekre, mint mondta, a Selyemréten már átadtak egy 
sikeres fejlesztést, Tapolcán pedig elkezdték. Ezek az eredmények pedig 
arra sarkallják a városvezetést, hogy továbbra is keményen dolgozzon. 

A köszöntők után következett a pezsgős koccintás, majd kötetlen be-
szélgetéssel zárult a program.

H. I. | fotó: MocsárI L.
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6 Hirdetés Miskolci Napló

Kapható a Lapker Zrt.  
pavilonjaiban, 
499 Ft-os áron.

A nyereményjáték fődíja  
egy kétszemélyes,  

kétéjszakás üdülés
a hajdúszoboszlói Mátyás Király 

Gyógyszállodában

Ismét megjelent A százéves múltrA  
vIsszAtekIntő mIskolcI kAlendárIum

Hol? 
Mikor? 

Meddig?  
– kérdezzen bátran  

a digitális közösség Miskolc Programról!

Várjuk a lakosság felmerülő kérdéseit, amelyekből  
a gyakoriakat kiválasztjuk és a következő (január 11-ei)  

számunkban közzé is tesszük!

Címünk: MIKOM Nonprofit Kft. – „Digitális Közösség”
3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. E-mail: info@mikom.hu
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Hirdetés

A miSkolc TeleVízió műSorA

Január 6. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programaján-
lója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sza-
badegyetem 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

Január 7. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programaján-
lója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Sportközvetítés felvételről 20.30–06.00 Képújság.

Január 8. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programaján-
lója 18.25 Úton-útfélen 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: 
előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.20 Magazin 21.00 
Film 22.35–06.00 Képújság.

Január 9. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV prog-
ramajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazin-
ja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Úton-útfélen 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.30–06.00 Képújság.

Január 10. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV prog-
ramajánlója 18.25 Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Ma-
gazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

Január 11. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–
07.00 Képújság.

Január 12. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 
18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális maga-
zin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.30 Egészségpercek (ism.) 20.00 
Krónika, hírösszefoglaló 20.25 Honvéd7 21.00 Film 22.30–07.00 Kép-
újság. 

Évet zártak  
és díjaztak

Hétfőn tartotta küldöttgyű-
lését és évzáró ünnepségét a 
Miskolci Vasutas Sport Club. 
Az esztendő utolsó MVSC-s 
eseményén a diákolimpián, 
magyar bajnokságon és nem-
zetközi versenyeken sike-
resen szereplő sportolókat 
jutalmazta a klub.

Illyés Miklós, MVSC-el-
nök elmondta, a küldöttgyű-
lésen elfogadták az éves gaz-
dasági és szakmai beszámolót 
a tagok. A formális évzárót a 
sportolóké, a díjátadó követte. 
A vasutasok kilenc szakosztá-
lyának diákolimpián, magyar 
bajnokságon és nemzetközi 
versenyeken értékes helyeket 
elért sportolóit, összesen 59-
et díjaztak. Köztük – mint Ily-
lyés Miklós kiemelte – Bartha 
Ákos hazai szinten mindent 
megnyerő, junior Európa-
bajnoki bronzérmes cselgán-
csost, Mészáros László több-
szörös világbajnok erőemelőt 
és az elnök szerint dinami-

kusan fejlődő kajak-kenusok 
versenyzőit.

– Kiemelkedő év volt a 2013-
as, melyet a klub virágzása kö-
vethet, nemcsak a rég nem 
látott nagy sportolói létszám-
nak köszönhetően, hanem a 
rövidesen épülő sportkomp-
lexum miatt is. Mérföldkő ez 
a Miskolci Vasutas Sport Club 
történetében – mondta a klub 
első embere.

Miskolc polgármestere hoz-
zátette, januárban elkezdőd-
het a közbeszerzés, és remé-
nyei szerint több lesz a klub 
kasszájában is a sportkomple-
xum működésének köszönhe-
tően. Kriza Ákos a sportolók-
hoz szólva úgy fogalmazott, 
hiába pallérozott az elme, ha a 
test esendő.

– A 2013-as nehéz, de sok 
szempontból sikeres év volt. 
A következő a kibontakozás 
esztendeje lesz, miután idén 
megteremtettük a fejlődéshez 
szükséges feltételeket – hang-
súlyozta a városvezető.

A díjakat Kriza Ákos, va-
lamint Csöbör Katalin és Se-
bestyén László országgyűlési 
képviselő adta át.

S. P. | foTó: f. kAderJák cS.

Jegesmaci-szilveszter
Győzelemmel zárta az évet, majd bün-

tetők utáni vereséggel nyitotta 2014-et a 
Miskolci Jegesmedvék jégkorongcsapata 
a MOL Ligában. December 29-én, vasár-
nap hazai pályán 7–2-re nyert Bob Dever 
legénysége a Ferencváros ellen. A Macik 
az új év első napján is jégre léptek, s hosz-
szabbítás után, büntetőkkel kaptak ki a 

Dunaújvárostól. A találkozó után közös 
pótszilvesztert tartott a csapat a szurko-
lókkal. – Nem voltunk elég kemények, az 
apró részleteket nem csináltuk jól. Hiá-
ba szereztünk vezetést, óriási hibákból 
gólokkal ajándékoztuk meg a Dunaújvá-
rost, és így elherdáltunk két pontot – nyi-
latkozta a lefújás után Bob Dever. Pénte-

ken, lapzártánk után az Újpest vendége 
volt a Miskolci Jegesmedvék. Vasárnap 
a Csíkszeredát, hétfőn pedig az Újpestet 
fogadják a sárga-feketék 18.30-tól.

MOL Liga, eredmények:
Miskolci Jegesmedvék – Ferencváros 

Budapest ESMTK 7–2 (2–0, 1–2, 4–0)
Miskolci Jegesmedvék – Dab.Docler 

4–5 büntetők után (1–0, 1–2, 2–2, 0–0, 
0–1)

Spanyol vezetőedzővel  
folytatja a dVTk

Spanyol vezetőedzővel foly-
tatja az Aluinvent-DVTK, 
miután Peresztegi Nagy 
Ákos távozott a kispadról, 
a vezetőség döntése nyo-
mán. Miguel del Jesús López 
Alonso „Maikel” hazájából, 
a C. B. Islas Canarias női 
csapatától érkezett. Ennél az 
együttesnél töltötte karrierje 
nagy részét vezetőedzőként, 
de dolgozott Finnországban 
és az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban is. A 42 éves szak-
embert Szabó Tamás klubel-
nök mutatta be Miskolcon.

– Az új év változást hoz a 
csapat életében is. Bízom ben-
ne, hogy tapasztalatával és tu-
dásával sokat hozzá tud ten-
ni „Maikel” az együtteshez 
– emelte ki a DVTK vezetője.

A spanyol trénert és a vá-
lasztást Zsiga Marcell alpol-
gármester is méltatta. – A 
2011-es, Miskolcon rendezett, 
U16-os Európa-bajnokságot a 
spanyolok nyerték, akik szem-
léletben is a legprofibb váloga-
tott voltak. Reméljük, ezt átve-
szi a Diósgyőr is. A spanyolok 

egyébként is erősek a labdajáté-
kokban, az eredmények önma-
gukért beszélnek – emelte ki. 

– Nagyon gyorsan történt 
minden. Amikor a csapat fe-
lől érdeklődtem, világossá vált 
számomra, hogy van koncep-
ció, tervek, ezért is fogadtam 
el a felkérést. Keményen kell 
dolgozni, hogy elérjük célja-
inkat, azaz előrelépjünk és ki-
harcoljuk a bajnoki döntőbe 

jutást. Köszönettel tartozom 
volt klubomnak, amiért elen-
gedett, nagy lehetőség ez szá-
momra. Az elmúlt napokban 
informálódtam a magyar baj-
nokságról, az ügynököm pe-
dig nagyon jó képet festett az 
országról. A mai kosárlabdára 
jellemzően gyors és agresszív 
játékot szeretnék – mondta el 
„Maikel” López. A sajtótájé-
koztatót követően megtartot-

ta első tréningjét a spanyol ve-
zetőedző. Vasárnap 18 órától 
a Sopron otthonában játszik a 
DVTK.

„Maikel” López hétszeres 
spanyol és egyszeres finn baj-
nok; 19-szeres Kanári-szigete-
ki bajnok.

Háromszor volt edzője a 
Kanári-szigetek válogatottjá-
nak.

S. P. | foTó: mocSári l.

a vasutasok



Ököllel támadt 
az ápolónőre

Közfeladatot ellátó sze-
mély elleni erőszak bűntett 
elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt indított eljárást a Mis-
kolci Rendőrkapitányság a nemesbikki 45 
éves P. Istvánnal szemben. A gyanúsított 
december 21-én 21 óra után Miskolcon, 
egy egészségügyi intézményben ököllel 
többször megütötte az őt ellátó ápolónőt, 
majd rátámadt egy ápolóra is. A sértet-
tek nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket 

szenvedtek a bántalmazás következtében. 
A hatóság bűnügyi őrizetbe vette a férfit, 
egyben előterjesztést tett előzetes letartóz-
tatásának indítványozására.

Betörők, rongálók a sétálóutcán
Három sétálóutcai üzlet kirakatát ron-

gálták meg a karácsonyi ünnepek alatt 

Miskolcon. December 24-én reggelre egy 
belvárosi optika, 27-én a hajnali órákban 
pedig egy, a Centrummal szemben ta-
lálható óraüzlet kirakatát törték be, az 
elkövetők mindkét helyről árut is ma-
gukkal vittek. Gaskó Bertalan rendőr-
ségi szóvivő elmondása szerint két eset-
ben a kirakat betörését követően lopás is 
történt, és volt egy harmadik eset, ami-
kor „csak” a kirakat sérült. Két esetben 
több százezer forintos kár keletkezett, 
itt dolog elleni erőszakkal elkövetett lo-
pás esete miatt indult eljárás, a harmadik 
esetben pedig – mivel a kirakat helyre-
állítása önmagában is meghaladta az öt-
venezer forintot – rongálás vétsége miatt 
nyomoz a Miskolci Rendőrkapitányság 
bűnügyi osztálya.

Mangalicákat loptak – baj lehet belőle!
December 26-án a hajnali órákban 

elloptak kilenc mangalicasüldőt a Mis-
kolci Agrokultúra Kft. bedegvölgyi ál-
lattartó telepéről. A nyomozás az ügy-
ben megindult és jelenleg is folyamatban 
van. Lantos Ottó ügyvezető felhívta a fi-
gyelmet, hogy az állatok 2013. december 
20-án az állattartási technológia szerint 
előírt állatorvosi kezelésben részesül-
tek, ami antibiotikumot is tartalmazott. 
Húsuk ennek következtében 30 napig 
– tehát 2014. január 20-ig – emberi fo-
gyasztásra nem alkalmas. – Fennáll a le-
hetősége, hogy az ellopott állatok húsát 
a lopást elkövető személyek fogyaszthat-
ják, vagy azt más személyeknek felkínál-

hatják, ezért felhívjuk a 
figyelmet, hogy ezzel ve-
szélyeztetik önmaguk és 
mások egészségét! – emel-
te ki Lantos Ottó.

Tüzet okoztak a petárdák
Több bejelentés érkezett szilveszterkor 

a rendőrséghez petárdázás, illetve enge-
dély nélküli pirotechnikai tevékenységek 
miatt. Miskolcon, a Vörösmarty lakótele-
pen kigyulladt egy negyedik emeleti er-
kély december 31-én este, mert a bérház 
magasabb emeletéről pirotechnikai esz-
közöket dobáltak ki. Ezek közül az egyik 
beesett az említett, negyedik emeleti la-
kás teraszára és ott tüzet okozott. Az 
eset során személyi sérülés nem történt, 
a tűzoltók eloltották a keletkezett tüzet. 
A Miskolci Rendőrkapitányság rongálás 
vétség elkövetésének gyanúja miatt indí-
tott büntetőeljárást. Ugyancsak szilvesz-
ter éjjelén történt Miskolc diósgyőri vá-
rosrészében, hogy pirotechnikai eszközt 
dobtak egy családi ház ablakába. Ennek 
következtében az betört, az eset során 
személyi sérülés nem történt. A rendőr-
ség tulajdon elleni, valamint pirotechni-
kai termékkel kapcsolatos szabálysértés 
elkövetése miatt indított eljárást. 

8 Mozaik

B. Ú. É. K.

Ennek a rejtvénynek a megfejtését most nem kell beküldeni! 
Előző, négyrészes rejtvényünk helyes megfejtései, sorrend-
ben: 1. Diósgyőri vár, 2. Lillafüred 3. Miskolci népkert 4. Város-
ház tér. A helyes megfejtések beküldői közül sorsolásunkon 
a Miskolci Agrokultúra Kft. ajándékát, két-két kiló Miskolczi 
Ínyenc kolbászt nyert Grassalkovich Ferencné (Miskolc), Dávid-
né Szekeres Szilvia (Miskolc). Gratulálunk, nyerteseinket írás-
ban értesítjük, hol és mikor vehetik át nyereményüket.

Bármilyen rendezvény hangulatát feldobják a jól megválasztott partykellékek, s ez hatványozottan igaz a szilveszteri bu-
likra. December 31-én már napközben dudaszótól volt hangos Miskolc, a belvárosban számos árus várta azokat a fiatalokat 
és idősebbeket, akik hangulatos kellékeket akartak beszerezni az esti mulatsághoz. A trombiták, mint már jó ideje, most is 
slágertermékeknek számítottak, és népszerűek voltak a különféle, élénk színű, feltűnő műhajak, parókák is. Emellett szépen 
fogytak a nyuszifülek, tréfás szemüvegek, illetve álarcok és maszkok, amelyek mind karneváli hangulatot kölcsönözhettek a 
szilveszteri összejöveteleknek.                                                                                                                                                                                                            FOtó: F. KaderjáK Csilla

Heti HOrOszKóp
Kos (03. 21–04. 20.) Vannak változások, amik most már elkerül-
hetetlenek és a távolabbi jövőre is hatnak. Mindenképpen tartson 
ki döntése mellett, ne hagyja magát mások által befolyásolni. 

Gyakorolja az elengedés művészetét, hogy semmi se hátráltassa a jövőben.

Bika (04. 21–05. 21.) A következő időszakban bármibe foghat, 
szinte minden szerencsésen alakul. Magánéletében végre dön-
tést kell hoznia bizonyos kérdésekben, éppen ideje felvállalni az 

érzéseit. Ne féljen a változástól, és ne törődjön a pletykákkal.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Óvatosabb legyen a kommunikációval a 
munkahelyén, kollégáival való kapcsolatain pedig próbáljon javí-
tani. Nem árt, ha visszafogja magát, és lassabban, de pontosabban 

végzi feladatait. Magánéletében egy új ismeretség okozhat bonyodalmakat.

Rák (06. 22–07. 22.) Szerencsésebb lenne a jövőben, ha csendes-
társként csatlakozna valakihez, aki Önnél jobban tud bánni a pénz-
zel, de a kiváló ötleteit közösen meg tudnák valósítani. A legjöve-

delmezőbb vállalkozások néha a legmerészebb elképzelésekből jönnek létre.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Bizonytalan az érzéseiben, és a kö-
vetkező időszakban ez így is marad. Legyen türelemmel. Munká-
jával kapcsolatban is jobban jár, ha nem kapkod, esetleg az új ál-

lásajánlat elfogadása is várhat, mert nem biztos, hogy az a jó döntés. 

Szűz (08. 24–09. 23.) A megértés és elfogadás legyen a fő irányel-
ve a következő napokban, mert helyt kell állnia a magánéle tében és 
a munkahelyén egyaránt. Sokan számítanak Önre, és kezdi úgy 

érezni, hogy túl nagy a teher, pedig sok probléma vár még megoldásra.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Munkahelyén felmerülő problémákat 
gyorsan és leleményesen oldja meg, erre felettesei is felfigyel-
nek. Ne rettegjen a változásoktól, mert megszokásai rabjává vál-

hat. Kedvesét továbbra is lenyűgözi, így bármit elérhet nála.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Lezárandó ügyeire ideje pontot tenni, 
de próbálja ezt úgy intézni, hogy lehetőleg ne gázoljon bele má-
sok lelkivilágába. Érzései zavarosak lehetnek, így még nehezebb 

kiigazodnia embertársain. Türelmetlensége se válik hasznára.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Próbálja meg jobban megtervezni a napja-
it, hogy eredményesebbek legyenek. Magánéletében a pénzügyek 
miatt kerülhet konfliktusba a párjával. Legyen vele türelmesebb, 

előbb-utóbb megtalálják a közös nevezőt. Fáradozásai eredményesek lesznek.

Bak (12. 22–01. 20.) Túl sok feladatát mindenek elé helyezi, és 
kezdi túlságosan erőszakosan intézni őket. Nem érdemes min-
denkin átgázolni a sikerekért. Családja és szerettei rovására is 

megy már a hivatástudata. Gondolja végig, mi az, ami igazán fontos Önnek.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Váratlan örömben lehet része, viszont 
meggondolatlan kijelentéseivel megbánthat másokat. Figyeljen 
jobban oda arra, mit mond kollégáinak. Ígérni pedig csak azt ígér-

je, amit be is tud tartani magánéletében és hivatásában is.

Halak (02. 20–03. 20.) Fontosak az álmok, de ideje, hogy a va-
lósággal is foglalkozzon, és próbálja megoldani a problémáit. Ha 
nem vesz róluk tudomást, azzal csak az időt húzza. Bizonytalan-

ságait tisztázhatja, a viharfelhők hamarosan elvonulnak.

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémákat tapasztalnak, 
kérjük, hívják a 46/503-501/100-as telefonszámot, ahol rövid üzenetet hagy-
hatnak üzenetrögzítőnkön. Ha elérhetőséget is hagynak, problémájuk megol-
dása érdekében visszahívjuk Önöket!

Miskolci Napló

Forró nyomon

A  hét  
fotója

F. KaderjáK Cs. 
FelvÉtele

Szilveszter éjszakájához és az új év első napjához sok hagyo-
mány kapcsolódik. Az elkövetkezendő év ugyanis a babona sze-
rint olyan lesz, amilyen ez a két nap, ezért az sem mindegy, mit 
fogyasztunk ebben az időszakban. Újév napján például nem sza-
bad sem halat, sem szárnyast enni, a hallal ugyanis elúszik, a szár-
nyassal pedig elrepül a szerencse. A malac ezzel szemben kitúrja 
a földből a szerencsét, ezért szokás ilyenkor sertést fogyasztani.

ba               !

Kezdődhet

KitÚrja 
A szereNcséT!uli



Miskolc Megyei Jogú Város
Nemzeti Információs Infrastruktúra 

Fejlesztési Intézet



A „Rövid pályázati útmutató” a Digitális Közösség Program legfontosabb tudnivalóit mutatja be.
A tájékoztatás nem teljeskörű, a pályázóknak a Pályázati felhívás valamennyi feltételét megismerve kell benyújtani pályá-
zatukat.

Mire lehet pályázni a Program keretében?

A pályázat célja a laptopok térítésmentes, személyes használatának biztosítása miskolci háztartások részére. A térítésmen-
tes használat vonatkozik a laptopokra telepített operációs rendszerre és irodai programcsomagra, valamint a Program 
keretében létrehozott alkalmazásokra is. A nyertes pályázó nem szerez tulajdonjogot, nem jogosult a laptop tulajdonjogát 
átruházni, biztosítékul vagy zálogba adni. Gondoskodnia kell az eszköz biztonságos megőrzéséről.

A legfontosabb alapszabály, hogy egy háztartás csak egy pályázatot nyújthat be!

A. Általános iskola 4-8. évfolyamos tanulói, illetve a 6 és 8 osztályos gimnázium  
 5-8. évfolyamos tanulói.
B. Középiskolások: gimnáziumi, szakközépiskolai képzésben tanulók.
C. Szakiskolai képzésben tanulók.
D. Miskolci Egyetemen tanulmányaikat nem a 2013/2014. tanévben megkezdő   
 hallgatók.1

E. Nyilvántartásba vett álláskeresők és a Munkaügyi Központ által támogatott   
 képzésben résztvevők.
F. 3 év alatti kisgyermeket nevelő szülők.
G. 45 év feletti munkavállalók (akiknek szükségük van az informatikai ismereteik  
 fejlesztésére, hogy megtartsák munkahelyüket).
H. Megváltozott munkaképességű személyek, valamint más célcsoportba nem   
 tartozó fogyatékossággal élők.
I. Szociális ellátórendszerben dolgozók.
J.  Aktív idősek (öregségi nyugdíjra jogosultak, akik vállalják az informatikai kép-

zésben való részvételt).

Ha a háztartásnak nincs olyan 
tagja, aki beletartozik valame-
lyik célcsoportba, akkor sajnos 
nem nyújthat be eredmé-
nyesen pályázatot.

Ha a háztartásnak van olyan 
tagja, aki beletartozik valame-
lyik célcsoportba, akkor lépjen 
a második lépésre és vizs-
gálja meg a további feltéte-
leket.

2. lépés: Tekintse át, hogy a fenti célcsoportokba tartozó személy és a háztartás megfelel-e a további feltételeknek!

A pályázati célcsoportba tartozó személy bejelentett állandó lakóhellyel rendel-
kezett Miskolcon 2013. július 1-jén, amely a pályázat benyújtásának időpontjá-
ban is fennáll. 
  
A háztartásában az egy főre eső havi bruttó jövedelem kevesebb,  
mint 150 000 Ft vagy a háztartásban egyedül él és a jövedelme kevesebb, mint 
havi bruttó 225 000 Ft. 
  
A pályázatban megjelölt háztartásban nem áll fenn közüzemmel, illetve in-
gatlangazdálkodási feladatot ellátó szervezettel szemben 45 napot meghaladó 
tartozás vagy adósságkezelési szolgáltatásban vesz részt, vagy a szolgáltatóval 
fizetési megállapodást kötött. 

A pályázati célcsoportba tartozó személy vállalja, hogy az eszköz átvételét köve-
tően 3 teljes éven keresztül internet hozzáféréssel fog rendelkezni, úgy, hogy 
annak költségeit finanszírozza (kiskorú esetén gondviselő). 

A pályázati célcsoportba tartozó személy (a tanulókat, hallgatókat kivéve) vállalja, 
hogy alapfokú informatikai képzésben vesz részt.  

Ha bármelyik feltételre 
nemmel válaszolna, ak-
kor sajnos nem nyújt-
hat be eredményesen 
pályázatot.

Ha minden kérdés-
re igen választ tud 
adni, akkor megfelel 
a legfontosabb fel-
tételeknek, lépjen a 
harmadik lépésre és 
vizsgálja meg a to-
vábbi feltételeket.

1. lépés: Háztartásuknak van-e olyan tagja, aki beletartozik az alábbi célcsoportok egyikébe? 
(ha több is van, akkor a 3. lépésben kell majd döntést hozni):

  A Miskolci Egyetemen tanulmányaikat 2013/2014. tanévben megkezdő hallgató részére meghívásos pályázat 
kerül meghirdetésre, így nekik abban a pályázati eljárásban lehet pályázatot benyújtaniuk.
1



3. lépés: Ha a háztartásnak több olyan tagja is van, aki beletartozik az előzőekben megjelölt 
célcsoportok egyikébe, akkor meg kell hozni a döntést, hogy ki nyújtsa be a pályázatot!

Egy háztartás csak egy pályázatot nyújthat be!
Egy háztartás az együttlakó személyek lakcímkártya szerinti azonos állandó lakóhelye. 
Figyelem: az a háztartás, amelyik egynél több pályázatot nyújt be, kizárásra kerül a pályázatból!
Amennyiben egy háztartásnak több tagja is van, aki megfelel a pályázati feltételeknek, akkor a háztartás egyetlen pályáza-
tán belül maximum két személyt lehet megjelölni pályázóként.

Főszabály, hogy egy háztartásban csak egy pályázó nyerhet. A pályázatban megjelölt sorrend (1. pályázó, 2. pályázó) 
egyben bírálati és döntési sorrendet is jelent. 
Egy példa arra, hogy egy család tagjai milyen helyzetben vannak a pályázat szempontjából, és hogyan kell kitölteni a PÁ-
LYÁZATI FŐLAPOT. 

Próba Pál édesapa, 
40 éves munkavállaló.

Nem jogosult pályázni, 
mert egyik célcsoportba se tartozik.

Próba Pálné édesanya, 
nyilvántartásba vett álláskereső.

Nyilvántartott álláskereső, 
így pályázhat.

Próba Péter, 
gimnáziumi tanuló.

Középiskolás,
 így pályázhat.

Próba Dorottya, 
8. évfolyamos általános iskolai tanuló.

Általános iskola 
4-8. évfolyamán tanul, így pályázhat.

 
 

Ebben a példában a családnak kell eldöntenie, hogy a 
három jogosult személyből ki legyen a két pályázó. En-
nél a döntésnél érdemes figyelembe venni, hogy kinek 
van több pontszáma az adott célcsoportban, a megha-
tározott szempontok szerint (pl. diákoknál tanulmányi 
verseny).
A példában hárman jogosultak, és a család úgy döntött, 
hogy első helyen a középiskolás Pétert, a második he-
lyen az édesanyát jelölik meg az adatlapon. Dorottya is 
jogosult lenne, de őt már nem tudják megjelölni a pá-
lyázatban.

 
Mi lehet a pályázat eredménye?
  Próba Péter gimnazista nyertes lesz, így az 
 édesanya már kiesik az értékelésből.
  Próba Péter nem szerzett elég pontot, hogy a     
 középiskolások célcsoportjának rangsora alapján nyertes
 lehessen, de a 2. pályázóként megjelölt Próba Pálné 
 édesanya az álláskeresők célcsoportjának 
 rangsorán nyertes lesz.
  Sajnos, az is előfordulhat, hogy egyik pályázó sem    
 kerül be a saját célcsoportjának nyertesei közé.  

Nagycsaládosokra és többgenerációs családokra 
vonatkozó különleges szabály:

A főszabály alól kivételt képez, és két pályázó nyerhet abban a 
háztartásban, ahol legalább két fő megfelel a pályázati feltételek-
nek, és:
   három vagy több, 18. életévét 2013. szeptember  1-ig be 

nem töltött gyermeket nevel a család, és/vagy
   többgenerációs család, ahol legalább három generáció 

együttélése történik életvitelszerűen. 
Ebben az esetben is csak egy pályázati adatlapot kell benyúj-
tani! A PÁLYÁZATI FŐLAPON az „Igen” válasz mellett kell X-szel 
jelölni, hogy „A fenti lakcímre vonatkozóan nyilatkozom, hogy a 
háztartásban három vagy több, 18. életévét 2013. szeptember 1-ig 
be nem töltött gyermek van, és/vagy legalább három generáció él 
együtt a háztartásban”.

Abban az esetben, amennyiben a Programban rendelkezésre álló 
laptopok darabszáma magasabb, mint az összes érvényes pályáza-
tot benyújtó háztartások száma, akkor a fennmaradó darabszám a 
nagycsaládosok és a többgenerációs családok között második lap-
topként kiosztható. Ebben az esetben a második laptop odaítélése 
során is a pályázat bírálati szempontja szerint kialakított sorrend a 
meghatározó.
 



4. lépés: Tájékozódás

Ha röviden áttekintette a pályázati feltételeket és pályázni kíván, akkor részletesen meg kell ismernie a Pályázati felhívást.
Az érdeklődők több formában kaphatnak tájékoztatást a pályázati lehetőségekről és a pályázati feltételekről:
- A Pályázati felhívás megjelenik Miskolc Város honlapján: www.miskolc.hu 
- A Pályázati felhívás megjelenik a Program honlapján: www.digitalismiskolc.hu 
- Személyesen a Programirodában, ahol Pályázati felhívást kaphat nyomtatott formában, amit otthon részletesen is  
 tanulmányozhat. 
 A Programiroda címe: Ifjúsági és Szabadidő Ház  
 3531 Miskolc, Győri kapu 27.  
 Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 11.00–18.00, pénteken 9.00–16.00
- Telefonon: 46/512-820
- Email-ben: info@digitalismiskolc.hu

5. lépés: Pályázat benyújtásának formája

A pályázat benyújtásának két formája lehetséges. Egy pályázó csak az egyik formában kell, hogy benyújtsa pályázatát.
- Elektronikusan, a projekt honlapján.
 A www.digitalismiskolc.hu honlapon az online jelentkezés menüpontban.
- Papíralapon
 Pályázati adatlapokat kaphat nyomtatott formában a Programirodában. A pályázat csak az egységesen kidolgozott  
 pályázati adatlapokon nyújtható be.
 A Pályázati adatlapok letölthetők:
- Miskolc Város honlapján: www.miskolc.hu  
- A Program honlapján: www.digitalismiskolc.hu 

6. lépés: A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázat benyújtható elektronikusan, személyesen vagy postai úton.
 

Döntés a pályázatokról
  
A pályázatból kizárásra kerül:

 Ha a háztartás egynél több pályázatot nyújt be.
  Az a pályázat, amely nem teljesíti a Pályázati felhívásban előírt Általános feltételeket (pl. nem rendelkezik bejelentett 

állandó lakcímmel Miskolcon 2013. július 1-jei dátummal), illetve az egyes célcsoportokra meghatározott feltételeket  
(pl. szociális ellátórendszerben dolgozó nem tudja igazolni, hogy miskolci székhellyel vagy telephellyel működő   
szociális alapellátást vagy szakellátást végző szervezetben 2013. szeptember 1-jén munkaviszonya volt amely a pályá-
zat benyújtásának időpontjában is fennáll).

 Amennyiben a pályázó tartozásmentességéről nyilatkozott, de a szolgáltatókkal történt adategyeztetés során   
 bebizonyosodott, hogy a nyilatkozat nem felel meg a valóságnak.
 Amennyiben a pályázó az esetleges hiánypótlást nem teljesíti 8 naptári napon belül.

A döntés folyamata:

 Az érvényes pályázatok esetében kiszámításra kerül a pályázó pontszáma, a kiírási feltételek szerint.
  Amennyiben mindkét személy nyertes lenne a saját célcsoportján belül kialakított sorrend alapján, akkor a PÁLYÁZATI 

FŐLAPON a pályázó által megjelölt sorrend szerint kerül a nyertes kiválasztásra.
 A pontszám alapján meghatározásra kerül a sorrend célcsoportonként, ahol a magasabb pontszám alapján kerülnek  
 előrébb a sorrendben a pályázók.
  Az azonos pontszámú pályázók az egy főre eső havi bruttó jövedelem alapján kerülnek sorba rendezésre, úgy, hogy 

az alacsonyabb jövedelműek kerülnek kedvezőbb helyzetbe a listán.
 Abban az esetben, ha egyértelműen nem állapítható meg sorrend, akkor a Programiroda sorsolás útján választja ki a  
 nyertest.
 A második laptopot csak abban az esetben kaphatják meg a feltételeknek megfelelő nyertes háztartások, ha minden  
 olyan háztartás átvette a laptopot, aki egy laptopra pályázott eredményesen.

A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐK:
Személyesen:      2014. január 17. 16:00
Postán:                2014. január 17-ei feladással
Online:                2014. január 17-ei beküldéssel
Online jelentkezés esetén az igazoló lapot 2014. január 20-ig személyesen vagy postán jutassa el a Programirodába.
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