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ADVENTI ZENÉS VACSORAEST
SASVÁRI SÁNDOR ÉS KEDVENC ÉTELEI TÁRSASÁGÁBAN 

A VENDELIN ÉTTEREMBEN 2015. december 11-én
Előétel: kacsamáj pástétommal töltött tojás – almás, zelleres salátaágyon. Borajánlatunk: Bussay Tramini
Leves: galambleves fásgaluskával. Borajánlatunk: Szeremley Olaszrizling
Főétel: káposztás harcsa. Borajánlatunk: Dúzsi Rosé
Desszert: mákos guba. Borajánlatunk: Tokaji Kincsem Cuvée

Asztalfoglalás: 46/790-679; 70/398-5374; 70/529-5698
Menüsor ára: borajánlat nélkül: 5500 forint/fő, borajánlatunkkal: 7500 forint/fő

Múlt pén
teken este ün

nepi díszbe öltözött a bel
város, megnyílt az adventi 
vásár. Vasárnap délután a 
Szent István téren Kiss Gá
bor alpolgármester meg
gyújtotta Miskolc adventi 
koszorúján a hit gyertyáját.

Rengetegen várták, 
s végre megérkezett: múlt 
vasárnap délután ismét elindult Miskolc adventi villamosa.  A különleges szerelvényt idén kívül
ről közel egy kilométernyi fényfüzér, kétszáz méter fénycső, belül pedig látványkandalló, kanapé, 
több száz karácsonyi dísz és több száz méternyi díszítőszalag öltözteti ünnepi pompába.

Az AdVeNtI VIllAMoS
ÚtjáRA INdult

Számtalan helyen felbuk
kan ezekben a napokban a 
Mikulás, a gyermekek nagy 
szakállú barátja. Kedden a 
Miskolci Nemzeti Színház
ban, a meghívott több száz 
apróság magától joulupuk
kitól, az igazi finn Mikulástól 
vehetett át ajándékokat, s 
ünnepi műsorral is köszön
tötték őket.

A színházban is ajándékozott a Mikulás
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Meggyújtották az első gyertyát 
MISKolc AdVeNtI KoSzoRÚjáN

jövőre 300 millió forintos kormányzati támogatást kap a miskol
ci operafesztivál. ezt a napokban jelentette be Miskolcon Ba
log zoltán, az emberi erőforrások minisztere. kriza ákos pol
gármester szerint ez is azt mutatja, hogy elismerik: a Bartók 
Plusz egyedülálló a magyarországi fesztiválok sorában. 

Háromszázmillió az operafesztiválra
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Mint arról korábban hírt ad
tunk, jövőre 300 millió forintos 
kormányzati támogatást kap a 
miskolci Operafesztivál. Ezt a 
napokban jelentette be Miskol
con Balog Zoltán, az emberi erő
források minisztere.

Az elmúlt tíz évben ez a legma-
gasabb összeg, amit az államtól kap 
a város a rendezvény támogatására. 
Korábban az egyetlen magyarországi 
Operafesztivál 50-60 millió forint hoz-
zájárulást kapott évente. Miskolc pol-
gármestere szerint az Emberi Erőfor-

rások Minisztériumától kapott összeg 
is azt mutatja, hogy elismerik: a Bar-
tók Plusz egyedülálló a magyarországi 
fesztiválok sorában. 

Kriza Ákos hozzátette, a jövő évi 
rendezvény egyébként is kiemelt je-
lentőségű a Bartók-évforduló miatt. 
– Most ültünk le Kesselyák Gergely 
művészeti vezetővel és rakjuk össze a 
2016-os Bartók Plusz Operafesztivál 
programját. Úgy gondolom, a jövő évi 
rendezvény látványban és minőségé-
ben is meg fogja haladni az előző évek-
ben látott, miskolci Operafesztiválokat 
– mondta el Miskolc polgármestere.

HároMszázMillió  
az operafesztiVálra

Nagy-Korsát kizárták, tompa kilépett

Nemcsak a migránsok betelepítése 
elleni kormányzati lépések, hanem a 
miskolci telepfelszámolás és a fészek
rakós lakások rendbetétele is hozzá
járult ahhoz, hogy Miskolc biztonsá
gosabb város legyen. Erről is beszélt 
Miskolc Holnap című műsorunkban 
Kriza Ákos polgármester.

Kriza Ákos a Miskolc Televízió Mis-
kolc Holnap című műsorában kihang-
súlyozta: a november 13-i párizsi terror-
támadás után világszerte felértékelődött, 
új értelmezést nyert a biztonság. A ma-
gyar kormány migrációval kapcsolatos 
álláspontja egyre több uniós tagállam-
ban talál támogatókra. Kriza Ákos sze-
rint nem a törökökkel kellene egyez-
kedni, hanem Görögországban kellene 
megerősíteni a határőrizetet, a migrán-
soknak pedig nem kellene „meghívót” 
küldeni.

A közbiztonságot erősítő intézkedé-
sekről szólva, Miskolc polgármestere 
utalt az önkormányzat széles társadalmi 
támogatottságú telepfelszámolási prog-
ramjára, amely ugyancsak jelentősen 
hozzájárult a bűnözés csökkenéséhez. 
Miskolc most biztonságosabb város, 
mint Brüsszel vagy Párizs – fogalmazott 
Kriza Ákos.

A bevándorlókkal kapcsolatban szóba 
került a kötelező, uniós betelepítési kvó-
ta elleni fideszes aláírásgyűjtés is. Orszá-
gosan csaknem egymillióan támogatják 
már a kezdeményezést. – Miskolcon ed-
dig 43 ezer aláírás gyűlt össze. Ha ez len-
ne az országos átlag, akkor kétmillió alá-
írás felett járnánk. Ezért mondom, hogy 
a miskolciak egyértelmű és csattanós vá-
laszt adtak arra a kérdésre, mi a vélemé-
nyük a migránsok betelepítéséről – han-
goztatta Miskolc polgármestere. – Én 
azt mondtam és ehhez tartom magam: 
ameddig én leszek a város polgármeste-
re, mindent meg fogok tenni azért, hogy 
Miskolcra ne telepítsenek be migránso-
kat – emelte ki Kriza Ákos. 

Végéhez közeledik a fészekrakós 
per, közben a város egyre több lelakott 

és tönkretett lakást újít fel, amelyeket 
nagyon könnyen ki is tudnak adni. – 
Kezd visszatérni a normális és nyu-
godt élet az Avasra – mondta el ezzel 
kapcsolatban a polgármester. – Nem-
csak a lakások és a közterek felújításá-
val, hanem a körzeti rendészek közre-
működésével is azt szeretnénk elérni, 
hogy rendeződjön a helyzet az Avason. 
Sok a jelentkező a felújított lakásokra, 
de mi alaposan megvizsgáljuk az érin-
tett családokat, hogy soha többet ne 
ismétlődhessen meg az, ami a fészek-
rakós időkben történt – fogalmazott a 
polgármester. 

A Kriza Ákossal készült, december 
2-ai interjút teljes terjedelmében hírpor-
tálunkon, a www.minap.hu honlapon 
tekinthetik meg.

„Miskolc most biztonságosabb, 
mint Brüsszel vagy párizs”

Jesse DuDas Magyar állaMpolgár lett
Csütörtökön reggel tizen

nyolcan tettek magyar 
állampolgársági esküt 
Miskolcon a városháza 
dísztermében. Mások 
mellett Jesse Dudas, a 
DVTK Jegesmedvék csa
patának hátvédje is átve
hette a honosító okiratot.

Az új magyar állam-
polgárok Kriza Ákos pol-
gármester előtt mondták 

el esküjüket, fogadalmukat 
és tőle vehették át a honosí-
tó okiratot. Jesse Dudas, a 
DVTK Jegesmedvék játékosa 
is megkapta a magyar állam-
polgárságot. Ennek révén im-
már minden akadály elhárult 
az elől, hogy a jövő évi A cso-
portos világbajnokságon sze-
repelhessen a magyar válo-
gatottban, amennyiben Rich 
Chernomaz szövetségi kapi-
tány igényt tart rá.
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A magyar gazdaság helyze-
téről és a kamarai rendszer 
előtt álló feladatokról tanács-
koztak a napokban, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
küldött gyűlésén, Miskol-
con. A kamara napját 48. 
alkalommal rendezte meg a 
BOKIK. A rendezvényen már 
hagyomány, hogy átadják a 
Szentpáli ösztöndíjakat és a 
kamarai díjakat is.

A rendezvény idén is a kama-
rához kötődő, elhunyt szemé-
lyiségek – Lapis Imre, Szentpáli 
István – sírjainak, illetve a BO-
KIK és MAB székházak falán 
található emléktáblák koszorú-
zásával kezdődött. A küldött-
gyűlésen Bihall Tamás elnök 
a BOKIK előtt álló aktuális 
feladatokról szólt. Kiemelte, a 
2014-től 2020-ig tartó EU-cik-
lus forrásainak helyi vonatko-
zásai, azok tervezése, abban a 

gazdaság fokozott szerephez 
jutása egy kulcskérdés a jövőnk 
szempontjából. – Itt nyilván a 
megyei és a városi TOP-okra, 
tehát a Területi Operatív Prog-
ramokra gondolok – emelte ki 
a BOKIK elnöke.

Mint elhangzott, a kormány 
elvárása, hogy ezeket a forrá-
sokat 60 százalékban a gazda-
ság használja fel. De szó volt a 
megyei innovációs kutatás-fej-
lesztési programokról, a Mis-
kolci Egyetem vállalatokkal 
való együttműködéséről és a 
minőségi duális képzésről is. 
Parragh László, a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara el-
nöke a hazai gazdaság jelenlegi 

helyzetéről beszélt. – A magyar 
gazdaság ma nagyon jól áll. Az 
összes mutatója rendkívül po-
zitív és a következő félévre ez 
mindenképpen tarthatónak 
is ígérkezik – hangsúlyozta. 
Ugyanakkor van egy csomó 
körülmény a világgazdaság-
ban, amelyek következményeit 
nem láthatjuk előre. Nem tud-
juk, mit hoz a klímaváltozás, a 
migráció, hogyan fog alakulni 
a német gazdaság helyzete a 
következő időszakban – tette 
hozzá az elnök. Parragh Lász-
ló kiemelte, a munkaerő-piaci 
igények kielégítése és a tudás 
összekötése a gazdasággal to-
vábbra is fontos feladata a ka-
marának. A küldöttgyűlésen 
átadták a Szentpáli ösztöndí-
jakat és a BOKIK díjakat is. Ju-
talmazták a tanulóképzésben 
és a kamarában kiemelkedő 
gazdálkodó szervezeteket, va-
lamint a gazdaság szolgálatáért 
kategória elismerést is kiosz-
tották.

Szabó Balázs orgonaművész, mes-
terharmónium művész, orgona-
szakértő az idei év Múzsa díjasa. A 
döntést hétfőn délelőtt hirdette ki 
a Múzsa Díj Alapítvány kurató-
riumának elnöke, Torma András 
rektor. 

A rangos elismeréssel évente azo-
kat a miskolci vagy megyei alko-
tókat, alkotói csoportokat jutal-
mazzák, akik munkásságukkal 
hozzájárultak Miskolc művészeti 
életének fejlődéséhez, a város hazai 
és külhoni hírnevének növeléséhez, 
rangjának emeléséhez. A magyar 
kultúra napjának eszmeiségéhez és 
üzenetéhez illeszkedő helyi kitünte-
tést 2002-től adják át. 

Szabó Balázs 15 éves korában kez-
dett el zenélni, a budapesti Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetemen 
2008-ban kiváló minősítéssel, orgo-

naművész-tanári diplomát szerzett. 
Ezt követően Würzburgban, Trossin-
genben és Rómában tanult tovább, 
prof. Dr. h. c. Christoph Bossert irá-
nyításával 2010-ben szerezte meg a 
Meister der Orgel címet. A mester-
osztállyal párhuzamosan a Vatikán 
védnöksége alatt álló „OrganExpert” 
nemzetközi orgonaszakértői képzést 
is kiváló minősítéssel végezte el.

2011 óta a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem tanára, 2013 óta pe-
dig a budapesti Bartók Béla Zenemű-
vészeti Szakközépiskolában is tanít. 
Történelmi orgonák szakértője, or-
gonaművészként Európa-szerte kon-
certezik, emellett virtuóz játékosa egy 
manapság ritka billentyűs hangszer-
nek, a Mustel-féle mesterharmóni-
umnak. Szakterülete a történelmi or-
gonák restaurálása, vezetésével indult 
el 2011. szeptemberében a Zeneaka-
démia organológiai képzése.

A gazdaság helyzetéről tanácskoztak 
a BOKIK küldöttgyűlésén

Szabó balázS  
az idei MúzSa díjaS

Rengetegen vár-
ták, s végre meg-
érkezett: a ha-
gyományoknak 
megfelelően, múlt 
vasárnap délután 
ismét elindult 
Miskolc adventi 
villamosa. A Szent 
István téri gyer-
tyagyújtás után, 
a város ünnepi fé-
nyeinek felkapcso-
lásával egy időben 
haladt át a belváro-
son, majd lelkes, örvendező utasok 
tömegével folytatta útját Felső- 
Majláthig.

A különleges szerelvényt negye-
dik éve öltöztetik ünnepi díszbe a 
városi közlekedési vállalat dolgozói. 

Minden évben megújul, új látványe-
lemekkel gazdagodik. Tavaly a csil-
lagos égbolt nevű mennyezeti panel, 
idén pedig – sok más mellett – egy 
elektromos látványkandalló vala-
mint egy kanapé teszi még szebbé, 
hangulatosabbá.

Miskolc ad-
venti villamo-
sát idén kívülről 
közel egy kilo-
méternyi fény-
füzér, kétszáz 
méter fénycső, 
belül pedig LED-
es, csillagos ég-
bolt, több száz 
karácsonyi dísz 
és több száz mé-
ternyi díszítősza-
lag öltözteti ün-
nepi pompába.

Az adventi szerelvény november 
utolsó vasárnapjától közlekedik a 
Tiszai pályaudvar és Felső-Majláth 
között. Bárki felszállhat rá, aki ér-
vényes jeggyel, bérlettel, illetve uta-
zásra jogosító okmánnyal rendel-
kezik.

Útjára indult az adventi villamos
Kanapé és látványkandalló

December 3-án és 4-én a Mis-
kolci Egyetem ismét meg-
nyitotta kapuit a felvételiző 
középiskolások előtt. A nyílt 
napokon a diákok megismer-
kedhettek a régi és új kép-
zésekkel, valamint a duális 
képzéssel. Megtekinthették az 
egyetem „High-tech” laborjait 
és különböző látványórákra is 
beülhettek.

A campus nyílt napjain olyan 
regionális és nemzetközi cé-
gek is bemutatkoztak, amelyek 
már régóta együttműködnek 
az egyetemmel. Megyénk, vala-
mint az Északkelet-magyaror-
szági régió számára rendkívüli 
jelentőségű, hogy megfelelően 
képzett fiatalokkal sikerüljön 
feltölteni az itthoni munka-
helyeket. Mindez összefogást, 
együttműködést igényel a kö-
zépiskolák, az egyetem valamint 
a gazdasági élet helyi szereplői 

között. – Jelmondatunk – mi-
szerint karriert is adunk, nem 
csak diplomát – motivált minket 
arra, hogy közel 30 céggel együtt 
jelenjünk meg a nyílt napokon. 
Többnyire azokkal, amelyekkel 
duális képzésben működünk 
együtt és ezek a cégek keresik 
azokat a tehetséges fiatalokat, 
akikkel el tudják képzelni a jö-
vőjüket – mondta el Óváriné 
Balajti Zsuzsanna, tanulmányi 
rektorhelyettes.

A Miskolci Egyetem az or-
szágban az elsők között indít-
hatta el a duális képzéseit. 2015. 

szeptemberétől 3 karon (a Mű-
szaki Anyagtudományi Kar, a 
Gépészmérnöki és Informatikai 
Kar, Gazdaságtudományi Kar) 
9 alapszakon már meg is kezd-
ték tanulmányaikat az első du-
ális hallgatók. Jövőre elindítják 
a járműmérnök képzést, vala-
mint nappali tagozaton az angol 
nyelvű Master of Business Ad-
ministration képzést. A felsőok-
tatási szakképzési paletta is bő-
vülni fog, ezután informatikai 
rendszergazda-képzésre is lehet 
majd jelentkezni távoktatási for-
mában. 

Nyílt NapoK a MiSKolci egyeteMeN
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A MIHŐ Kft. ügyfélszolgálatának 
ünnepi nyitvatartása

2015. december 21. (hétfő) 8.00 – 20.00 óráig
2015. december 22. (kedd) 8.00 – 15.30 óráig
2015. december 23. (szerda) 8.00 – 15.30 óráig
2015. december 30. (szerda) 8.00 – 20.00 óráig

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét, hogy pénztárunk  
minden nap 15 perccel korábban zár, mint az ügyfélszolgálat.

2015. december 12-én szombaton, december 28-án hétfőn, 
december 29-én kedden és december 31-én,  
csütörtökön az ügyfélszolgálat zárvA tart.

2016. január 4-én, hétfőn 8.00 órától 15.30 óráig várjuk ügyfeleinket,  
pénztárunk is a szokott rend szerint 8.00 órától 15.15 óráig tart nyitva.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendőt kíván 

a MIHŐ  
Miskolci Hőszolgáltató Kft. 

Átadták a Lillafüred és a 
Miskolchoz tartozó üdü-
lőövezet fölött magasodó 
Jávorhegy között közlekedő 
libegőt. A turisztikai-idegen-
forgalmi beruházás csaknem 
685 millió forintba került.

A budapesti Libegőpark Kft. 
az Észak-Magyarországi Opera-
tív Program Turisztikai attrak-
ciók és szolgáltatások fejlesztése 
a konvergencia régiókban pályá-
zaton nyert a projektre mintegy 
480 millió forint vissza nem té-
rítendő támogatást.

A libegő egy kilométer hosz-
szan szállítja az utasokat a lil-
lafüredi Erzsébet sétány menti 
kiinduló állomásról a 606 mé-

ter magas Jávorhegyre. A fel-
vonó mellett kialakítottak egy 
rollerösvényt, valamint egy 
Oxigén nevű túraútvonalat is. 
A drótkötélpályás felvonó kora 
tavasztól üzemel majd, egy-

szerre több mint kétszáz em-
bert szállíthat, a menetidő 11-
12 perc. A turisztikai attrakció 
kilenc embernek állandó, töb-
beknek pedig ideiglenes mun-
kahelyet biztosít.

A Miskolc Holding Zrt. 
tizenegy tagvállalata vita 
nélkül elfogadta 2016-ra 
a béremelési javaslatot, ki-
véve az MVK Zrt.-t, ahol a 
szakszervezeti vezetők ismét 

elutasították – tájé-
koztatott pénteken 
Pásztor Imre, a 
Miskolc Holding 
Zrt. kommuniká-
ciós vezetője.

 
Közleménye szerint a Mis-

kolc Holding 2016. évre vala-
mennyi tagvállalatnak javasla-
tot tett január 1-jétől átlagosan 
3%-os béremelésre, kivéve az 
autóbusz és villamosvezető-
ket, akiknek az 5%-os béreme-
léséről már korábban döntött. 
Ugyancsak tartalmazta a ja-
vaslat, hogy valamennyi dol-
gozó részére változatlan for-
mában, év elejétől biztosítja 
a korábbi években már meg-
szokott cafetéria juttatásokat 
is. Végezetül a javaslat kitért 
arra, hogy a Holding kétheti 
jutalmat fizet a nem premizált 
munkakörökben dolgozó va-
lamennyi munkavállaló szá-
mára még karácsony előtt.

Minden érdekelt, ideértve 
a MIK, a MIHŐ, a MIVÍZ és 

a Városgazda dolgozói kép-
viseleteit is, elfogadta a 3%-os 
béremelésről, a cafetériáról és 
a karácsonyi jutalomról szóló 
ajánlatot. 

Egyetlen kivételként, az 
MVK képviseletében jelen 
lévő Simon Gábor, Zelenka 
László és Berta József szak-
szervezeti vezetők utasították 
el a béremelésre és a karácso-
nyi jutalomra tett ajánlatot, 
így az MVK dolgozói ezekben 
egyelőre nem részesülnek. 
Az MVK-nak tett ajánlatot 
a szakszervezeti elutasítástól 
függetlenül azonban tovább-
ra is fenntartja a munkáltató, 
ami azt is jelenti, bármikor 
kész újra tárgyalóasztalhoz 
ülni és megadni a megaján-
lott, s többiek által elfogadott 
juttatásokat. 

A Miskolc Holding az MVK 
szakszervezeti vezetői által 
meghozott döntést és a korábbi 
sztrájkfenyegetést is sajnálattal 
fogadta. Annál is inkább, mert 
véleményünk szerint a fent 
megnevezett szakszervezeti 
vezetőknek a sztrájk megszer-
vezésére tett kísérletei veszé-
lyeztetik az MVK dolgozók-
nak most beígért béremelését 
– zárul a közlemény. 

A hóesés ugyan még várat 
magára, de a MiReHuKöz 
Kft. már felkészült a télre. A 
cég idén először kapcsolódik 
be a téli akadály- és síkosság 
mentesítő munkákba. 

Tíz új járművel végzik majd 
a síktalanítást Miskolcon, 
ezek novemberben érkez-
tek meg a társasághoz. Van-
nak köztük olyan többfunk-
ciós gépek, amelyeket nyáron 
akár fűnyírásra is használhat-
nak majd, s olyan gép is van, 
amely méreténél fogva a nehe-
zen megközelíthető utcákba 
is be tud jutni. Összesen négy 
köbméter szilárd és 1800 liter 
folyékony síkmentesítő anyag 
fér be a gépek tartályaiba. Ez-
zel biztosítják az utak járható-
ságát hóesés idején is.

– Előírás van rá, hol, milyen 
területen milyen szóróanyag-
gal lehet elvégezni a téli síkos-
ság mentesítést. Ezek a gépek 
szilárd és folyékony, környe-
zetbarát síkosság mentesítő 

anyagok kiszórására egya-
ránt alkalmasak – mondta el 
Majoros Róbert, a MiReHu-
Köz Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója.

– Véleményünk 
szerint – az elmúlt 

évekhez hasonlóan – idén is 
fennakadás nélkül el tudjuk 
majd látni ezeket a feladato-
kat – tette hozzá Schweick-
hardt Gyula, a Miskolci Vá-
rosgazda Kft. ügyvezetője. 
– Hosszú idők óta először 
egy olyan gazdasági társa-
ság segít ebben a munká-
ban, ahol 100 százalékos az 
önkormányzati tulajdon. 
A MiReHuKöz tulajdonosa 
harminchét önkormányzat 
– hangsúlyozta. 

Az előrejelzések szerint 
egyébként a következő pár 
napban biztosan nem lesz 
még szükség a hókotrókra - 
az elmúlt télen például janu-
árig kellett várni az első je-
lentősebb hóesésre. 

Libegő épüLt LiLLafüreden

Egyedül az MVK 
szakszervezeti vezetői 
nem fogadták el

Jöhet a téli idő - készen állnak 
a hókotrók

–  Ügyfélszolgálatunkhoz a napokban több-
ször eljutott az a hír, hogy felhasználóinkat te-
lefonon arról tájékoztatták: vízmintavételre és 
vízminőségi problémákra hivatkozva szakem-
berek fogják felkeresni őket otthonukban. Az 
interneten is megjelentek erre utaló rágalmak. 
A MIVÍZ Kft. nyomatékosan kijelenti, hogy 
ilyen vizsgálatokat nem tervezett, nem is kí-
ván a jövőben sem végrehajtani. A híresztelé-
sek miatt, a MIVÍZ Kft. ismeretlen tettes ellen 
feljelentést tett. Ha bárkit hasonló módon meg 
akarnak téveszteni, kérjük, forduljon azonnal a 
hatóságokhoz! – tájékoztatott pénteken a váro-
si vízszolgáltató. 

A közlemény kihangsúlyozza: a szakmai, ha-
tósági előírások alapján nincs mintavételezés-
re szükség a lakásokban. Az ivóvíz minősége 
kiváló. Mint írják, Miskolc városa és a MIVÍZ 

Kft. az elmúlt években közel 10 milliárd forin-
tos víziközmű fejlesztést hajtott végre, a biz-
tonságos, minőségi ivóvízellátás érdekében. A 
kiépített új biztonsági rendszer kizárja a víz-
minőségi probléma előfordulását.

Vigyázat! Szélhámosok telefonálnak 
a MIVÍZ nevében
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December 5. (szombat) 14:00-17:00 Civil szervezetek kézműves foglalkozása (városháza aulá-
ja). 15:00-18:00 Találkozás a Mikulással. 16:00 Farkasházi Réka és a Tintanyúl Zenekar koncert-
je. 17:00 Esztenás gyermektáncház.

December 6. (vasárnap) 14:00-16:00 Kézműves foglalkozás (városháza aulája). 15:00-17:00 Ta-
lálkozás a Mikulással. 16:00 Adventi Gyertyagyújtás. A Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium 
és Pedagógiai Szakközépiskola szolgál. Pfliegler Péter alpolgármester meggyújtja a második 
gyertyát.

December 11. (péntek) 16:00 Az Avasi Gimnázium, a Jókai Mór Református Általános és Alap-
fokú Művészeti Iskola, a Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény és Óvoda műsora. 17:00 Miskolci Csodamalom Bábszínház – Jer pajtás Bet-
lehembe című műsora.

December 12. (szombat) 14:00-17:00 Civil szervezetek kézműves foglalkozása (városháza au-
lája). 16:00 Kiss Kata Zenekar gyermekműsora. 17:00 Szinvavölgyi Néptáncegyüttes táncháza.

Múlt pénteken este ünnepi dísz-
be öltözött a belváros, megnyílt 
az adventi vásár. Vasárnap dél-
után a Szent István téren Kiss 
Gábor alpolgármester meggyúj-
totta Miskolc adventi koszorú-
ján a hit gyertyáját.

Balajti József református lelkész 
köszöntőjében kiemelte: advent idő-
szakában gondoljuk át, melyek azok 
az akadályok, amelyek gátolják, hogy 
a Messiás elérkezzen hozzánk. Te-
gyük fel magunknak a kérdést: mi 
az, ami elválaszt bennünket Istentől 
és az ő egyszülött fiától? S mi választ 
el minket egymástól?  - Az aktív vá-
rakozást állítja középpontba Isten 

igéje. Azt mondja, hogy látnunk kell 
a másikban az embert, akinek szük-
sége van az én segítségemre. Kará-
csonyra készülve, próbáljuk meg 
leküzdeni az egymástól elválasztó 
akadályokat– hangoztatta a lelkész. 
Ezt követően a Balázs Győző Refor-
mátus Líceum diákjai adtak műsort, 
majd Kiss Gábor alpolgármester 
szólt az ünnep jelentőségéről. - Ma 
meggyújtjuk az első gyertyát az ad-

venti koszorún. A gyer-
tya lángja még nem tűz, 
de benne van a melegség 
és az eljövetel ígérete – 
fogalmazott. Kiss Gábor 
hozzátette, a katolikus 
egyházban a lila a bűn-
bánatot, a szent fegyel-

met és az összeszedettséget jelképezi.
Az alpolgármester kiemelte: nem elég 

várakozni, advent idején nekünk kell 
angyallá válni: nemcsak karácsonykor, 
de addig is, minden nap ajándékoz-
zunk meg valakit a környezetünkben 
a figyelmünkkel. Egy mosollyal, egy jó 
szóval. Szakítsunk egymásra időt, hall-
gassuk meg a másikat és biztosan meg-
érezzük a kapcsolataink fontosságát, 
erejét – hangoztatta Kiss Gábor. 

Adventi programok:
5

December 5.–december 12.

A színházbAn AjánDékozott joulupukki
Több száz gyermeket láttak vendégül kedden a Miskolci Nemzeti Színházban. A mis-

kolci Gyermekváros kis lakói, az Éltes Mátyás Iskola tanulói valamint miskolci nagycsalá-
dok gyermekei nagy örömükre magától Joulupukkitól, az igazi finn Mikulástól vehettek át 
ajándékokat. A mintegy 350 gyerme-
ket Rudolf, a rénszarvas köszöntötte 
a színházban, majd Kiss János alpol-
gármester és Major Péter Vodafone 
ügyfélszolgálati igazgató mondott kö-
szöntőt. Ezt követően a Miskolci Ba-
lett Diótörőjéből láthattak részletet a 
gyermekek, majd egy zenés előadás 
következett, Jancsó Dóra rendezésé-
ben. A Lappföldről érkezett Mikulás 
finn nyelven köszöntötte a gyermeke-
ket, felhívta a figyelmüket, hogy min-
dig jól viselkedjenek, majd sorban át-
adta az ajándékokat. 

Nagy értékű, orvosi felszerelésre 
gyűjt a Fidesz női tagozatának me-
gyei szervezete és a Miskolci Grá-
ciák Egyesület. A műszerpark 17 
millióba kerül és a magzat szívmű-
ködését figyeli, illetve digitalizál-
tan dokumentálja. Az adományo-
kat december 18-ig várják.

A szervezők múlt pénteken gálava-
csorát rendeztek a Vigadó éteremben 
azon politikusok és vállalkozók szá-

mára, akik eddig anyagi támogatásuk-
kal hozzájárultak a műszer beszerzésé-
hez. Az est háziasszonyai Pelczné Gáll 
Ildikó, a Fidesz női tagozatának orszá-
gos elnöke, az Európai Parlament alel-
nöke, s Bánné Gál Boglárka, a Fidesz 
női tagozat megyei alapszervezetének 
elnöke, a megyei közgyűlés alelnöke 
voltak. Díszvendégként jelen volt Nagy 
Gábor, a megyei kórház igazgató-he-
lyettese, a szülészeti és nőgyógyászati 
osztály osztályvezető-főorvosa.

Idén is megtartotta az István Ná-
dor Borlovagrend hagyományos, 
borlovag avatással egybekötött jó-
tékonysági ünnepségét a lillafüredi 
Palotaszállóban. Az adományokkal 
a miskolci gyermekkórház kis be-
tegeinek gyógyulását támogatják a 
szervezők.

Ezúttal három új borlovagot avat-
tak, köztük Pataky Attilának, az 
EDDA frontemberének fiát, Pataky 
Gergőt (képünkön balról) is lovaggá 
ütötte Czupper András, a borlovag-
rend elnök-nagymestere. Lillafüre-
den 1999-ben alakult meg a Bortársa-
ság Club, amelyből aztán „kinőtt” az 
István Nádor Borlovagrend. Céljuk 
a bor, a gasztronómia, a kultúra és a 
turizmus kapcsolatának fejlesztése, 
ápolása. Ennek érdekében rendsze-

resen tartanak rendezvényeket, jóté-
konysági akciókban is részt vesznek. 
A borlovag számos feltételnek kell, 
hogy megfeleljen, legfontosabb azon-

ban, hogy szeresse, ismerje a bort. 
Ezen belül is főként azokat, amelyek a 
környezetünkben - Bükkalján, Eger-
ben és Tokajban – teremnek.

„Advent idején nekünk kell 
angyallá válni”

Meggyújtották 
A hit gyertyáját

jótékonysági est a Fidesz és 
a gráciák szervezésében

borloVAgokAt AVAttAk lillAFüreDen

Jól halad a minorita templom takarítása, helyre-
állítása. A tervek szerint jövő hétvégén ismét itt 
tarthatják majd a szentmiséket. 

Mint arról hírt adtunk, augusztus 10-én elekt-
romos zárlat miatt tűz ütött ki a templom plébá-
nia-irodájában. Személyi sérülés nem történt, de 
az iroda kiégett és a templom is károsodott. Bekor-
molódtak a falak, megsérült az orgona. A helyreál-
lításhoz nagyon sokan ajánlottak fel támogatást. A 
hívek mellett a putnoki római katolikus templom, 
a Deszka templom és a Tiszán Inneni Református 
Egyházkerület is segített. A színházban jótékonysá-
gi gálaműsort szerveztek, a templom javára. 

Egy budapesti cég speciális eljárással végezte el a 
takarítást. Lemosták a falak lábazatát, megtisztítot-

ták a sekrestyét, a kórus helyét, valamint a kiszolgáló 
folyosókat is. Kalna Zsolt minorita tartományfőnök 
pénteken arról tájékoztatott, egy dunántúli cég szak-
emberei két hete dolgoznak az orgona felújításán. – 
Hat hétre ígérték, hogy elkészülnek vele, de ha így 
haladnak szerintem karácsonykor már megszólal-
tathatjuk a hangszert – mondta el a tartományfőnök. 

hamarosan újra misézhetnek 
a minorita templomban
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ÚJABB AKCIÓKKAL VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN!

Eh. sertés-
comb             

1 kg (dec. 3–6-ig) 

1099 Ft

Eh. sertés-
lapocka            

1 kg (dec. 3–6-ig) 

999 Ft

Rama  
marg. kocka            

250 g, egységár: 796Ft/kg 

199 Ft

CSAK COOP ABC, COOP SZUPER ÜZLETEKBEN:
Magyar tejföl 20%, 330 g, egységár: 603 Ft/kg 199 Ft 
COOP konyhakész rizs 4x125 g, egységár: 518 Ft/kg 259 Ft
COOP csemegeuborka 6–9 cm, 680/350 g  egységár: 769 Ft/kg 269 Ft

ÜZLETEINK AZ ADVENTI VASÁRNAPOKON (DEC. 6., 13., 20.) IS 
NYITVA TARTANAK!

Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
Borsodcolor Kft. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

JÁTÉKVÁSÁR!

A Miskolc Holding Zrt. tAgjA

A MIVÍZ Kft. ügyfélszolgálatának  
ünnepi nyitvatartása:

2015. december 12., szombat: 7.00–13.00 
2015. december 21., hétfő: 8.00–20.00

2015. december 23., szerda: 8.00 –15.30
2015. december 28., hétfő: 7.00–13.00
2015. december 29., kedd: 7.00–13.00

2015. december 30., szerda: 8.00–20.00
2015. december 31., csütörtök: 7.00–13.00

 
A többi munkanapon a megszokott  

nyitvatartási rend érvényes.
A munkaszüneti napokon  

az ügyfélszolgálati iroda zárva tart.
 

MiVÍZ kft. ügyfélszolgálati iroda – 
 Miskolc, szemere B. u. 5.

telefon: 06-46/519-366;  
06-46/519-388

E-mail: ugyfelszolgalat@miviz.hu

több mint 100 éve  
bükki forrásból

Bükki forrásból
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A Miskolc Holding Zrt.  
MunkAtársAt keres

a Miskolci TuriszTikai kfT.-hez  
az alábbi Munkakörökbe:

usZodAMester
A leendő munkatárs feladatai: 

• A vendégek udvarias, kulturált, színvonalas kiszolgálása
• A fürdő medencéinek felügyelete
• Elsősegélynyújtás, szükség esetén
• Vízből való mentési feladatok ellátása
•  A medencék rendeltetésszerű használatának folyamatos 

biztosítása
• Medencetér tisztántartása
 

A pályázóval szemben támasztott elvárások: 
• Minimum középfokú iskolai végzettség
• Uszodamester/úszómester/vízimentő képesítés
• Legalább egy év hasonló munkakörben szerzett gyakorlat
• Kiváló kommunikációs készség
• Segítőkészség
• Gyors döntési képesség
• Felelősségtudat
• Határozottság
 

Ajánlatunk: 
• Stabil háttér
• Kellemes munkahelyi környezet
• Béren kívüli juttatások

Munkavégzés helye: selyemréti strandfürdő 
3527 Miskolc, bajcsy-zsilinszky u. 58.

Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz  
csatolásával és a pályázni kívánt munkakör  

megjelölésével a mhhrpalyazat@miskolcholding.hu  
e-mail címre vagy a 3501 Miskolc, pf.: 78. címre várunk 

2016.  január 5-ig.

tereMedZő
A leendő munkatárs feladatai: 

• A vendégek udvarias, kulturált, színvonalas kiszolgálása
•  Egészséges életmóddal, edzéstechnikákkal kapcsolatos  

tanácsadás, szükség esetén segítségnyújtás
•  Gyakorlatok betanítása, a vendég fejlődésének nyomon követése
• A tevékenységhez kapcsolódó dokumentáció vezetése
• A terem házi rendjének betartása és betartatása
•  A gépek rendeltetésszerű és helyes használatának  

folyamatosan ellenőrzése a sérülések elkerülése végett
•  A fittness terem megfelelő higiéniás körülményeinek fenntartása 

A pályázóval szemben támasztott elvárások: 
• Legalább középfokú iskolai végzettség
• Fittness instruktor/személyi edző képesítés
• Legalább egy év hasonló munkakörben szerzett gyakorlat
• Kiváló kommunikációs készség
• Ügyfélközpontúság
• Egészségtudatos gondolkodásmód
• Segítőkészség, tolerancia
• Felelősségtudat, megbízhatóság 

Ajánlatunk: 
• Stabil háttér
•  Kellemes munkahelyi környezet, a legújabb és legmodernebb 

TechnoGym gépekkel felszerelt teremben
• Béren kívüli juttatások

Munkavégzés helye: Miskolctapolcai strandfürdő
3519 Miskolc, aradi sétány 1.

Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz csatolásával  
és a pályázni kívánt munkakör megjelölésével  

a mhhrpalyazat@miskolcholding.hu e-mail címre vagy  
a 3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3. címre várunk 2016. január 5- ig.



Ferenc Ferdinánd elleni merény-
let híre még aznap a kora délutáni 
órákban eljutott Miskolcra. A vá-
rosban pánikhangulat uralkodott, a 
polgármester a városi tanácsülést is 
elnapolta. Később gyászközgyűlésen 
emlékeztek meg a trónörökös párról.      

Az épületekre kitűzték a fekete lo-
bogókat. Rimóczy József rendőrfő-
kapitány a városi szórakozóhelyeken 
a zenélést, mulatozást a temetésig 
betiltotta, az előre bejelentett ren-
dezvényeket meghatározatlan időre 
elnapolta. A cigányzenészek három 
nappal a merénylet után testületi-
leg keresték fel Nagy Ferenc pol-
gármestert. A küldöttséget Bogár 
Vince prímás vezette, aki a cigány-
ság gyászát tolmácsolta a merénylet 
miatt, de arra kérte a polgármestert, 
hogy megélhetésük érdekében, vagy 
oldja fel a rendőrség a vigalmi tilal-
mat, vagy adjon számukra segélyt a 
város, hiszen a rendelet miatt kereset 
nélkül maradtak. 

Nagy Ferenc megvitatta a kérést 
a rendőrfőkapitánnyal és Rimóczy 
József hatályon kívül helyezte a ze-
nélési tilalmat. A cigányoknak újra 
lehetett zenélni Miskolc éttermei-
ben, kocsmáiban, csak a végtisztes-
ség napján volt kötelező a tilalom. 
1914. július 4-én, a trónörököspár 

temetése napján – mint szerte a mo-
narchiában – Miskolcon is gyászis-
tentiszteleteket tartottak a templo-
mokban. A hivatalos, „központi” 

requiem-et a mindszenti plébánia-
templomban tartották, melyen a vá-
ros közéletének jeles személyiségei és 
a Nagy Ferenc polgármester vezette 
törvényhatósági bizottság tagjai is 
részt vettek. A merényletet követő 
diplomáciai eseményeket, az ultimá-
tumot és a július 28-i hadüzenetet 

lelkesedéssel fogadta a monarchia. 
A közhangulat eufórikus volt. Mis-
kolcon a hadiállapot hírére örömit-
tas emberek lepték el az utcákat, és a 
kávéházakat. Este a Rudolf laktanyá-
ból katonazenekar masírozott ki a 
városban és nemzeti dalokat játszott. 
Kőszegi Armand miskolci ügyvéd a 
kávéház teraszáról hatásos szónokla-
tot rögtönzött. Beszédében a háború 
jogosságáról és a történelmi, nemzeti 
küldetésről szólt. A Korona szállodá-
ban tartott estély után, a Miskolcon 
állomásozó katonai hadtestek tisz-
tikara testületileg ment át a Pannó-
niába, a kávéház előtti tömeg lelkes 
éljenzése közepette. A polgárság és 
a tisztikar hazafias dalokat énekel-
ve egész éjszaka a kávéházban ünne-
pelt. A Pannóniából kint rekedt tö-
meg éjfél felé az Abbázia elé vonult, 
ahol Kőszegi Armand ismét beszédet 
mondott. Az összesereglett emberek 
még több óráig együtt maradtak és a 
háborút éltették.  (Folytatjuk) 

                 Somorjai LeheL
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A területen, ahol most a mindszenti templom, az ITC székház és a Me-
gyei Társadalombiztosítási Igazgatóság épülete által határolt Mindszent 
tér található, a középkorban Mindszent nevű település főtere terült el. A 
mai templom helyén volt a falu kápolnája, Miskolcon ez az egyetlen hely, 
ahol mindig katolikus templom állt. Előfordult, hogy évtizedekig ez volt 
a város egyetlen katolikus temploma. A mindszenti templomot 1724-ben 
kezdték építeni barokk stílusban, mai végleges formáját 1880-ban nyerte 
el. 1857-ben a városban járt Ferenc József, és látván az épülő templomot, 
felajánlotta, hogy fedezi az egyik torony költségeit. Az egri érsek szintén 
felajánlott egy nagyobb összeget. Ezekből és a hívők adományaiból 1864-
ben belekezdtek az eklektikus stílusú, 62 méter magas tornyok felépítésé-
be. Év végére az egyik elkészült, nem sokkal később pedig a másik is. Így 
alakult ki a templom mai külseje, amely impozáns külsejével uralja a vá-
ros ezen részét.                                                                  fotó: mocSári LáSzLó

akkor...

...éS moSt

miskolc az i. világháború éveiben   

meréNyLet  
éS mozgóSítáS

(1. rész)

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Hirdetésszervezőink az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9. Fax.: 46/358-200
Tel.: 46/503-501 E-mail: info@mikom.hu

Apróhirdetés
Kisgyermekeket nevel és 
jó volna még két kéz? Mi tu-
dunk segíteni.  Ingyenes se-
gítség anyáktól anyáknak. 
Hívjon bátran. Tel.: 30/905-
8113.

Tartósan beteg gyerme-
ket nevelő szülők számára 
segítő klub, péntekenként 
a megyei könyvtárban, 
13.30-tól. Több infó:  mis-
kolc.imami.hu, tel: 30/ 
9058113

Ács-, tetőfedő munkák, 
gipsz kar to nozás, lambéri-
ázás, filagóriák, elő tetők, 
kerítések, kerti házak és 
egyéb famunkák készíté-
se; Velux ablakok beépí-
tése, cseréje; íves fedések 
és hajlatok készítése; te-
tők szellőztetése. www.ke-
rekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.

Nem italozó, önállóan dol-
gozni tudó ácsot és ko-
rábban ács mellett dolgo-
zó segédmunkást keresek 
Miskolc és környékére, nem 
csak tetőn végzendő mun-
kákra. Tel.: 06-20/460-6775.

Hi-Sec acél biztonsá-
gi ajtók már 63 900 Ft-
tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), 
garázskapuk cseréje óriá-
si kedvezménnyel, teljes-
körű árnyékolástechniká-
val. Tel./fax: 46/402-292, 
mobil: 30/336-5528, web: 
www.aluport.hupont.hu, 
Bemutatóterem: Miskolc, 
Bükk áruház I. emelet. Nyit-
va: h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 
óráig.

Mikulás nap  
az Állategészségügyi Telepen

18. nyílt nap – örökbefogadás, sétáltatás, simogatás és továbbra is névadás

Tizennyolcadik alkalommal tartunk nyílt napot a Mis-
kolci Állategészségügyi Telepen (Fonoda u. 16.). 2015. 
december 5-én, szombaton, 10 és 14 óra között várjuk 
azokat, akik szeretnének megismerkedni a nálunk lévő 
állatokkal, szívesen sétáltatnak kutyát vagy találkozná-
nak a Mikulással.

Nyílt napunkra ugyanis a közelgő ünnep alkalmából ellátogat a 
Mikulás, aki a gyermekek és felnőttek örömére egy kis ajándékkal 
is kedveskedik minden vendégünknek.

A Mikulás ünnepe mellett a 18. nyílt napunk továbbra is a ná-
lunk lévő állatokról szól. Így, ha egy-egy kutyus megtetszik és gon-
doskodni kívánnak róla, akkor most is örökbe fogadhatják. Minden 
kutyánkról elmondható: aranyos, kedves, okos és csak úgy adjuk 
oda új gazdájának, ha egészséges, megtörtént az orvosi vizsgálata, 
veszettség elleni oltással és microchippel van ellátva.

Az eddig megrendezett nyílt napok fokozottan hozzájárultak a 
jó kapcsolat erősítéséhez látogatóinkkal és talán ezen alkalmaknak 

köszönhetően egyre bővül azok száma, aki kijönnek és segítenek a 
nálunk lévő állatoknak.

Október hónapban 60 kutya és 4 macska talált gazdára. Jelen-
leg 61 kutya, 1 kölyök cica és 5 felnőtt macska részére keresünk 
hűséges gazdát. Közülük is nagyobb figyelmet igényelnek a rövid 
szőrű, kistestű illetve kölyökkutyák és a macskák, mivel ők a hűvös 
időt nehezebben viselik. 

A közelgő téli időjárás miatt szívesen fogadunk adományként 
használt takarót, szőnyeget, meleg ruhaneműt az ólak kibéleléséhez, 
főként kölyök állataink számára. Köszönjük a telepen elhelyezett álla-
tok számára eddig felajánlott adományokat. Várunk minden kedves 
ismerős és ismeretlen állatbarátot, hogy együtt segíthessünk!

A gazdira váró állatainkat megtekintheti – fotóikkal együtt – 
honlapunkon: http://varosgazda.hu/huseges_gazdat_keresunk
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Az OTP Bank Liga 17. forduló-
jában a Paks csapatát fogadta a 
Diósgyőr.

Az első félidőben a vendégek ju-
tottak vezetéshez, amit a csereként 
beálló Georges Griffiths révén 
egyenlített ki a mérkőzés hajrájá-
ban már emberhátrányban játszó 
DVTK. - Lassan bele fogok bete-
gedni ezekbe a mérkőzésekbe. Óri-
ási fölényben játszottunk az egész 
meccsen, rengeteg helyzetet alakí-
tottunk ki, amit szinte az üres ka-
pura is ki tudtunk hagyni – nyilat-
kozta a mérkőzés után Bekő Balázs 
vezetőedző.  Érthetetlen és meg-
magyarázhatatlan, ami a kapott 
gólunk előtt történt, ezzel nehéz 
helyzetbe sodortuk magunkat. A 
kiállítás után pedig még nehezeb-
be. Azonban van bennünk erő, dac 
és kitartás – tette hozzá Bekő Ba-

lázs. (Eredmény: Diósgyőri VTK - 
Paksi FC 1-1 (0-1))

Pár nappal később az MTK ven-
dégeskedett Diósgyőrben. A ven-
dégek kezdték jobban a mérkőzést, 
szinte csak nekik akadt gólszerzé-
si lehetőségük, melyek közül egyet 
Torghelle ki is használt. A szünetig 
több találattal elhúzhattak volna, 
de Rados bravúrjai megmentet-
ték a Diósgyőrt, illetve egy ízben 
Husic tisztázott a gólvonalról. A 
folytatásban kiegyenlítettebbé vált 
a mérkőzés, a kissé unalmas me-
zőnyjátéknak aztán Bacsa egyenlí-
tő gólja vetett véget. Ezt követően 
már a hazaiak futballoztak veszé-
lyesebben, s ezúttal már a másik 
kapus, Hegedüs bravúrjai kellettek 
ahhoz, hogy ne változzon az ered-
mény a lefújásig. (Eredmény: Di-
ósgyőri VTK-MTK Budapest 1-1 
(0-1))

Kedden a Művészetek Házában tar-
totta hagyományos, év végi díjátadó 
ünnepségét a Miskolc Városi Diák-
sport Szövetség. Itt köszöntötték a 
2014/2015. tanév Országos Diáko-
limpia bajnokait, értékelték az alap- 
és középfokú oktatási intézmények 
diák olimpiai szereplését.

Volt mit ünnepelni, hiszen – mint 
arra Lódi Gábor, a városi diák-
sport-szövetség elnöke rámutatott – 
idén is maradéktalanul sikerült megva-
lósítani terveiket. Az elmúlt tanév során 
6 korcsoportban, 15 sportágban közel 6 
ezer diákot mozgattak meg. 33 alap- és 
24 középfokú iskola vett részt a felme-
nő rendszerű diákolimpiai versenye-
ken. Az általános iskolák versenyrend-

szerében a megyei döntőkön 110 első 
helyet szereztek, míg a középiskolások 
versenyén 89 megyebajnok volt miskol-
ci diák. A Magyar Diáksport Szövet-
ség által rendezett országos döntőkön 
egyéni és csapatsportágakban 38 mis-

kolci diák álhatott fel a dobogó legfelső 
fokára. Az országos döntők 2-8. helyén 
összesen 90-en végeztek.

A városi szövetség számos versenyt 
is rendezett: 48 körzeti, 51 városi, 6 me-
gyei elődöntőt, 5 megyei döntőt és 3 or-
szágos elődöntőt rendeztek. Az elmúlt 
tanév legnagyobb rendezvénye a VI. 
korcsoportos amatőr kosárlabda döntő 
volt, melyen 32 csapat vett részt.

Kiss Gábor alpolgármester úgy fo-
galmazott: Miskolcon a sportéletben 
is tudatos építkezés zajlik, s ennek már 
látszanak az eredményei. Az alpolgár-
mester egyebek mellett utalt a diós-
győri stadion-beruházásra, a nemré-
giben felavatott atlétikai centrumra, 
illetve arra, hogy nemrégiben tartot-
ták az első miskolci köznevelési spor-
tiskola, a Gyarmati Dezső Iskola név-
adó ünnepségét. – A Magyar Olimpiai 
Bizottság együttműködésével ezen az 
úton tovább kívánunk menni: a Gyar-
matin kívül más iskolákban is spor-
tosztályok indulhatnak – tette hozzá 
az alpolgármester, aki fontosnak ne-
vezte, hogy a város általános és kö-
zépiskoláiban meg tudjon maradni, és 
tovább is fejlődjön a diáksport-mozga-
lom. – Hiszünk abban, hogy nem kell 
választani a tanulás és a sport között. 
Sok jó példa van arra, hogy e kettő 
együtt, egymást erősítve működhet – 
hangsúlyozta Kiss Gábor.

A DVTK Jegesmedvék csapata tartalékosan, 
nagyon sok emberhátrányt kivédekezve igazi 
bravúrgyőzelmet aratott múlt héten Csíksze-
redában, így második túrájukon is elhozták 
mind a hat pontot Erdélyből.

A Macik mindössze három felnőtt és két juni-
or védővel álltak fel a november 26-i mérkőzésre, 
mivel Gőz és Láda sérülés, Dudas pedig eltiltás 
miatt nem játszhatott. A Csíkszereda vi-
szont csaknem a legjobb csapatát küld-

hette jégre. Az első harmadban a Csíkszereda 
játszott fölényben, Adorjánnak nagyon sok véde-
nivalója akadt.

A második harmadban aztán fantasztikus tel-
jesítményt nyújtottak a Jegesmedvék. Annak el-
lenére, hogy folyamatosan kapták a kiállításokat 
- ezek között volt egy kettős fórja is a Csíkszere-
dának -, négy góllal terhelték meg a házigazdák 
kapuját, a harmadik harmadban pedig tovább 
folytatták a gólgyártást. (Eredmény: HSC Csík-
szereda – DVTK Jegesmedvék 1-6 (0-0, 0-4, 1-2))

Nem akárhová, hanem a jégre várja a Miku-
lást – és persze az érdeklődőket - december 
6-án vasárnap, 17.30-tól a miskolci Havasz-
szépe SE. 

A Mikulás a jégen elnevezésű rendezvénnyel 
Miskolci Jégcsarnok 2-es 
külső pályájára invitálják 
mindazokat, akiket érdekel a 
korcsolyázás. - Programunk 
célja, hogy bemutatkozzon 
egyesületünk, a Havasszépe 
SE és ízelítőt adjunk abból a 
műhelymunkából, melynek 
eredménye novemberi verse-
nyünkön is megmutatkozott. 
19 versenyzőnkből 6 arany-
érmet, 4 ezüstöt, 1 bronzot 
négyen pedig negyedik he-
lyezést értek el – nyilatkozta 
lapunknak Abaházy-Lukács 
Péter egyesületi elnök. Ki-

emelte, a Mikulást is meghívták a jégre, s sze-
retettel várnak minden érdeklődőt, nézőként 
illetve egy kis együtt korcsolyázásra sportoló-
ikkal. Várják azokat is, akik jelentkezni szeret-
nének januárban induló, ingyenes tehetségku-
tató korcsolyaoktatásukra. 

9
„Miskolcon 

a sportéletben 
is tudatos 

építkezés zajlik”

DiákSportolókat köSzöntöttek

„Van bennünk 
erő, dac és kitartás”

Bravúros győzelem a Csíkszereda ellen

MikuláS a jégen!

A Miskolc 15 ponttal legyőzte hazai pályán a 
Zalaegerszeget a női kosárlabda NB I. hétfői 
mérkőzésén, sikerével pedig a tabella élére 
ugrott.

Több mint három hét szünetet követően 
játszott újra bajnoki mérkőzést az Aluinvent 
DVTK a női kosárlabda NB I. A-csoportjá-
ban. A lányok a vártnál nehezebb mérkőzést 

játszottak, de végül magabiztosan legyőzték a 
vendég zalaegerszegieket. (Női kosárlabda NB 
I. A-csoport 8. forduló Aluinvent DVTK Mis-
kolc - Zalaegerszegi TE NKK 88-73 (20-17, 20-
17, 23-22, 25-18))

Az Európa Kupa G-csoport 4. fordulójában 
pénteken este fél héttől hazai pályán fogadja 
az Aluinvent DVTK a cseh Valosun KP Brno 
együttesét.

a zalaegerszeget is legyalulták
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársat keres  

az alábbi munkakör betöltésére:

KarbanTarTó
Főbb feladatok:

•  A technológiai gépsor üzemszerű működésének  
felügyelete

• A berendezések és gépelemek javítása, karbantartása
• A karbantartási ütemtervek betartása

Elvárások:
•  Gépész vagy villamos (erősáramú) területen szerzett technikusi 

végzettség
• Karbantartási területen szerzett több éves gyakorlat

Előny:
• Elektrotechnikus villamosmű kezelői végzettség
• Bányagépész-technikusi végzettség
• Nehézgépkezelői OKJ bizonyítvány

Amit kínálunk:
• Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség
• Állandó jövedelem

Az önéletrajzokat a titkarsag@mirehukoz.hu e-mail címre várjuk!

Ügyfélszolgálatunk elérhetősége:
Ügyfélszolgálati iroda:  3527 Miskolc, József Attila út 53.
Telefon: 46/ 200-178, 46/200-179 Fax: 46/200-177
Postázási cím:  
3501 Miskolc, Pf. 509
E-mail:  
info@mirehukoz.hu
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programajánló
program/közélet

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
December 7. | hétfő 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Mis-

kolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Miskolci Napló, 
közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 
19.30 DVTK Jegesmedvék - Csíkszereda Mol Liga jégkorong mérkőzés 21.00 Miskolc 
Ma ism. 21.20 Időjárásjelentés 20.22 ProgramPont 21.30-05.00 Képújság

December 8. | kedd 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Sportpercek 
19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Aluinvent 
DVTK - Brno női kosárlabda EK 21.00 Miskolc Ma ism. 21.20 Időjárásjelentés 21.22 
ProgramPont 21.30–05.00 Képújság

December 9. | szerda 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Miskolci 
Napló 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 PAN-
NERGY MVLC - Kaposvár vízilabda OB1 21.00-05.00 Képújság

December 10. | csütörtök 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képúj-
ság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 
Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Idő-
járásjelentés 19.30 Újpest - DVTK labdarúgó NB1 21.00 Miskolc Ma ism. 21.20 Időjá-
rásjelentés 21.22 ProgramPont 21.30-05.00 Képújság

December 11. | péntek 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 Programpont 18.30 Egészségper-
cek 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 DVTK Je-
gesmedvék - Brassó Mol Liga jégkorong bajnokság 21.00–07.00 Képújság

December 12. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 
18.00 Hírpont 18.10 No Comment 19.30 Sportpercek 20.00 Hírpont ism. 20.10 No 
Comment 20.30 Film 22.30–07.00 Képújság

December 13. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 
18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.30 Hívőszó 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 
19.30 Helyzetkép ism. 20.30-05.00 Képújság

Felhívják a 
Salkaházi Sára 
Programba re-
gisztrált nyugdí-
jasok figyelmét, 
hogy akik még 
nem kapták meg 
az igényelt betö-
rőriasztó ajtóé-
keket, november 
16-tól a Polgár-
mesteri Hivatal 
Egészségügyi és Szociális Osztályán ügyfélfogadási időben 
vehetik át a biztonsági eszközöket. (Miskolc, Petőfi u. 39.)

Ha a postai úton eljuttatott, nyakba akasztható személyi 
riasztó esetleg nem működik, az eszköz cseréjére szintén 
a fenti címen van lehetőség. Akik még nem igényeltek be-
törőriasztó ajtóéket és személyi riasztót, de jogosultak rá, 
ugyanott benyújthatják erre vonatkozó kérelmüket 2015. 
december 31-ig. Salkaházi Sára Program információs tele-
fonszám: 46/512-703.

-  Karácsonyi vásár és kézműves foglalkozás december 12-én 
15 órától a Miskolc-felsővárosi református templomban

-  Bartók: A fából faragott királyfi – bábos táncjáték decem-
ber 18-án 18 órától a Művészetek Házában. 

-  Csajkovszkij: A diótörő – mesebalett december 20-án 18 
órától az Ady Endre Művelődési Házban. 

A nyilvános és ingyenes programsorozatra mindenkit sze-
retettel várnak, s jótékonysági gyűjtést szerveznek a hatá-
ron túli református iskolák számára. 

Művészetek Háza
December 5. 16 óra. MESEKONCERT – MIKU-

LÁSRA. Zeneszerző, karmester: Balogh 
Sándor. Szövegíró, mesélő: Lukácsházi 
Győző. Reményi Ede Kamarazenekar. 

December 7. 19 óra. FILHARMÓNIA – 
SZEZONBÉRLET.  Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar, vezényel: David Curtis. 
Gitáron közreműködik: Csáki András, 
Pavlovits Dávid, Günsberger Ákos, Já-
róka József. Mendelssohn: Ruy Blas 
– nyitány, Rodrigo: Andalúz Concer-
to, Mendelssohn: IV. (A-dúr) „Olasz” 
szimfónia.                                                                                                                                

Miskolci Csodamalom Bábszínház
December 5. 14 óra, december 6. 10.30 

óra. A Mikulás új ruhája. A Mikulás 
ünnep időszakában a bábszínház 
alkalomhoz illő műsorral lepi meg 
a kicsiket. Klim Zsolt meséje nyo-
mán állítják színpadra az idei Miku-
lás-előadásukat. 

Miskolc-felsővárosi református 
templom

December 6. 14.30 óra. Kárpát-meden-
cei imanap Miskolcon. Idén a vajda-
sági reformátusok készítették el az 
imafüzetet. Igei szolgálattevő: Kulik-
né Farkas Tímea lelkipásztor.

József Attila Könyvtár
December 9. 15 óra. A Fráter Kórus ad-

venti hangversenye. Vezényel: Regős 
Zsolt karnagy. 

Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár 
December 7. 16 óra. A Romano Teatro 

Kulturális Egyesület roma irodalmi, 
zenei örökséget bemutató műsora. 

December 10. 16.30 óra. Daloskönyvtár 
- Karácsonyi hangulatban. A MINTHA 
zenekar műsora. 

Feledy-ház
December 11. 17 óra. Irodalmi fonó. Advent 

és emlékezés a 2015-ös kerek „évfordu-
lósokra”. Benjámin László 100 éves len-
ne, Kerényi Grácia 90 éves. 30 éve hunyt 
el, Bella István 75 éve, Nagy László 90 
éve. Mécs László premontrei szerzetes, 
költő és Török Sophie (Babitsné Tanner 
Ilona) 120 éve születtek, Kölcsey Ferenc 
1790-ben, 225 éve született. 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
December 11. 16 óra. Cintányér kalandjai. Il-

lés Adrienn mesekönyvének bemutatója. 
Móra Ferenc (Avasi) Könyvtár
December 9. 14 óra. Készülődés karácsony-

ra az Avasi Patchwork Klub tagjaival. 
Közös varrás, díszek készítése. Az Avasi 
Patchwork Klub új munkáiból, valamint 
a Varázskezek csoport horgolt díszeiből 
összeállított kiállítás megnyitója. 

Tompa Mihály Könyvtár
December 9. 14 óra. Advent, a várakozás 

csodái. Foglalkozás iskolásoknak: ver-
sek, mesék, beszélgetés az év egyik 
legszebb időszakáról. A karácsonyfa 
állítás története. Zenehallgatás, kéz-
műves foglalkozás: rénszarvasfigura 
és karácsonyi szalvétagyűrű készítése. 

Belvárosi liget
Minden pénteken 7-13 óráig. Miskolci 

biopiac – bioélelmiszerek közvetle-
nül a termelőktől. A biopiac szerve-
zője az Észak-Magyarország Flórája 
Faunája Alapítvány.

Varga lászló országgyűlési képviselő, lakos-
sági fogadó órát tart Miskolcon, a Corvin u. 9. 
szám alatt 2015. december 11-én (pénteken), 
15.00–16.30 óra között.

Kovács lászló önkormányzati képviselő, la-
kossági fogadó órát tart 2015. december 14-én, 
17 órától az Ady Endre Művelődési Házban. 
Meghívott vendég: Buri Gyula körzeti rendész.

KÉPVISELŐI FOGADÓ ÓRÁK 

Miskolci Otthon Segítünk 
Alapítvány önkéntesei a 
miskolci kisgyermekes 
családok segítésére vállal-
koznak. Az „Otthon Segí-
tünk” sok szempontból egy 
hagyományos értelemben 
vett nagycsalád támogató 
szerepét tölti be, olyan kis-
gyermekes szülők számá-
ra, akiknek rokonaik vagy 
barátaik bármilyen okból 
nem tudnak segíteni.

A sajátos nevelési igényű 
gyermeket nevelő szülők sok-
kal több egészségügyi és pszi-
chikai problémával küzde-
nek. Előfordul, hogy egy ilyen 
gyermek születése után az 
egyik szülőnek egyedül kell 
megbirkóznia a feladattal. A 
Miskolci Otthon Segítünk 
Alapítvány „Kéz a kézben” 
szülősegítő klubja, azoknak a 
szülőknek, családoknak segít, 
ahol ilyen, másságuk révén 
sokkal több odafigyelést, gon-
doskodást igénylő gyermeke-
ket nevelnek.

Lehetőség van neves 
előadók meghívására, akik-
nek az előadásait a klubta-
gok igényeihez igazítják. A 

napi gondok megoldásához 
kérhetnek segítséget a szak-
emberektől. 

Ezek a családok állandó ké-
szenlétben vannak, felüdülést 
jelenthet egy másfajta tevé-
kenység. A lelki feltöltődést 
segíti a kézműves foglakozás, 
kellemes környezetben való 
ellazulás, zenehallgatás.  A 
klubtagok találkozhatnak se-
gítő önkéntesekkel is, akikkel 
megbízható, hasznos kapcso-
latokat építhetnek. A klubot 
látogató szülők támogató ba-
rátokra lelhetnek egymásban.

Miskolcon a II. Rákóczi 
Ferenc Megyei Könyvtár 
földszintjén minden pénte-
ken 13:30-tól 15:00-ig várják 
azokat a szülőket, akik úgy 
érzik, hogy a mindennapi 
tevékenységük ellátásában 
segítségre van szükségük. 

További információ és se-
gítségkérés: a 06 30 905 8113 
telefonon 

KöZÉRDEKŰ InFORMÁCIÓ 

ADVEnTI MESEKALEnDÁRIuM A BALÁZS GyŐZŐ  
REFORMÁTuS LÍCEuM SZERVEZÉSÉBEn

Látványos díszkivilágítást 
kapott a Diósgyőri vár az 
elmúlt hétvégén, az első ad-
venti gyertyagyújtáson. A 
vár első tornya színes ünnepi 
gyertyaként, tűzcsóvákkal 
világította be az éjszakát. 
Kézműves kuckó, a nosz-
talgia kisvonat és a vásár is 
Diósgyőrbe csalogatta az 
ünnepre készülőket.

Karácsonyig minden hétvé-
gén lesz adventi vásár, nosz-
talgia kisvasút, kézműves 
kuckó és ünnepélyes gyer-
tyagyújtás a várban, valamint 
a Lovagi Tornák Tere előtti 
vásártéren. December 5-én és 
6-án a Miskolci Csodamalom 
Bábszínház bábelőadása vár-
ja a családokat Bohócok a hó-
ban címmel. December 12-én 

és 13-án a Luca-napi hagyo-
mányoké lesz a főszerep, de-
cember 19-én és 20-án pedig a 
betlehemes játékok elevened-
nek meg a látogatók előtt. A 
gyertyagyújtások alkalmával 
a vár mindig „adventi ruhát” 
ölt, színekkel, fényekkel vilá-
gítják meg a tornyokat. 

A karácsonyi dallamok idén 
a lovagteremben is felcsen-
dülnek. Pál Dénes karácsonyi 
koncerttel lepi meg rajongó-
it december 10-én, amelyen a 
miskolci közönség hallhatja 
először élőben az énekes új ka-
rácsonyi dalát. December 17-én 
két egyedülálló művész, Lackfi 
János és Gryllus Dániel előadói 
estjét láthatja a közönség.

Bővebb információk a prog-
ramokról: a www.diosgyori-
var.hu honlapon. 

Vasárnap, december 
6-án, 17.30 órai kezdettel 
adventi koncertet tartanak 
a selyemréti Szent István 
templomban. Közreműkö-
dik a templom gyermekkó-
rusa és a Schola Cantorum 
Miskolciensis. Szólisták: 
Módis Marianna, Szamo-

si Erika, Kovács Dorottya, 
Kriskó Krisztina. Orgonál: 
Németh Szilárd. Vezényel: 
Gomány Nóra.

Ferenc pápa meghirdette 
az irgalmasság évét, amely 
december 8-ával, szeplőte-

len fogantatás ünnepével ve-
szi kezdetét és 2016. novem-
ber 20-ával zárul. A szentév 
folyamán több rendezvényt 
terveznek Miskolcon is. 

Adventi lelki gyakorlatot 
tart a mindszenti templom-

ban december 10-11-12-én 
Gábor Bertalan felvidé-

ki esperes, az este fél 7 órai 
szentmiséken. 

December 13-án, vasárnap 
a minorita rendház ebédlő-
jében mocorgós szentmisét 
tartanak 16 órai kezdettel a 
kisgyermekes családoknak. 
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Kéz a kézben szülősegítő klub

December 5. szombat 
LÚDAS MATYI mesejáték 
két részben 10:00 | KAMA-
RA Bérletszünet Jegyvásár-
lás

GrAffALó mese-előa-
dás 14:00 | CSARNOK In-
gyenes produkció A Balta-
zár Színház előadása

A NAGY rOMuLuS 
Történelmietlen történelmi 
komédia két részben 17:00 
| NAGYSZÍNHÁZ Csiky 
(Alap, Ezüst) bérlet Jegyvá-
sárlás

PILLANTáS A híD-
róL színmű két részben 
19:00 | KAMARA Latino-
vits (Arany, Ezüst) bérlet 
Jegyvásárlás

MISKOLc DIXIeLAND 
BAND 20:00 | CSARNOK 
Dixie Klub Jegyvásárlás

December 6. vasárnap 
MOMO zenés játék felnőt-
teknek gyerekekről, gye-
rekeknek felnőttekről Mi-
chael Ende regénye alapján 
10:00 | KAMARA Bérlet-
szünet Jegyvásárlás

TóTÉK tragikomédia két 
részben 19:00 | KAMARA 
Bérletszünet Jegyvásárlás

December 7. hétfő A 
KAzINczY fereNc 
ISKOLA juBILeuMI 
MűSOrA 17:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Jegyvásárlás

December 9. szerda 
LÚDAS MATYI mesejáték 
két részben 10:00 | KAMARA 
Habakuk bérlet Jegyvásárlás

eGY cSóK ÉS MáS 
SeMMI zenés komédia 
két részben 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Egyetemi bérlet 
Jegyvásárlás

A NAGY GATSBY ro-
mantikus pop art táncjáték 
két részben 19:00 | KAMA-
RA Lehár (Arany, Ezüst) 
bérlet Jegyvásárlás

December 10. csütörtök 
DIóTÖrŐ mesebalett 11:00 
| JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás

LÚDAS MATYI mese-
játék két részben 14:00 | 
KAMARA Pumukli bérlet 
Jegyvásárlás

eGY cSóK ÉS MáS 
SeMMI zenés komédia 
két részben 18:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Schiller ifj. bérlet 
Jegyvásárlás

December 11. péntek DI-
óTÖrŐ mesebalett 11:00 
| JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás

LÚDAS MATYI mesejá-
ték két részben 14:00 | KA-
MARA Aranyalma bérlet 
Jegyvásárlás

eGY cSóK ÉS MáS 
SeMMI zenés komédia 
két részben 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Földes ifj. bérlet 
Jegyvásárlás

a misKolci nEmzEti 
S Z Í n h Á Z  M Ű S O R A 
December  5. – December 11. 

Ünnepi gyertyaként  
ragyogott a Diósgyőri vár



Megbontotta a szél  
a tetőszerkezetet 

Miskolcon több helyen 
károkat okozott decem-
ber 1-jén az erős szél. Több 
helyre riasztották a tűzoltókat letört faágakhoz, a belvárosban, 
a Széchenyi utcán egy épület tetőszerkezete életveszélyessé vált, 
a helyszínt a kárelhárítás idejére a katasztrófavédelem bizto-
sította. Kora délután kapták a bejelentést, hogy a belvárosban 
egy főutcai épület tetőszerkezetét erősen megrongálta a szél, a 
káreset veszélyt jelenthet a közlekedőkre. A veszély elhárítása 
érdekében kordonnal kerítették el az érintett járdaszakaszt a 
Széc henyi utcán, a területet a rendőrség és a katasztrófavédelem 

szakemberei 
b i z to s í tot-
ták arra az 
időre, amíg 
el nem tá-
volították az 
utcára lógó, 
sérült tető-
részt. 

Jelentkezzen, aki ismeri a tolvajt!
A nyomozóhatóság egy miskolci 

üzletből értékes mobiltelefont eltu-
lajdonító férfi azonosításához kéri a 
lakosság segítségét. A rendelkezés-
re álló adatok szerint egy ismeretlen 
férfi november 4-én 15 óra 50 perc 
körüli időben bement Miskolcon a 
Széchenyi István út 36. szám alatt 
található üzletbe, s eltulajdonított 
egy 81 ezer forint értékű Samsung 
Grand Prime típusú mobiltelefont. A rendőrség kéri, hogy aki a 
képen látható személyt felismeri, kilétéről, tartózkodási helyéről 
információval rendelkezik, jelezze.

Kis híján gyilkoltak
Emberölés-kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja mi-

att hallgattak ki a rendőrök két ózdi testvért. A 19 éves F. József 
és fiatalkorú öccse november 30-án 15 óra 30 perckor Ózdon, 
előzetes szóváltást követően bántalmaztak és egy késsel több-
ször megszúrtak egy 33 éves helyi férfit. A sértett a bántalma-

zás következtében 8 na-
pon túl gyógyuló, súlyos 
sérüléseket szenvedett. A 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapi-

tányság munkatársai a bűncselekményt követően egy órán belül 
elfogták, majd bűnügyi őrizetbe vették a terhelteket. 

A térfigyelő kamera 
buktatta le  
a randalírozókat

Nem mindenki-
nek hozott békessé-
get advent első va-
sárnapja. November 
29-én késő este nyolc 
tíz fiatal verekedett 
össze Miskolc belvá-
rosában, a Centrum előtt. A térfigyelő kamera rögzítette az ese-
ményeket, a helyszínre érkező rendészek és rendőrök lekapcsolták 
a randalírozókat. 

Fészekrakó-ügy: pár nap múlva elsőfokú ítélet
Hosszú tárgyalás után, december 10-én első fokú ítéletet hirdet-

nek a „fészekrakó” néven elhíresült büntetőügyben. Akkor derül 
ki, milyen büntetési tételre számíthatnak a fővádlottak és az ösz-
szességében majd 300 ember, akik érintettek az ügyben. Megyery 
Péter ügyvéd, az egyik vádlott védője érdeklődésünkre elmondta, 
ha bebizonyosodik, hogy a fővádlottak bűnszervezetben követték 
el fészekrakós ügyleteiket, akár öttől huszonkét évig terjedő sza-
badságvesztésre is számíthatnak. Ha nem volt bűnszervezet, akkor 
a büntetési tétel kettő és nyolc év közötti. A keddi tárgyalási napon 
a vádlottak az utolsó szó jogán még megszólalhattak, ha akartak. 

Mozaik Miskolci Napló

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják 
rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, amelyre üzene-
teiket, problémáikat elküldhetik: info@mikom.hu. Dr. Strass-
burger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

MiNdeNKit érhet Jogeset

heti horoszKóp
Kos (március 21 - április 20) Nehéz időszakon van túl, de 
most már legalább tudja, hogy mire képes. Ne hagyja, hogy 
ezentúl bárki is megkérdőjelezze a képességeit, hiszen sok min-

dennel képes volt megküzdeni. Mindennek ára van, és azt meg is kell fizetni.

Bika (április 21 - május 20) Végre elég magabiztos ahhoz, 
hogy megmutassa valakinek a valós személyiségét, és kide-
rülhet, hogy jól cselekszik. Ne féljen feltárni a szívét mások 

előtt, ha őszintén teszi, a siker nem marad majd el egy idő után.

Ikrek (május 21 - június 21) Nyitottan és megértően fordul 
valaki felé, még akkor is, ha esetleg nem egyeznek minden té-
ren a nézeteik. Ez a hozzáállás mindenkinek az épülésére válik 

majd. Az Öné a döntés szabadsága, de a következményei is.

Rák (június 22 - július 22) Valaki egy kis türelmet és haladé-
kot kér Öntől, amit boldogan meg is ad, de nem akarja, hogy 
visszaéljenek a jóindulatával. A kedvesség nem zárja ki azt, 

hogy határozott is legyen. Találja meg a megfelelő embereket. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Könnyen elbizonytalano-
dik, amikor valami nem az elképzelései szerint alakul, de egy kis 
visszalépés nem kell, hogy minden döntésedet megkérdőjelezze. 

Minden körülmények között bízzon magában, hiszen a saját útját járja.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Bizonyos helyzetek 
olyan ijesztőnek tűnhetnek, hogy jobbnak látja kihátrálni belő-
lük. Ez azonban nem a helyes döntés, ha így tesz, le kell mondania 

valami olyanról, ami nélkül viszont csalódott lesz majd. Mérlegeljen okosan!

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Nagy lépéseket tesz 
a céljai felé, de a változás akár ijesztőnek is tűnhet. Ne hátrál-
jon meg, mert végül minden elem a helyére kerül és Ön is jó 

helyen találja magát. Tartsa tiszteletben a saját határait és a másokét is. 

Skorpió (október 24 - november 22) Bölcs tanácsot kap 
valakitől, de a megoldás már Önre vár. Lehet, hogy meglátja a 
megoldáshoz vezető utat, de azt végig is kell járnia, és lehet, 

hogy ez néha majd nem lesz egyszerű. Mindig a cél lebegjen a szeme előtt. 

Nyilas (november 23 - december 21)  Gyorsan kiderül, hogy 
fölöslegesen aggódott egy dolog miatt, mert a helyzet sokkal 
könnyebben tisztázódik, mint remélte. Csak legyen Ön is egye-

nes, és nyitott a megoldások felé. Vesse bele magát a dolgok sűrűjébe!

Bak (december 22 - január 20) Ne csak a nagyobb képet néz-
ze, figyeljen oda a részletekre is, mert csak így érheti el, hogy 
a jelenben is boldog legyen. Törődjön a jövőjével, de szeresse 

azt is, ami most van. Most fontos, hogy keményen és kitartóan dolgozzon. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Lehet, hogy most úgy érzi, 
bizonytalan, és talán nem is a megfelelő helyen áll, de tudja, hogy 
hova tart, és ez a bizonyosság most már erőt ad a folytatáshoz. Ne 

kételkedjen magában, legyen nyitott, és vegye észre a megoldást.

Halak (február 20 - március 20) Lehet, hogy már mindent 
előkészített, de néha az utolsó lépést a legnehezebb megten-
ni. Lezárni valamit sohasem egyszerű, de néha éppen ez kell 

ahhoz, hogy valami sokkal jobb történjen az életünkben, karrierünkben.

Mikulás
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Kétrészes, látványos műsort mutatott be november 28-án, múlt szombaton este a Művészetek Háza közönségének a Szinva-
völgyi Néptáncműhely és a Szinva Art Társulat. Az „Érzés-Hagyomány-Őrzés”című produkciót Maródi Attila rendezésében, a 
Tényleg Zenekar közreműködésével állították színpadra. A Szinvavölgyi Néptáncműhely felnőtt együttese legközelebb február 
14-én Budapesten, a Művészetek Palotájában szerepel majd, három koreográfiával.                                                     Fotó: Végh CsAbA

Forró NyoMoN

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben a Mikulás néhány 
külföldi elnevezését rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, 
egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb december 22-én 
éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hu-
nyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes meg-
fejtéseket beküldők között egy-egy december elején meg-
jelenő, 2016-os Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki.  
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A Diósgyőri várban is számtalan programmal hangolódha-
tunk az ünnepekre. Az elmúlt hétvégén Nagy Lajos korát idézte 
a Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend történelmi játéka, de a 
későbbiekben lesz bábelőadás, valamint betlehemes és Luca-napi 
mulatság is. 

Várünnep
érzés-hAgyoMáNy-Őrzés

A  hét fotója
Végh CsAbA     

FelVétele


