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Többéves 
tárgyalás után, 
december 10-én 
elsőfokú ítéletet 
hirdettek 
a „fészekrakó” 
néven elhíresült 
büntetőügyben.

Továbbra is számtalan színes, hangulatos programmal várják a miskolciakat a Szent István téren. Miskolcon és környékén kiemelkedően sokan, összesen több mint 45 ezren írták 
már alá a tiltakozó íveket az uniós bevándorlási kvóta ellen.

Nyugdíjas szervezetek 
képviselőivel találkozott 
december elején a város-
vezetés és a Fidesz-KDNP 
frakció. A jövőben évente 
kétszer rendeznek hason-
ló összejövetelt.

„Az MVK DolgozóI IS KAPjáK Meg 
Az éV VégI juTAlMAT”

Kriza ákos:

Kriza ákos polgármester a városi 
közgyűlés csütörtöki ülésén arra 
kérte a Miskolc Holding és váro-
si közlekedési vállalat vezető-
it, hogy noha még nem 
született megegyezés 
a bértárgyalásokon, az 
MVK dolgozói is kap-
ják meg karácsony 
előtt az év végi ju-
talmat.

ÜNNePI ProgrAMoK

Miskolc és környéke 
sem kér a migránsokból3.

oldal

Nyugdíjas Szervezetek Koordinációs 
Tanácsa alakul

ÜgyVéD, 
bANKI AlKAlMAzoTT, 

értékbecslő 
A VáDloTTAK PADjáN
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Nyugdíjas szervezetek képviselőivel 
találkozott december elején a város-
vezetés és a Fidesz-KDNP frakció. 
A jövőben évente kétszer rendeznek 
hasonló összejövetelt.

Kiss János alpolgármester és a Fi-
desz-KDNP frakció 38 nyugdíjas szer-
vezet képviselőjével folytatott megbe-
szélést a városháza dísztermében. Az 
alpolgármester tájékoztatta a megje-
lenteket az önkormányzat nyugdíja-
sokat érintő programjairól és terveiről. 
Kiemelte, szeretnék még szorosabbra 
fűzni a szépkorúakkal a már meglévő 
kapcsolatokat, hogy az idősebb gene-
ráció is részese lehessen az őket érintő 
döntéseknek.

A nyugdíjas szervezetek képviselői 
elmondták, nagy segítség számukra a 
Salkaházi Sára Program. Nem csupán 
az anyagi juttatás jelent sokat, nagy 
szükségük van a kulturális és szabad-
idős programokra is. Felvetették, ha 
lenne egy kisbusz, amit használhatná-
nak, azt beosztanák a szervezetek egy-
más között és könnyebben jutnának el 
kirándulásokra.

A találkozón elhangzott: a miskol-
ci önkormányzat létrehozza a polgár-
mesteri hivatalban a Nyugdíjas Szer-
vezetek Koordinációs Tanácsát. A 
jövőben ez a szervezet fogja koordi-
nálni a nyugdíjas szervezetek és az ön-
kormányzat találkozóit, amit ezentúl 
évente kétszer hívnak össze.

Nyugdíjas Szervezetek Koordinációs Tanácsa alakul Miskolcon

Napirend előtti felszólalásában 
Kriza Ákos polgármester arra kér-
te a Miskolc Holding és az MVK 
Zrt. vezérigazgatóit, hogy az elhú-
zódó szakszervezeti bértárgyalá-
sok ellenére, a közlekedési társaság 
dolgozóinak is fizessék ki az év 
végi jutalmat.

Mint ismeretes, a Miskolc Hol-
ding valamennyi tagvállalatnak ja-
vaslatot tett 2016. január 1-jétől át-
lagosan 3%-os béremelésre, kivéve 
az autóbusz és villamosvezetőket, 
akiknek az 5%-os béremeléséről 
már korábban döntöttek. Ugyan-
csak tartalmazta a javaslat, hogy a 
Holding kétheti jutalmat fizet a nem 
premizált munkakörökben dolgozó 
munkavállalók számára még kará-
csony előtt. Valamennyi tagválla-
lat dolgozói képviselete elfogadta az 
ajánlatot, kivéve az MVK szakszer-
vezeti vezetőit. – Felkérem a Miskolc 
Holding vezérigazgatóját és az MVK 
Zrt. vezérigazgatóját, hogy annak el-
lenére, hogy a szakszervezettel még 
nem állapodtak meg, az MVK dol-
gozóknak is fizessék ki a jutalmat, 
ez megnyugvást jelenhet az adven-

ti időszakban – fogalmazott Kriza 
Ákos. Így a bértárgyalásokat úgy 
tudják folytatni, hogy legalább ezt a 
tételt nem fenyegetni a megállapo-
dás hiánya.

A polgármester tájékoztatott, ho-
gyan alakult a munkaerő-piaci hely-
zet Miskolcon az elmúlt öt évben. 
2011 nyarán még 12588 álláskeresőt 
tartottak nyilván, idén nyáron pe-
dig már csupán 7976-ot. – Évente 
ezer fővel csökkent az álláskeresők 
száma, ami példamutató – emelte 
ki Kriza Ákos. Mint mondta, tovább 
kell fejleszteni a szakképzést, hogy 
azok is találjanak munkát, akik ké-
pesítés hiányában eddig csak a köz-
munkába tudtak bekapcsolódni. 

Kriza Ákos: Az MVK dolgozóknak is  
fizessék ki a jutalmat

Idei utolsó rendes ülését tartotta de-
cember 10-én Miskolc Megyei Jogú 
Város képviselő-testülete. Tárgyaltak 
egyebek mellett a miskolci tejüzem 
újraindításáról, a költségvetésről és 
nyilatkozatot fogadtak el a Salkaházi 
Program védelmében. 

A Jásztej Kft. beruházási támogatást 
kapott a várostól, cserébe munkahelye-
ket teremt. A testület minden tagja tá-
mogatta azt az előterjesztést, amelyben 
az önkormányzat 62,2 millió forintos 
beruházási támogatást nyújt a Jásztej 
Kft.-nek. A cég a Minna Zrt. és a Milk-
net Kft. felszámolásakor megvásárolta 
a miskolci tejüzemet. 

A Jásztej Kft. vállalta a támogatásért 
cserébe, hogy Miskolcra telepíti más 
telephelyeiről gyártási kapacitását. 50 
munkahelyet megtart a tejüzem újra-
indításával és további 50-70 új mun-
kahely létrehozását vállalta. Emellett a 
társaság vállalta azt is, hogy a követke-
ző 5 évben 500 millió forinttal bővíti 
nettó árbevételét. Az új tejipari válla-
lat megkötötte a közüzemi szerződést 
és a víziközmű fejlesztési hozzájárulás 
47 millió forintos összegét átutalta az 
önkormányzatnak.

Költségvetés, MVK
A közgyűlés a városi költségvetés 

harmadik negyedéves állapotáról is 
tárgyalt. Jelenlegi helyzetében a 
büdzsé csaknem 46 milliárd 
forintos bevétellel és 58 
milliárd forintos kiadási 
főösszeggel számol. A 
költségvetési egyenleg 
így 12 milliárd forint, 
ebből 3 milliárd mű-
ködési, 9 milliárd fel-
halmozási egyenleg.

A képviselők döntöttek 
arról is, hogy az önkormány-
zat folyószámla-hitelkeretét ideig-
lenesen 2 milliárd forintról 3 milliárd 
forintra emelik az év végéig azért, hogy 
a most megnyíló EU 2014-2020 közötti 
uniós források pályázatainak előkészí-
tését el tudják kezdeni. A most felhasz-
nálandó összegeket később a sikeres pá-

lyázatok esetén visszakapja a város, de a 
módosítás nélkül ezeket a lehetőségeket 
nem vagy csak nagyon nehezen tudná 
kihasználni Miskolc.

A közgyűlés 830 millió forintos tá-
mogatást nyújt az MVK Zrt. részére. A 
pénzt azért kapja a közlekedési vállalat, 
mert az önkormányzat a közszolgálta-
tási szerződésben vállalta, hogy a bevé-
telekkel nem fedezett költségeket meg-
téríti a vállalatnak. Ez az összeg 2008 és 
2013 között 830 millió forint volt, amit 
most fizet ki az önkormányzat.

Kiss János alpolgármester a vitában 
kiemelte: jó néhány közlekedési tár-
saság szeretne olyan helyzetben len-
ni, mint az MVK. Lecserélték a villa-
mosokat, jönnek az új MAN buszok. 
A beígért béremelés pedig ott van az 
MVK járművezetők zsebében, ők nem 
három, hanem öt százalékot kaptak. – 
Miskolc város hónapok óta nem hasz-
nálja folyószámlahitelét, ami stabilitást 
jelent. Beruházási hitelünk lehet, az ér-
téket teremt – fogalmazott Kiss János.

Városi lesz a Vasgyári Piac
A közgyűlés tárgyalta azt az elő-

terjesztést, amelyből kiderült, hogy a 
Vasgyári Piac jelenlegi üzemeltetőjé-
nek, a megyei KISOSZ-nak december 
31-én lejár a szerződése. A javaslat úgy 

szólt, hogy januártól a Miskolci Város-
gazda Kft. vegye át a piacot. Az önkor-
mányzati cég üzemelteti a Búza téri és 
a Zsarnai piacot – most a Vasgyárit is 
megkapja.

Kiss János alpolgármester azzal indo-
kolta a javaslatot, hogy ennek a változ-
tatásnak köszönhetően, sokkal erőtel-
jesebben tud fellépni az önkormányzati 
rendészet a piacon. Rendészeket vezé-
nyelnek oda, hogy fenntartsák a rendet, 
kiszűrjék az illegális árusokat. A képvi-
selők támogatták az előterjesztést, janu-
ár elsejétől a Miskolci Városgazda Non-
profit Kft. üzemelteti a Vasgyári Piacot.

Nyilatkozat a Salkaházi Program  
védelmében

A képviselő-testület Fidesz-KDNP 
többsége nyilatkozatot fogadott el az 
ülésen a Salkaházi Sára Program vé-
delmében. „Mi, Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának képvise-
lői, akik a város lakosságának 

felhatalmazásából Miskolc 
nyugdíjas közösségé-

ért felelősséggel tarto-
zunk, ezen ünnepé-
lyes nyilatkozattal 
ismételten hitet te-
szünk a Salkaházi 

Sára Miskolc Prog-
ram megvédése mel-

lett. Egyben őszinte saj-
nálatunkat fejezzük ki azon 

politikai megnyilvánulások miatt, 
amelyekkel a Jobbik miskolci vezetése 
a programot illette – olvasható a nyilat-
kozatban, melynek elfogadását csak a 
Fidesz-KDNP frakció képviselői támo-
gatták. Az ellenzék jelen volt a szavazás-
kor, de nem voksolt. 

Salkaházi Program, tejüzem, költségvetés, MVK

Ülést tartott Miskolc 
képviselő-testülete



Többéves tárgyalás-sorozat után, de-
cember 10-én elsőfokú ítéletet hirdet-
tek a „fészekrakó” néven elhíresült 
büntetőügyben. 

A fészekrakó program keretében 
nyújtott banki jelzáloghitelek felvéte-
le során történt visszaélésekkel kap-
csolatban feljelentések, állampolgá-
ri bejelentések és a Miskolci Városi 
Ügyészség magánjogi és közigazgatá-
si jogi szakága által indított büntető-
eljárást követően kezdődött nyomo-
zás. A maratoni hosszúságú perben, 
2012. májusában volt az első tárgya-
lás, azóta a bíróság 161 tárgyalási na-
pot tartott.  

Az ügyben egy ügyvédi iroda mellett 
érintett az OTP egy tisztviselője, egy ér-
tékbecslő, és az is, aki fiktív munkahe-
lyi igazolásokat adott ki ahhoz, hogy az 
érintettek hozzájuthassanak a lakáshoz. 
Az OTP-t 750 millió, az államot 170 
millió forint kár érte.

Az elsőrendű vádlott B. Marianna 
ügyvéd, akit – nem jogerősen - bűn-
szövetségben, társtettesként, folytató-

lagosan elkövetett csalás, vesztegetés, 
okirat-hamisítás miatt 7 év letöltendő 
börtönbüntetésre és több mint 26 mil-
lió forint vagyonelkobzásra ítéltek. A 
másodrendű vádlott, H. Márta, az ügy-
védnő titkárnője 6 év börtönt kapott, 
miként G. Sándor is, aki az „ügyfele-
ket” hajtotta fel. A másik felhajtót, K. 
Rolandot 7 év börtönre és 20 millió fo-
rint vagyonelkobzásra ítélték. Négy év 
szabadságvesztésre ítélte első fokon a 
bíróság az ingatlan értékbecslőt, illetve 

K. Zoltánt, aki a hatodrendű vádlottja 
az ügynek.

Százhatvanegy vádlottat - csalás, 
költségvetési csalás bűntette, hamis 
magánokirat folytatólagosan elköve-
tett felhasználása vétsége miatt - hat 
hónaptól egy évig terjedő felfüggesztett 
szabadságvesztéssel sújtottak, míg több 
mint nyolcvan vádlott megrovásban 
részesült. A hamis munkáltatói igazo-
lást kiállító húsz vádlottat felfüggesztett 
szabadságvesztésre, pénzbüntetésre, il-
letve közérdekű munkára ítélték. A tör-
vényszék 11 vádlottat bizonyítottság hi-
ányában felmentett az ellenük felhozott 
vádak alól, valamint 6 vádlottal szem-
ben megszüntette a büntetőeljárást, 
időközben bekövetkezett haláluk miatt.

Az ítélet nem jogerős, a fővádlottak 
és védőik jogorvoslattal éltek a kisza-
bott büntetés enyhítése érdekében, 23 
vádlott és védője az ítéletet tudomásul 
vette, míg az ügyész, valamint a további 
vádlottak és védőik 3 napos gondolko-
dási időt kértek.

Hosszú évekre rács mögé kerülhetnek a fészekrakók fészekrakói
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Őszinte kíváncsisággal figyelem, meddig tart még a magyar kormány türelme, 
meddig bírják cérnával – kül- és belföldön egyaránt – hogy észérveket próbálja-
nak meg felsorakoztatni az ideológiai rögeszmékkel, (ál)liberális hisztériakeltés-
sel  szemben. 

A legújabb trükk az úgynevezett „vita”. Megpróbálják elhitetni velünk, hogy 
ma már nem érvényesülhet egyszerűen a normális, józan ész - ezt meg is kell 
indokolni! Természetesen az (ál)liberális szempontok szerint. Onnantól pedig, 
hogy kialakult a vita, már legitimálva lett az a „másféle” álláspont, amire egy 
egészséges gondolkodású ember egyébként csak a fejét csóválja. 

Hiszen azt, ami magától értetődő - éppen ezért - nem mindig egyszerű meg-
magyarázni. Meg hát nem is nagyon érdemes. Ha Józsi bácsi a harmadik szom-
szédból hirtelen elkezd olyanokat mondani, hogy ő Napóleon, akkor nemigen 
rendeznek kerekasztal beszélgetést róla, vajon igaza van-e, hanem elviszik va-
lami zárt helyre. Ugyanígy, ha valakinek meg kéne magyaráznia, miért jobb lá-
bon járni, mint kézen, nem biztos, hogy hirtelen tele lenne érvekkel – de ettől 
még nem is kezdene el kézen járni! Harsány vitát provokálnak róla, miért tart-
ják nagyon sokan természetellenesnek az egyneműek kapcsolatát, házasságát, s 
közben nem jut eszükbe, hogy ha ez már századokkal ezelőtt polgárjogot nyer 
– ne adj’ Isten, kötelező lesz – akkor talán ma ők sem léteznének, az emberiség 
jelentős részével együtt.

Meg kell magyarázni, miért van szükség a Terrorelhárítási Központra, egy 
olyan világban, amelyben globálisan a terrorizmus jelenti a legnagyobb fenyege-
tést. Meg kell magyarázni, mért rázza ki az épeszű embereket a hideg attól, hogy 
egymillió közel-keleti migránst szabadítottak rá Európára, meg kell magyaráz-
ni, miért nem hajlandók nagyon sokan „eltérő kultúrának” titulálni az agresz-
szív kulturálatlanságot.  Meg kell magyarázni, miért nem akarnak lakóközös-
ségek együtt élni deviáns, nem egyszer bűnözői életmódot folytató csoportokkal, 
meg kell magyarázni, miért nem lehet megtűrni a XXI. században, egy európai 
nagyváros területén a nyomortelepeket.

A polgári oldal józan észre apelláló érvei szemlátomást térben és időben sem 
nagyon tudnak összetalálkozni a liberális-jogvédői részről válaszul érkező, fisz-
tulázó, emelt hanggal, agresszív hisztériázással, gúnyolódással. Mert hát a tole-
rancia önjelölt bajnokai igazából mindenki másnál intoleránsabbak, s a szólás-
szabadság nevében mindig is totális véleménydiktatúrára törtek. 

A magyar társadalom tűrőképessége viszont nagyjából elért arra a szintre, 
amikor már nem nagyon akarja Ádámtól, Évától magyarázgatni, miért vágyik 
normális, nyugodt életre, és miért van nagyon elege azokból a destruktív jelensé-
gekből, amelyeket az esélyegyenlőség meg az emberi jogok szólamai mögé bújva, 
rászabadítottak.

Hát azért, mert csak.
Szepesi Sándor

Hát azért, mert csak

Miskolcra érkezett december 4-én 
a Fidesz „Megvédjük az országot” 
elnevezésű, országjáró tájékoztató 
fóruma. A rendezvényen, majd Csö-
bör Katalin országgyűlési képviselő 
december 10-i sajtótájékoztatóján 
elhangzott: Miskolcon és környékén 
kiemelkedően sokan, mostanáig ösz-
szesen több mint 45 ezren írták már 
alá a tiltakozó íveket, az uniós beván-
dorlási kvóta ellen. 

– Ebből az óriási számból egyér-
telműen kitűnik, hogy Miskolc és a 
környező települések lakossága nem 
ért egyet a migráns betelepítési prog-
rammal, amit az Európai Unió ránk 
akar erőltetni – mondta el a tájékozta-
tó fórumon Sebestyén László, a Fidesz 
B.–A.–Z. Megyei 2. számú választóke-
rületének, valamint miskolci szerveze-
tének az elnöke. 

V. Németh Zsolt államtitkár (felső ké-
pünkön balról) tájékoztatott: úgy látják, 
nagy egyetértés kíséri a magyar köz-
vélemény részéről a szándékot, hogy a 
kormány, s személyesen a magyar kor-
mányfő is mindent megtegyen az úgy-
nevezett Juncker-képlet, a betelepítési 
kvóta ellen. - Nem szeretnénk beenged-
ni olyanokat, akik egészen más kultú-
rából érkeznek, képtelenek beilleszked-
ni, párhuzamos társadalmat hoznának 

létre és veszélyt jelentenek Magyaror-
szágra – fogalmazott V. Németh Zsolt. 

Csöbör Katalin országgyűlési képvi-
selő, a Fidesz B.–A.–Z. Megyei 1. számú 
választókerületének elnöke a tájékoz-
tató fórumon 28 ezer, majd pár nappal 
később, december 10-i sajtótájékozta-
tóján már 30 ezer tiltakozó aláírásról 
számolt be választókerületében. Ehhez 
tartozik Miskolc fele, Alsózsolca, Fel-
sőzsolca, Arnót, Szirmabesenyő és Sa-
jókeresztúr is. Kiemelte, az EU intéz-
ményei és meghatározó politikai erői 
egyelőre képtelenek megoldást találni 
a migráns-áradat megállítására. Ehe-
lyett életképtelen javaslatokat dolgoz-
nak ki a menekültek szétosztásáról. - A 
kvóta nem jelent megoldást semmire. 
Nem jó a menekülteknek, de a kötele-
zett államokat is lehetetlen helyzetbe 
hozhatja – hangsúlyozta az országgyű-
lési képviselő megköszönve a környék 
polgármestereinek, és a tiltakozó ívek 
aláíróinak a támogatását, akik kiállnak 
Európa, az európai kultúra és hazánk 
egysége mellett.

3  

MisKolc és KörnyéKe 
seM Kér a MigránsoKból

MegvédjüK 
az országot!

Ügyvéd, banki alkalmazott, értékbecslő a vádlottak padján
A fészekrakó ügy néven elhíresült ingatlan biznisz 2003 és 2008 között vi-

rágzott. A fő vádlottak az ingatlanok értékesítése során az adásvételi szerződés-
ben az eladóknak ténylegesen átadott vételárnál magasabb összeget tüntettek 
fel és a különbözetet szétosztották egymás között. A felülértékelt ingatlanok 
vételára részben „fészekrakó” hitelből, részben pedig a fiatalok otthonterem-
tési támogatásából tevődött össze. A felkutatott hitelfelvevők általában jövede-
lemmel, munkaviszonnyal nem rendelkező, mélyszegénységben élő családok 
voltak, akiknek a hitelkérelmeit valótlan tartalmú adásvételi szerződéssel és 
hamis munkáltatói igazolással nyújtották be. Az ügyintézés során a „beépí-
tett” pénzintézeti személy működött közre a hitelkérelmek gyors, gördülékeny 
elbírálásában. A vádirat szerint 132 ingatlanhoz jutottak hozzá olyanok, akik 
sem a felvett hitelt, sem a rezsit nem tudták fizetni. A Miskolcra költöztetett, 
sok esetben beilleszkedésre képtelen családok miskolciak tízezreinek az életét 
keserítették meg, a lakásokat pedig teljesen lelakták. 

Kiderült, hogy az akkori kormány már 2005. augusztusában megszigorítot-
ta a fészekrakó rendeletét, éppen azért, hogy ne lehessen értéktelen lakások 
dupla, vagy tripla árú ál-adásvételével kicsalni az állami támogatást. A jogsza-
bály a jegyzők kötelezettségévé tette, hogy a fészekrakó programokban érintett 
lakásokra adó- és értékbizonyítványokat állítsanak ki, valós értékükön becsül-
ve fel azokat. Erre Miskolcon is meglett volna a lehetőség, gátját szabhatták 
volna a felülértékeléseknek – mint például Ózdon történt. 2012-ben belső vizs-
gálatot folytattak le a városházán az ügyben. Csiszár Miklós jegyző úgy tájé-
koztatott, az ellenőrzési osztály súlyos hiányosságokat talált a hivatali munkát 
illetően 2005 és 2008 között. Személyi konzekvenciák levonására is sor került, 
az adó- és értékbizonyítvánnyal kapcsolatos ügyeket ellátó ügyintézőt és az ő 
csoportvezetőjét méltatlanság jogcímen elbocsátották.

„Fészekrakós” lakás az Avason
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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

Miskolctapolcai strandfürdő:  
a minősített „zöld” beruházás

tíz évig tartó kényszerszünet után, 2015 
májusában újra megnyílt a felújított és igé-
nyesen átalakított Miskolctapolcai strand-
fürdő. A jelentős arányú zöldfelületi fejlesz-
tést is tartalmazó strandépítés a green city 
fenntarthatósági elveinek figyelembe vé-
telével valósult meg, így ez lett Miskolc első 
akkreditált, azaz hivatalosan is minősített 
„zöld” beruházása.

Az élő természeti környezet, az ökoszisztéma 
számos értékes javat biztosít az ember számá-
ra: tisztítja a vizet, táplálja a talajt, oxigént termel 
és széndioxidot köt meg. Ezek olyan ingyenes, 
nagy hatással bíró „szolgáltatások”, amelyeket 
a városi zöldfelületek fenntarthatósága érdeké-
ben rendszerbe foglalva használnak fel a Green 
City típusú tervezés során. 

A Miskolctapolcai Strandfürdő újjáépítése 
során ilyen, a Green City elvek mentén meg-
fogalmazott fejlesztés történt: a meglévő kör-
nyezetet igyekeztek a természeteshez lehető 

legközelebbi állapotában visszaállítani, illetve 
abban megőrizni.

Mi a green city minősítés?
A zöld fenntarthatóság elvei szerint készü-

lő beruházásokhoz kapcsolódik a Green City 
Akkreditáció, amelynek alapja a magyaror-
szági Green City Mozgalom kiterjesztését cél-
jául tűző Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. 
által összeállított akkreditációs pontrendszer. 
Ez egy olyan gyakorlati dokumentum, amely 
útmutató a zöldfelületi rendszer tudományo-
san megalapozott fejlesztéséhez és fenntart-
hatóságához. A fenntartható fejlesztés tény-
leges teljesítését egy akkreditációs pecsét 
igazolja, amely adott esetben kiváló marke-
ting eszköz a beruházás későbbi népszerűsí-
tése alkalmával. 

A Miskolctapolcai Strandfürdő fejlesztésé-
nek folyamatában a Zöldebb Városokért Non-
profit Kft. folyamatosan részt vett: minősítette 
a terveket és a koncepciót, továbbá szakértői 
konzultációkkal, helyszíni szemlékkel és szakta-
nácsadással segítette a kivitelezési munkát. Az 

együttműködés eredményeként a strandfürdő 
megnyitásával egyidejűleg így megszületett a 
sikeres Green City minősítés is.

Mitől „zöld” a tapolcai strand?
 A Miskolctapolcai Strandfürdő I. ütemének 

átfogó fejlesztésével 11 500 négyzetméternyi 
zöldfelület jött létre, amely a teljes strandterü-
let fele. A parkosítás tervezésekor megőrizték a 
növényzet kiemelkedő értékeinek számító kor-

os platánfákat, és további növényzet telepíté-
sével növelték a terület biológiai aktivitását. Új 
telepítésként jelent meg a fürdő területén 48 fa 
8 féle fajból összeválogatva, 62 cserjefaj 2878 
példánya, valamint 86 évelő faj 6259 példánya. 
A telepített növényfélék egy részét a terület 
őshonos flórájából választották ki, míg a többi 
a strand környezetében fellelhető fajokkal azo-
nos, így megteremtődött a kapcsolat a Tapol-
cára jellemző zöldfelületi rendszerrel. 

A strandon található épületeket növényekkel 
futtatták be. Az így létrejövő zöldfalak a legmo-
dernebb, biológiai aktivitást növelő technológi-
át képviselik és segítik a zöld felületek további 
növelését. A strand növényzete így a számítá-
sok szerint hozzávetőlegesen 6500 kg oxigént 
termel és 5900 kg széndioxidot köt meg évente. 

A Miskolctapolcai Strandfürdő beruházás 
példája annak a városfejlesztési stratégiának, 
amely a konkrét intézkedéseket a fenntartha-
tóság szempontjai szerint valósítja meg. A für-
dő továbbfejlesztése ugyanezen elvek mentén 
folytatódik majd. 

Zöldtető (3400 m2 )
Zöldhomlokzat (1540 m2)
Egyéb zöld felület (6560 m2)
 Vízáteresztő burkolat (4067 m2)  
Épületek, burkolt felületek (7433 m2)
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A járművek gyártása ez év köze-
pén kezdődött Lengyelországban és 
Törökországban. Az elmúlt napok-
ban pedig „saját lábon”, folyama-
tosan érkeztek a buszok Tiszaújvá-
rosba, ahol a MAN szakemberei az 
utolsó simításokat végzik el rajtuk.

A buszok megkapják a miskolci 
villamosok dizájnját; így egységes 
arculatú közösségi közlekedést szol-
gáló flottája lesz a városnak. Emellett 
beállítják az utastájékoztató rend-
szert, ami a buszok forgalomba ál-
lásának egyik alapkövetelménye. Az 
ütemezés szerint a buszok leghama-

rabb jövő év január-februárban áll-
hatnak majd forgalomba. Ezzel pár-
huzamosan zajlik a munka az MVK 
miskolci telephelyén is, ahol a buszok 
üzemanyagtöltő állomását építik. 

A forgalomba álláshoz az autó-
busz-vezetők gyakorlati oktatására 
is szükség van. A sofőröknek az au-
tóbuszok menet-, és fizikai tulajdon-
ságainak megismerése után, egyelőre 
utasok nélkül kell vezetniük az új au-
tóbuszokat. A Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium által kiírt pályázat segítsé-
gével Miskolc 40 szóló és 35 csuklós 
CNG üzemű autóbuszt vásárolt.

Mintegy kétszázötven rászoruló család kapott a napokban téli tüzelőt 
Miskolcon. December 3-án a Hejőcsabai Szolgáltatási Központban, de-
cember 8-án az Arany Alkony Szolgáltatási Központban, december 11-
én pedig a Segítő Kezek Szolgáltatási Központban volt szociális faosztás. 

Gúr Péter Attila, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyer-
mekjóléti Intézmény igazgatóhelyettese elmondta: azért szervezik a vá-
ros több pontjára az akciót, hogy az érintettek lehetőleg lakóhelyükhöz 
közel juthassanak hozzá az adományhoz. Ebben az évben 250 család kap 
tűzifát Miskolcon, családonként 5 mázsát.

Az akcióba csütörtökön Kriza Ákos polgármester is bekapcsolódott: 
egy ötgyermekes, szirmai családnak ajándékozott tűzifát és élelmiszert. 
Konkoly Tibor autószerelőként dolgozik, felesége pedig hitoktató. Nin-
csenek könnyű helyzetben, nagy összegű kölcsönt kell törleszteniük, la-
kásukat nyáron viharkár érte. A gyerekek közül a legnagyobb most kezd-
te az egyetemet, az ezzel járó költségek is nagyon megterhelik a családi 
kasszát. Konkolyné Sallai Enikő szerint nagy segítség számukra az in-
gyen tűzifa. Most még az időjárás miatt nem kell annyira fűteni, de soha 
nem lehet tudni, mikor jön meg a kemény hideg.

A megyei kormányhivatal meg-
adta a HCM 1890 Kft. miskolci 
telephelyén a cementgyártási te-
vékenységhez szükséges egységes 
környezethasználati engedélyt. 
Gyakorlatilag tehát zöld utat ka-
pott a cementgyártás megindítása 
a hejőcsabai üzemben.

– Az engedélyben előírt hatósági 
előírások teljesítésével, a szükséges 

beruházásokat követően az üzemben 
alkalmazott műszaki megoldások 
megfelelnek az ágazatban elérhető 
legjobb technikai követelményeknek 
– olvasható a HCM közleményében. 
Mint írják: a cementgyári tevékeny-
ség újrakezdése és a hozzá kapcsoló-
dó szállítás a lakókörnyezetben nem 
jelent környezeti kockázatot, illetve 
nem okoz a megengedett egészség-
ügyi határérték feletti szennyezést.

A gyár mintegy 1,8 millió tonna ce-
mentet állíthat elő évente és közel 350 
új munkahelyet teremt Miskolcon. A 
HCM 1890. Kft. a LafargeHolcim ce-
mentkonszernnel folytatott 21 éves 
pereskedést követően, 2014. áprili-
sában vehette birtokba a nagy múltú 
cementgyárat. 2014. decemberében 
a kormány nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánította a gyár újraindítását.

Hamarosan forgalomba áll a CNG buszflotta Miskolcon
December végére az utolsó darabja is 
megérkezik az MAN tiszaújvárosi telep-
helyére annak a 75 CNG üzemű 
autóbuszból álló flottának, 
amely 2016-tól áll 
a miskolci lakosság 
szolgálatába. 

Tűzifával 
segítik 
a rászorulókat

Zöld utat kapott 
a CeMeNtGyártás MiskolCoN

A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2015. december 10. napján hozott jogerős ítéletével elutasította La-
fargeHolcim cementkonszern keresetét. Kimondta, hogy jogszerű a bányahatóság döntése, amellyel törölte a társa-
ságnak Miskolcon a mészkő- és agyagbánya területére vonatkozó bányászati jogát. A bíróság döntésével elhárult az 
akadálya annak, hogy a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal kiírja a hejőcsabai cementgyárat kiszolgáló bányák 
bányászati jogának elnyerésére vonatkozó pályázatot. A HCM 1890 Kft. ezzel ismét közelebb került a gyárindításhoz.
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Apróhirdetés
Sötét színű, drótszőrű, törzs-
könyves magyar vizslácskák kap-
hatók anyától Miskolcon. Telefon: 
46/304-175.

Önkéntes  támogató klubba 
várjuk a sérült gyermeket ne-
velő szülőket a megyei könyv-
tár földszintjén. Minden pén-
teken 13.30-tól várjuk szülőket 
és a gyermekeket is. Több infó: 

miskolc.imami.hu, tel.: 30/905-
81-13.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 63 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óri-
ási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, 
Bemutatóterem: Miskolc, Bükk 
áruház I. emelet. Nyitva: h–p: 
9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to nozás, lambéri ázás, filagóri-
ák, elő tetők, kerítések, kerti házak 
és egyéb famunkák készítése; Vel-
ux ablakok beépítése, cseréje; íves 
fedések és hajlatok készítése; te-
tők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgoz-
ni tudó ácsot és korábban ács mel-
lett dolgozó segédmunkást kere-
sek Miskolc és környékére, nem csak 
tetőn végzendő munkákra. Tel.: 06-
20/460-6775.

keresse az újságárusoknál 
a százéves múltra  

visszatekintő  
miskolci kalendáriumot

a Lapker Zrt.  
pavilonjaiban,  
599 Ft-os áron.
a nyereményjáték 

fődíja  
egy kétszemélyes, 

kétéjszakás  
üdülés
a gyulai  

Hőforrás Hotel  
és Üdülőpark 

jóvoltából.

www.miskolczoo.hu l facebook.com/miskolczoo

2015. december 19. és 2016. január 3-a között ked-
vezményes jegyárakkal, ünnepi nyitvatartással 
és különleges programokkal várjuk látogatóinkat:
•  december 19-én bemutatkozik Siba és Völund,  

a kárpáti hiúz pár
•  december 23–27. között élő Betlehem  

a Tanyaházban
•  december 27-én bemutatásra kerül  

Assim, a perzsa leopárd
•  december 27-én a hagyományos  

Állatok Karácsonyán állatbemutatók,  
állatsimogatók és ünnepi látványetetések

A téli szünet ideje alatt a gyermekek és nyugdíja-
sok féláron válthatnak belépőt:
• gyermek és nyugdíjas belépő: 900 Ft helyett  450 Ft
• felnőtt belépő: 1200 Ft helyett 1050 Ft
•  családi belépő (2 felnőtt + 1 gyermek részére):  

2800 Ft helyett 2550 Ft
•  a család további gyermekei részére:  

700 Ft helyett 450 Ft

Az üNNepeK AlAtt iS miNdeN NAp  
VÁrjuK lÁtogAtóiNKAt! 
• december 24-én 9–15 óráig (pénztárzárás: 14 óra)
• december 31-én 9–15 óráig (pénztárzárás: 14 óra)
• január 1-én 11–17 óráig (pénztárzárás: 16 óra)

A további napokon téli rend szerint: 9–17 óra kö-
zött tartunk nyitva (pénztárzárás: 16 óra).  

töltsük együtt 
az ünnepeket!  

üzemeltető: 



A Diósgyőri vár adventi koszorúján 
is két gyertya ég már. Az ünnepi ké-
szülődés legkülönlegesebb pillanatai 
pedig advent vasárnapjain a gyer-
tyagyújtás után következnek, amikor 
a vár is fénybe borul, a négy torony 
pedig mintha egy-egy gyertyát jelké-
pezne. Múlt vasárnap már két tornyot 
világítottak meg tűzijátékkal, jelezve, 
hogy ismét közelebb vagyunk egy 
héttel a karácsonyhoz. 

A Diósgyőri vár decemberben is bő
velkedik a programokban, de ezek közül 
garantáltan az egyik legizgalmasabb a vár 
„adventi ruhája”, azaz a tornyok színek
kel, fényhatásokkal történő kivilágítása 
a gyertyagyújtások alkalmával. A Diós
győri vár számos királyi ünnep tanúja volt 
a történelem során, s bár az adventi koszo
rú új keletű hagyomány, a vár napjaink
ban is különleges hely az ünneplésre, ezért 
választották a tornyokat a várakozás, a ké
szülődés jelképéül. Emellett karácsonyig 
minden hétvégén adventi vásár, nosztal
gia kisvasút, kézműves kuckó és ünnepé
lyes gyertyagyújtás is lesz a várban és a Lo
vagi Tornák Tere előtti vásártéren. 
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Távhő – környezetbarát módon
Miskolc elkötelezett a környezetvédelem 

területén, a megújuló energiaforrások hasz-
nosításában és a környezettudatos szemlé-
let kialakításában. Ezt igazolják az elmúlt 
években megvalósult rendszerkialakítások 
is, amelyek növelték a megújuló energia 
hasznosítását a városban.

A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő 
Miskolc Holding Zrt. cégcsoporthoz tartozó 
MIHŐ Kft. Magyarország második legnagyobb 
közüzemi távhőszolgáltatója. – Mivel az egyik 
legnagyobb hazai távhőszolgáltató cégről be-
szélünk, kiemelten fontos, hogy 2010-től Mis-

kolcon a távhőszolgáltatásba három különbö-
ző megújuló energiaforrás is bevonásra került 
– mondta Nyíri László, a MIHŐ Kft. ügyvezető 
igazgatója.

– Az első lépés a környezettudatos energia-
ellátás felé a Bogáncs utcai hulladéklerakóban 
keletkező depóniagáz felhasználása volt, majd 
következett a biomassza fűtőmű a dél-kiliáni vá-
rosrészben, illetve a sorban legnagyobb, a geo-
termikus energia felhasználása. A 2013–2014-es 
fűtési idényben az avasi városrész már a geoter-
mikus hőre csatlakozva működött, majd a 2014–
2015-ös fűtési idényre megvalósult e fejlesztés 
második üteme is, amely a Belvárost és több 

közintézményt érintett. A fejlesztések eredmé-
nyeként Miskolcon a lakossági és egyéb felhasz-
nálók 2014-ben 47,42%-ban megújuló energiá-
ból kapták a fűtési célú hőenergiát. Ezzel közel 
20 millió m3 földgáz került kiváltásra és több 
mint 36 ezer tonna szén-dioxiddal csökkent a 
környezeti terhelés. 2015-ben a második olyan 
fűtési szezon kezdődött meg Miskolcon, amikor 
már teljes kapacitáson működik a geotermikus 
rendszer, ezzel 51% fölé emelkedett a megújuló 
energiaforrások felhasználásának aránya a vá-
rosban – ismertette Nyíri László az eddigi ered-
ményeket.

Közben újabb nagyfogyasztók csatlakoztak 
a távhőrendszerre, ami tovább növelte a meg-
újuló és zöldenergiával fűtött épületek arányát, 
csökkentve a város károsanyag-kibocsátását.

– Ilyen csatlakozó volt a Miskolci Semmel-
weis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, vala-
mint a Szent Ferenc Kórház, de ebbe a körbe 
tartozik a Centrum Apartman Hotel és a Mis-
kolctapolcai Strandfürdő hőellátása is – sorolta 
az idei fejlesztéseket a MIHŐ ügyvezető igazga-
tója. Nyíri László hozzátette, az említett miskolci 
kórházak távhőszolgáltatási rendszerhez törté-
nő csatlakozása KEOP pályázati forrásból való-
sult meg. A beruházás elszámolható költsége 
közel 280 millió forint volt, melyből az Európai 
Unió vissza nem térítendő támogatást nyújtott 
140 millió forint értékben. A projekttel Miskolc 
városa ismét előre lépett a környezetvédelem 
terén, hiszen az üvegházhatású gázok kibocsá-

tása közel 775 tonnával csökkent a beruházás-
nak köszönhetően.

A jövőről szólva Nyíri László új nagyfogyasz-
tók távhőre csatlakozását és egy körösítő veze-
ték építését emelte ki. – A jövő évi tervek között 
szerepel például a DVTK Stadion és Edzőköz-
pont, valamint a Diósgyőri Uszoda távhőre kö-
tése. E mellett társaságunk tervezi további fo-
gyasztók, mint a Nemzeti Színház vagy a Földes 
Ferenc Gimnázium távhőre kötését is. Szeret-
nénk az avasi városrészt érintő körösítő távhő-
vezeték kiépítését is megvalósítani. Az újabb 
körvezeték jogosultságát bizonyítja a belvárosi 
rendszereket összekötő körvezeték eddigi mű-
ködése, mely üzemzavarok esetén jelentősen 
csökkentette a szolgáltatásból kieső fogyasztók 
számát, valamint az üzemzavar idejét is. A fent 
említett beruházások jelentős része a geotermi-

kus potenciál minél nagyobb arányú kihaszná-
lását teszi lehetővé, ezáltal tovább növelhető a 
környezetvédelmet is szolgáló, megújuló rész-
arány a miskolci távhőszolgáltatásban.

A geotermikus projekt, a megújuló részarány 
az egész ország számára kiemelt jelentőségű – 
tette hozzá a MIHŐ Kft. ügyvezetője. – A miskol-
ci geotermikus projekt sikerét mutatja, hogy a 
nemzeti energiastratégiában rögzített geoter-
mikus energiából származó energiamennyiség 
közel 10%-át Miskolc adja, amelyet idén a zöld 
innovációs nagydíj szakmai zsűrije is elismert 
a díj odaítélésével. A Greennovációs Nagydíj 
megerősíti Miskolc város vezetését, a MIHŐ Kft. 
dolgozóit és valamennyi távhőenergiát haszná-
ló fogyasztót abban, hogy jó úton járunk a fenn-
tartható fejlődés és fejlesztési céljaink megvaló-
sításában.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket  
és boldog új esztendőt kíván a MIHŐ  

Miskolci Hőszolgáltató Kft. 

Biomassza: 2,84%
Fosszilis: 48,81%

Depóniagáz: 0,29%
Geotermikus: 48,06%

Hirdetés

Pfliegler Péter alpolgármester 
gyújtotta meg múlt vasárnap a 
második gyertyát Miskolc adventi 
koszorúján, a Szent István téren. 

Ünnepi beszédében kihangsúlyoz
ta: örvendetes, hogy egyre több a 
résztvevő ezeken az ünnepi alkalma
kon. – Köszönöm, hogy ilyen sokan 
vagyunk. A remény gyertyájának a 
fénye össze fog forrni a hit gyertyá
jának fényével, hogy jelezze: érkezni 
fog Valaki – mondta el Pfliegler Pé
ter, Krisztus születésére utalva. – Fi
gyeljünk azokra az embertársainkra 
is, akiknek nem adatott meg, hogy 
szeretteik körében legyenek ezen a 
szép ünnepen. Bármelyikünk szom
szédságában, környezetében élhetnek 
ilyen emberek. Vegyük észre őket, 

szánjunk rájuk néhány percet, vagy 
akár egy mosolyt – hangoztatta az al
polgármester.

A remény gyertyájának meg
gyújtása előtt a Kossuth Lajos Evan
gélikus Gimnázium és Pedagógiai 
Szakközépiskola diákjai és óvodások 
adtak műsort, majd Gerlai Pál is
kolalelkész szolgált. 

A Remény gyeRtyáját 
is meggyújtották

két gyertya,  
két torony  
ünnepi fényben

Múlt szombaton a megszokottnál is többen voltak kíváncsiak 
Miskolc országos hírnevű, adventi villamosára. A feldíszített sze-
relvényre szó szerint alig lehetett felférni, ami nem is csoda, hiszen 
ezen a napon tiszteletét tette a Mikulás. Ha pedig ott volt, természe-
tesen ajándékokkal is meglepte a gyerekeket, a hangulatos kandalló-
nál. Mint arról hírt adtunk, az MVK különleges járműve november 
utolsó vasárnapjától közlekedik a Tiszai pályaudvar és Felső-Maj-
láth között. Bárki felszállhat rá, aki érvényes jeggyel, bérlettel, illet-
ve utazásra jogosító okmánnyal rendelkezik.

mikulás az adventi villamoson
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JELENTKEZZEN

N Á L U N K !
Miskolc területén kiadvány, 
reklámújság terjesztéshez 
keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős 
terjesztőket.

Feladat ellátása reggeli órákban, 
több napon hétvégén is!

Megfelelő munkavégzés esetén 
tisztességes bérezés!

Jelentkezni: Folyamatosan

Szeretné kiegészíteni jövedelmét?

M
UN

KA
LE

HE
TŐ

SÉ
G!

rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.

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.

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

Az akció érvényes: 

2015. 12. 12-től 2015. 12. 24-ig 

Ariel mosópor 1,4 kg, 1,5 kg, 866 Ft/kg 1299 Ft

Tomi folyékony mosószer, 1,32 l, 757 Ft/l 999 Ft

Tomi mosópor 1,4 kg–1,5 kg, 714 Ft/kg 999 Ft

Silan öblítő 0,9 l – 1 l 539 Ft

Perwol folyékony mosószer, 3 l, 666 Ft/l 1999 Ft

Perwol folyékony mosószer, 1 l 899 Ft

Pantene hajbalzsam, 200 ml, 2500 Ft/l 499 Ft

Bref Power Aktív, WC golyó, 2 db-os, 350 Ft/db 699 Ft

Háztartási nedves törlőkendő több féle 30 db-os 459 Ft

Gurulós bevásárlókocsi 2999 Ft

Kozmetikai ajándékcsomagok nagy választékban!

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Régió Park Miskolc Kft. ügyfélszolgálatán  

2015. december 1-jétől megkezdtük  
a 2016. évre szóló parkoló bérleteink értékesítését.

Árainkról bővebb információ a www.regiopark.hu weboldalon található.

Ügyfélszolgálat: Miskolc, széchenyi u. 20.



2015. december 12. | 50. hét | XII. évfolyam 50. szám
Miskolci Napló – A város lapja Sport

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. 

LEENDŐ BAJNOKOK ISKOLÁJA
Sportiskola lett a Bársony-Hunyadi Általános Iskola, amelynek épületében szinte minden meg-

újult a homlokzattól a tetőszerkezetig.

Az intézmény – amely felújítása után Gyarmati Dezső, a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó ne-
vét vette fel – a Magyar Olimpiai Akadémia tagiskolájaként a sport utánpótlás nevelését tűzte ki legfon-
tosabb feladatául. Céljuk olyan fiatalok nevelése, akik a jó tanulmányi eredményeik mellett kötelezően 
leigazolt sportegyesületi tagként kezdik meg az 5. osztályt.

Az oktatási profilban történt változáshoz igazodva új, többfunkciós tornaterem épült az iskolában a 
kosár- és kézilabda játékok, továbbá az atlétikai képességek fejlesztésére. A régi tornateremből egy 
modern, rugalmas padlózattal ellátott csarnokot alakítottak ki, amelyben a dzsúdósok mindennapi edzé-
seiket tarthatják.

A régi Hunyadi, ma már Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola felújítása és átalakítása az Új Széche-
nyi Terv Észak-magyarországi Operatív Program keretében, az Európai Unió és a magyar állam támoga-
tásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 
valósult meg. 

Projekt adatok
A projekt címe: A Bársony-Hunyadi Általános 
Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskolájának infra-
strukturális fejlesztése, különös tekintettel a 
mindennapos testnevelés feltételeinek a 
megteremtésére
Pályázati konstrukció:  
ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0028
Projektgazda:  
Miskolc MJV Önkormányzata
Támogatás: 100%
Elszámolható költség:  
497 124 001 Ft

Hirdetés

Labdarúgás
Az Újpest 2-1-re nyert múlt szom-

baton a vendég Diósgyőr ellen a lab-
darúgó OTP Bank Liga 18. fordulójá-
ban. Az első félidő kiegyenlített játékot 
és kevés helyzetet hozott. Voltak olyan 
periódusok, amikor a diósgyőriek bir-
tokolták többet a labdát, vezetést még-
is az Újpest szerzett: Bardhi mintegy 
25 méterről elvégzett szabadrúgása 
szépségdíjasra sikerült, a labda védhe-
tetlenül vágódott a kapu jobb oldalá-
ba. A szünet után gyorsan egyenlítet-
tek a vendégek, s ez arra kényszerítette 
a hazaiakat, hogy nagyobb sebességre 
kapcsoljanak. Nyomás alá helyezték a 
rivális kapuját, a helyzeteiket azonban 
rendre kihagyták. A hajrában aztán a 
DVTK-nak is voltak lehetőségei, de a 
legvégén Diagne találata döntötte el a 
három pont sorsát. (Újpest FC-Diós-
győri VTK 2-1 (1-0))

Kosárlabda
A Diósgyőr házigazdaként 25 

ponttal legyőzte a Brno csapatát múlt 
pénteken, a női kosárlabda Európa 
Kupa negyedik fordulós mérkőzé-
sén. (Aluinvent DVTK Miskolc-Br-
no 83-58) A diósgyőri lányok ezzel 
negyedik sikerüket aratták a nem-
zetközi sorozatban, és továbbjutot-
tak csoportjukból. Ettől függetlenül 
csütörtök este is teljes erőbedobással 
játszottak a holland Orange Blizzards 
otthonában, s újabb győzelmet arat-
tak. (Orange Blizzards – Aluinvent 
DVTK Miskolc 74-84). 

Jegesmedvék
A DVTK Jegesmedvék csapata ke-

rült ki győztesen december 4-én a 
„szomszédvárak csatájából”, miu-
tán kemény küzdelemben, végül be-
darálták a Debrecent. (DVTK Jeges-
medvék – Debreceni HK 7-3 (3-2, 1-1, 
3-0). Másnap a Csíkszereda követke-
zett, amely ezúttal nem jelentett nagy 
kihívást. Mayer Péter vezetőedző 
szerint nem volt magas színvonalú 
a mérkőzés, sajnálja a Csíkszeredát, 
hogy időről-időre ilyen helyzetbe ke-
rülnek, „ettől nagyobb kihívást ér-
demelne mindkét csapat”. (DVTK 
Jegesmedvék – HSC Csíkszereda 7-1 
(1-0, 4-1, 2-0). Hétfőn este a Brassó 
már komoly ellenfélnek számított, de 
a Liga legjobb csapatát ők sem tud-
ták megállítani. (DVTK Jegesmedvék 
– ASC Corona Brasov 5-2 (0-0, 2-0, 
3-2))

HíreK, eredményeK

Egy szenzációs, 5-1-es első negyedet produkálva, 
végül nagyarányú győzelemmel zárta idehaza múlt 
szombat esti mérkőzését a PANNERGY Miskolci Vízi-
labda Club. A Kemény Dénes Uszodában a Kaposvár 
volt az ellenfél. A felsőházi rájátszásba jutás szempont-
jából nagyon fontos bajnokin végül 10-4 arányú mis-
kolci siker született. Ezzel a győzelemmel, 10 pontot 
gyűjtve, jelenleg az ötödik helyen áll csoportjában az 
MVLC. A következő mérkőzését január végén a BVSC 
otthonában teljesíti majd a miskolci vízilabda-csapat.

Fontos győzelem

9

A Nemzetközi Cselgáncs Szövetség 
(IJU) hagyományosan minden év 
végén díjazza a legeredményesebb 
versenyzőket. 

A világranglista-vezetők tízezer dol-
lárral lesznek gazdagabbak, az évben 
legtöbb ranglista-pontot összegyűjtő 
férfi és női sportoló pedig ötvenezer 
dollárt kap. Két különdíjat is kioszta-
nak, a sportág népszerűsítéséért tett 
erőfeszítésekért és a nagyszerű ered-
ményekért negyvenezer dolláros ju-
talom jár. A Judoinside.com-szakpor-
tál összegyűjtött tíz lehetséges jelöltet, 
akik idén megkaphatják a különdíjat. 
A listán szerepel Gercsák Szabina is. 

A Hell Miskolci Judo Club 19 éves 
versenyzője nemrégiben Miskolcon is 
különdíjat vehetett át, a megyei diák-
sport és szabadidő egyesület ünnepi 
ülésén, a megyeházán.  Ezen a ren-

dezvényen, „Jó tanuló, jó sportoló” 
díjban részesült általános iskola kate-
góriában: Kiss Mátyás Zoltán, Csörgő 
Kristóf, Demeter Ambrus, Lenkovics 
Gréta, Kecskés Karina, Csáki Eszter, 
Vécsei Réka, Nagy Júlia és Balga Lili. 
Középiskola kategóriában: Lehmann 
Csongor, Maksa Csaba, Feczkó Bo-
tond, Sárközy Kinga és Besenyei Bog-
lárka. Felsőfokú kategóriában: Maksa 

Balázs. A három iskolafok legjobbjai: 
Kecskés Karina kosárlabdázó, Leh-
mann Csongor triatlonista, Maksa 
Balázs judós. A Megyei Diáksport és 
Szabadidő Egyesület B.-A.-Z. Megye 
Diáksportjáért emlékplakettet ado-
mányozott: Zubai Szabolcsnénak, 
Lengyelné Bendzsel Évának, Soós Ist-
vánnénak, Oláh Csaba Györgynek 
valamint Nagy Zoltánnak.

Nemzetközileg is a legjobbak 
között Gercsák Szabina
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Ünnepi jókívánságok 
óriáskivetítőkön!

A képeslapot mi elkészítjük, 
és fénypostára adjuk, vagyis 

az adventi időszakban a Szinva teraszon 
és az Avasi Gimnáziumnál felállított  

óriáskivetítőkön megjelenítjük.

Miskolc csúcsminőségű LED falain kívánhat 
kellemes ünnepeket szeretteinek, barátainak. 

Csupán annyit kell tennie, hogy elküldi képeslapja szövegét 
és elérhetőségét a karacsony@mikom.hu email címre, 

vagy eljuttatja a minap.hu  
Kis-Hunyad u. 9. szám alatti szerkesztőségébe.

Képeslap extrákkal

Kedves Ági!
Nagyon boldog
karácsonyt  
kívánok!

Öcsi

kontrolling

gazdaságfejlesztés
informatika

stratégia

HR marketing

számvitelbeszerzés

logisztika

jog

kommunikáció

vállalatmenedzselés

pénzügy

december 9–15-ig

 ÜNNEPI ÁRVARÁZS VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN!
Minden nap 

trappista sajt              
1 kg 

1099 Ft

Rama  
margarinkocka             

250 g, egységár: 796 Ft/kg 

199 Ft

Eh. egész  
csirkecomb             

1 kg (baromfit árus.üzletekben) 

649 Ft

Szerencsi tojás „S”, 10 db-os, egységár: 695,34 Ft/kg, 29,90 Ft/db 299 Ft 
Paloma őr. vák. kávé  225 g, egységár: 1996 Ft/kg 449 Ft
Lanolinos babaszappan 125 g, egységár: 1272 Ft/kg helyett 1112 Ft/kg  159 Ft helyett  139 Ft

Különféle szaloncukrok nagy választékban kaphatók! 

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

Apróhirdetés
Házvezetőnői, takarítónői ál-
lást és gyermekfelügyeletet vál-
lalok, elsősorban Miskolcon. Te-
lefon: 70/ 406-18-64.

Ikrek nevelésekor bizony jól 
jön még két kéz. Ingyenes segít-
séget nyújtunk, csak kérnie kell. 
Hívjon bátran. Tel.: 30/905-8113.

TAKAríTóGépeK 
KÖlcSÖNzéSe 
Miskolc-Hejőcsaba,  

Mésztelep út 4.  
(Tesco utcája)

 Tel.: 20/561-53-14,   
46/367-773



2015. december 12. | 50. hét | XII. évfolyam 50. szám
Miskolci Napló – A város lapja

programajánló
program/közélet

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
December 14. 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 Miskolci Napló (adventi különkiadás) 20.00 Miskolc Ma ism. 20.20 Időjárásje-
lentés 20.22 ProgramPont 20.30-05.00 Képújság

December 15. 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 Mérkőzés: 
DVTK Jegesmedvék – UTE jégkorong MOL Liga 21.00 Miskolc Ma ism. 21.20 Időjá-
rásjelentés 21.22 ProgramPont 21.30–05.00 Képújság

December 16. 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 Mér-
kőzés: DVTK – Békéscsaba labdarúgó bajnoki mérkőzés 21.00 Miskolc Ma ism. 21.20 
Időjárásjelentés 21.22 ProgramPont 21.30–05.00 Képújság

December 17. csütörtök 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 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 Időjárásjelentés 
19.30 Mérkőzés: Aluinvent DVTK – Napoli Európa kupa kosárlabda mérkőzés 21.00 
Miskolc Ma 21.20 Időjárásjelentés 21.22 Programpont 21.30-05.00 Képújság

December 18. péntek 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.30 Egészségmagazin 19.00 Miskolc Ma ism. 
19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Miskolci Napló (a hétfői adás ismétlése) 
20.00 Miskolc Ma ism. 20.20 Időjárásjelentés 20.22 ProgramPont 20.30–07.00 Képújság

December 19. szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Hír-
pont 18.10 No Comment 18.30 Promenád ism. 19.00 Hírpont ism. 19.10 No Comment 19.30 
Sportpercek ism. 20.00 Hírpont ism. 20.10 No Comment 20.30 Film 22.30–07.00 Képújság

December 20. vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 
Krónika, heti hírösszefoglaló 18.30 Mélykvíz 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.30 Miskol-
ci Napló (a szerdai adás ismétlése) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.30-05.00 Képújság 

Művészetek Háza 
December 17. 19 óra. Hangforrás bérlet. 

ÉLŐ VIZEK FORRÁSA. Händel: Messiás 
- Miskolci Szimfonikus Zenekar.  Ének: 
Csereklyei Andrea, Megyesi Schwartz 
Lúcia, Varga Donát, Kovács István. 
Km.: Nyíregyházi Cantemus Kórus. 
Vezényel: Hollerung Gábor.

December 27. 19 óra. BALÁZS FECÓ: 
ÉVSZAKOK ELŐADÓI EST Vendégek: 
Szűcs Antal Gábor & Gál Péter, Farkas 
Zsófi.

Miskolc Egyetem, díszaula
December 15. 18 óra. Karácsonyi hang-

verseny. Fellépnek: a Miskolci Egye-
tem Bartók Béla Zeneművésze-
ti Intézetének rézfúvósegyüttese, 
furulyaegyüttese, szaxofonkvartett-
je, ütőhangszeres kamaraegyüttese, 
szimfonikus zenekara, nőikara, a Mis-
kolci Bartók Kórus és sokan mások. 

Szent Anna templom
December 17. 19 óra. Boncsér Gergely 

templomi koncertje. Közreműködik: 
Bartal László valamint a Hassler ének-
együttes, Sándor Zoltán vezetésével. 
A helyszínen adakozni lehet sérült 
gyermekek szállítására alkalmas kis-
busz megvásárlására, a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat miskolci szak-
szolgálata javára.

Diósgyőr-Vasgyári Református Egy-
házközség, gyülekezeti terem

December 19. 16 óra. Ünnepváró csalá-
di délután. Délelőtt 11 órától a Refor-
mátus Nevelőszülői Hálózat gyerme-
keit és családjaikat várják betlehemes 
bábszínház előadásra. PROGRAMOK: 
„Jer, pajtás Betlehembe” - a Csoda-
malom Bábszínház betlehemes játé-
ka. Adventi könyvbörze. Lelki feltöl-
tődés, az ünnepekre készülve. Testet 
melengető forró italok és karácsonyi 
édességek. 

Miskolci Nemzeti Színház, nézőtéri 
társalgó

December 12. 17 óra. Dupla könyvbemu-
tató. Szőcs Géza Kossuth- és József 
Attila-díjas költő és Orbán János Dé-
nes József Attila-díjas és Magyaror-
szág Babérkoszorúja díjjal kitüntetett 
író új köteteit Farkas Wellmann Endre 
költő, szerkesztő ismerteti.

Kaffka Margit Könyvtár
December 16. 16 óra. Ünnepi koszorú. Ad-

venti, karácsonyi virágdíszek készítése 
Balla Annamária virágkötő vezetésével.

Petőfi Sándor Könyvtár
December 18. 10 óra. Boribon baba-ma-

ma klub. Mama alkot – karácsonyi ké-
szülődés. Amíg az alkotni vágyó anyu-
kák karácsonyi dekorációt készítenek, 
kisbabáikra  az Otthon Segítünk Ala-
pítvány munkatársai vigyáznak.

December 19. 9 óra. Karácsonyi csalá-
di délelőtt. Hópelyhes fejtörők, Mi-
kulás-bingó, ünnepi kézműveske-
dés a család apraja-nagyja számára. 
A részvételhez előzetes jelentkezés 
szükséges.

Móra Ferenc (Avasi) Könyvtár
December 15. 14 óra. Mikulástól kará-

csonyig. Gyermekfoglalkozás az ün-
nepek jegyében.

Diósgyőri vár, lovagterem
December 17. 19 óra. FELDARABOLJUK 

A VÉGTELENT. Lackfi János és Gryllus 
Dániel előadói estje.

Ifjúsági Ház
December 19. 19.30 óra. ILLÉS KARÁ-

CSONY. Házigazda: a Miskolci Illés 
Emlékzenekar.

Belvárosi liget
Minden pénteken 7-13 óráig. Miskolci 

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

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.

novák józsefné önkormányzati képviselő, 
2015. december 17-én 17 órától fogadó órát tart a 
Diógyőri Gimnáziumban (Kiss Tábornok u. 42.). 
Vendég: Balázs Csaba Alfonz, körzeti rendész.

jakab péter önkormányzati képviselő, ado-
mánygyűjtéssel egybekötött fogadó órát tart 
2015. december 19-én 10 órától a Villanyrendőr 
előtt.

KÉPVISELŐI FOGADÓ ÓRÁK 

December 12. (szombat)
14:00–17:00 Civil szerveze-
tek kézműves foglalkozása 
(városháza aulája)
16:00 Kiss Kata Zenekar 
gyermekműsora
17:00 Szinvavölgyi Nép-
táncegyüttes táncháza

December 13. (vasárnap)
14:00–16:00 Kézműves fog-
lalkozás (városháza aulája)
16:00 Adventi Gyertyagyújtás
A Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnázium és a Fáy And-
rás Görög Katolikus Köz-
gazdasági Szakközépiskola 
szolgál
A betlehemi láng érkezése
Kiss János alpolgármester 
úr meggyújtja a harmadik 
gyertyát

December 18. (péntek)
16:00 A Széchenyi István 
Alapfokú Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény, az Egressy 
Béni – Erkel Ferenc Zeneis-
kola Kisharang Együttese, 
a Miskolci Fazola Henrik 
Szakképző Iskola műsora
17:00 Kalamajka Bábszín-
ház – A kismalac és a farka-
sok, avagy forró vizet a ko-
paszra

December 19. (szombat)
14:00–17:00 Civil szerveze-
tek kézműves foglalkozása 
(városháza aulája)
16:00 Hahó Együttes mű-
sora
17:00 Zsolca Táncegyüttes 
műsora, táncház

Bőséges programmal já-
rul hozzá az ünnepi ké-
szülődéshez a miskolci II. 
Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár. A városi 
hálózat is számos esemény-
nyel segíti a ráhangolódást 
és a gyakorlati készülődést.

A Kaffka Margit Könyv-
tárban nagy hagyománya 
van a virágkötészetnek. 
December 16-án, szerdán 
délután 4 órakor adven-
ti, karácsonyi virágdíszek 
készülnek Balla Annamá-
ria virágkötő vezetésével. 
Előző nap, kedden délután 
2 órakor a Tompa Mihály 
Könyvtár teremt lehetősé-
get a kreatív készülődésre, 
karácsonyi díszek készíté-
sére.

Számos, kifejezetten csa-
ládi programmal is készül-
nek a könyvtárak. December 
15-én, kedden délután 2 órá-
tól, „Mikulástól karácsonyig” 
című foglalkozásra a Móra 
Ferenc Könyvtárban várják 
a gyerekeket. A diósgyőri Pe-
tőfi Sándor Könyvtárban az 
anyukák kreativitását segítik 
kibontakozni olyan módon, 
hogy december 18-án, pénte-
ken délelőtt 10 órától felügye-
letet biztosítanak a kicsiknek, 
míg anyukájuk karácsonyi 
dekorációt készít. December 
19-én, szombaton délelőtt 
9–12 óra között hópelyhes 
fejtörőkkel, Mikulás bingó-
val, ünnepi kézműveskedés-
sel várja a családokat a Petőfi 
Sándor Könyvtár.

Vasárnaptól ismét a mi-
norita templomban lesznek 
a szentmisék, miután elké-
szültek a tűzeset utáni takarí-
tással. Ezen a napon délután 
4 órakor mocorgós szentmise 
lesz a kisgyermekes családok-
nak, a rendház ebédlőjében.

December 15-én, kedden 
a Keresztény Értelmiségiek 

Szövetsége miskolci csoport-
ja éves közgyűlését tartja 17 
órától a Fráter György Ka-
tolikus Gimnázium díszter-
mében, majd utána adventi 
teadélutánt tartanak. Adven-
ti elmélkedést tart Lipcsák 
János, a mindszenti plébá-

nia kormányzója. December 
8-án Ferenc pápa megnyi-
totta az irgalmasság évét. A 
miskolci papság közös nyi-
tó szentmiséjét jövő szom-
baton, 19-én, 10 órakor mu-
tatják be a selyemréti Szent 
István templomban. Ezen 

a napon a Diósgyőri vár 
Szent Hedvig kápolnájában 

is lesz szentmise 14 órai kez-
dettel.

Ugyancsak jövő szomba-
ton, 18 órakor mutatják be a 
minorita templomban a bá-
nyászok miséjét, Szent Bor-
bála, a bányászok védőszent-
je tiszteletére.  
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Egyházi hírEK, EsEményEK

December 12. szombat 
FENEVADAK táncdráma 
egy részben 17:00 | CSAR-
NOK Jegyvásárlás

ToscA opera három 
részben 19:00 | NAGY-
sZÍNHÁZ Egressy (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet Jegyvá-
sárlás

PIllANTÁs A HÍD-
ról színmű két részben 
19:00 | KAMARA Katona 
(Arany, Ezüst) bérlet Jegy-
vásárlás

December 13. vasárnap 
AZ ElTörT Korsó víg-
játék két részben 17:00 | 
KAMARA Bérletszünet 
Jegyvásárlás

ToscA opera három 
részben 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Szigligeti (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet Jegyvá-
sárlás

December 16. szerda 
MoMo zenés játék felnőt-
teknek gyerekekről, gye-
rekeknek felnőttekről Mi-
chael Ende regénye alapján 
15:00 | KAMARA Papa-
geno bérlet Jegyvásárlás

A NAGY roMulus 
történelmietlen történelmi 
komédia két részben 19:00 
| NAGYSZÍNHÁZ Lehár 
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet 
Jegyvásárlás

VÁNYA bÁcsI szín-

mű két részben - fordította 
Makai Imre 19:00 | JÁTÉK-
SZÍN Jegyvásárlás

December 17. csütörtök 
MoMo zenés játék felnőt-
teknek gyerekekről, gye-
rekeknek felnőttekről Mi-
chael Ende regénye alapján 
15:00 | KAMARA Neme-
csek bérlet Jegyvásárlás

A NAGY roMulus 
történelmietlen történelmi 
komédia két részben 19:00 
| NAGYSZÍNHÁZ Madách 
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet 
Jegyvásárlás

VÁNYA bÁcsI szín-
mű két részben - fordította 
Makai Imre 19:00 | JÁTÉK-
SZÍN Jegyvásárlás

December 18. péntek 
EGY csóK És MÁs sEM-
MI zenés komédia két rész-
ben 19:00 | NAGYSZÍN-
HÁZ Upor (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet Jegyvásárlás

December 19. szombat 
MY FAIr lADY musical 
két részben 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Bérletszünet 
Jegyvásárlás

bÁcsKAI JulI PsZI-
cHosZÍNHÁZA Han-
gulat-és kapcsolatjavító 
vándorszínház 19:00 | JÁ-
TÉKSZÍN „Don Quijote 
Bal Mancsa. Jóság Kontra 
Ráció” Jegyvásárlás

a misKolci nEmzEti 
S Z Í n h Á Z  M Ű S O R A 
December  12. – December 19. Miskolci olvasónk kérde

zi, korhatár előtti nyug
ellátásra jogosultként, 
végezhete munkát, úgy 
hallotta, hogy bizonyos 
korlátozások alá esik az 
ilyen munkavégzés. 

Más szabály vonatkozik 
a saját jogú, tehát öregségi 
nyugdíjasra és más a korha-
tár előtti ellátottakra.

A saját jogú (öregségi) nyug-
díjas munkavégzésekor a ver-
senyszférában semmilyen 
korlátozás (korhatár, jövede-
lemhatár, munkaidő-korlát) 
nincs. A közszférában (pl.: 
közalkalmazottként, kor-
mányzati szolgálati viszony-
ban állóként) dolgozó, saját 
jogú nyugdíjas nyugdíjának 
folyósítását azonban mind-
addig szüneteltetik, amíg e 
jogviszonya fennáll.

 A nők kedvezményes 
nyugdíjában, illetve korha-
tár előtti ellátásban részesü-
lők munkavégzése esetén, a 
következő rendelkezéseket 
kell alkalmazni:

Amíg az ellátásban részesü-
lő személy adott évi keresete 

nem éri el a törvényben meg-
határozott éves keretösszeget, 
vagyis a tárgyév első napján 
érvényes minimálbér össze-
gének a 18-szorosát, (2015. év-
ben 1.890.000 Ft-ot), addig a 
kereset mellett a nyugellátás 
is korlátozás nélkül felvehető. 
Ha a kereset meghaladja ezt 
az éves keretösszeget, a kö-
vetkező hónap első napjától a 
tárgyév végéig (de legfeljebb 
az irányadó öregségi nyugdíj-
korhatár betöltéséig) szünetel-
tetni kell az ellátás folyósítását.

Súlyos következménye van 
annak, ha valakit ebből a kör-
ből feketén foglalkoztatnak és 
ez napvilágra kerül. Ilyenkor 
a nyugdíjfolyósító megszün-
teti az ellátását, továbbá, a már 
megkapott juttatást is vissza 
kell fizetni. A megszüntetés 
után, az érintett személynek 
a folyósított ellátás megszün-
tetését megelőző egyévi járan-
dóság összegét vissza kell fi-
zetnie és a megszüntetés után 
már nincs lehetőség korhatár 
előtti ellátás, szolgálati járan-
dóság újbóli megállapítására.

strassburgEr gyula 
ügyvéD

a jogász válaszol

nyugDíj mEllEtti 
munKavégzés

Könyvtári 
ünnepváró 

ünnEpi programoK  
a szEnt istván térEn



A tűzoltók szabadították  
ki a sérültet

Súlyos baleset történt 
szerdán az M3-as autópá-
lyán, Mezőcsát külterületén 
a Nyíregyháza felé vezető 
oldalon. Az autópályán ed-
dig még ismeretlen okból 
kamionnal ütközött egy 
személyautó. A közlekedési balesethez a mezőkövesdi hivatásos 
tűzoltókat riasztották, akiknek feszítővágó berendezés segítségé-
vel kellett egy súlyos sérültet kiszabadítaniuk a járműből. A bal-
eset okait vizsgálják.

Elkábította, kirabolta a Búza téren
A rendőrség adatai szerint november 18-án 20 óra után Mis-

kolcon, egy Búza téri sörözőben egy nő gyógyszert kevert az 
egyik vendég italába, majd együtt távoztak az italkimérésből. 
A férfi az utcán összeesett, a nő pedig bódult állapotát kihasz-
nálva elvette a sértett pénztárcáját és bankkártyáját, majd távo-
zott a helyszínről. A rendőrök hamar beazonosították, elfogták 
és előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható M. Tamásné 43 éves miskolci lakost.

Mentőakció  
a Malomszög utcában 

A szociális szolgálat 
munkatársai riasztották 
a hatóságot kedden, mert 

nem tudtak bejutni egy idős asszonyhoz a Malomszög utcában 
és életjelet sem tapasztaltak. A helyszínre vonuló tűzoltók kosa-
ras emelő segítségével, egy ablakon át jutottak be a tizedik eme-
leti lakásba. Mint kiderült, az idős asszony rosszul lett, leesett a 
vércukor szintje, a kiérkező mentők elsősegélyben részesítették. 

Mozaik Miskolci Napló

Hirdetés
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A Szent Efrém Férfikar adott jótékonysági koncertet december 6-án, az Avas-Déli Római Katolikus Plébánia templomában. Az 
adományokból befolyt összeget a szervező Symphonia Alapítvány a Szimfónia Program javára ajánlja fel. A Szent Efrém Férfikar 
2002-ben alakult, fő célja a bizánci rítusú keresztény világ vokális örökségének kutatása, bemutatása és népszerűsítése. Ugyan-
csak nagy hangsúlyt helyeznek az európai kortárs zene új kompozícióinak megszólaltatására és a magyar férfikari hagyományok 
ápolására. Névadójukról Szír Szent Efrémről (306-373) – akit már kortársai is a „Szentlélek hárfája” címmel illettek - feljegyezték, 
hogy énekei, himnuszai sok embert vezettek vissza az igaz útra.                                                                         Fotó: F. KaderjáK Csilla

Forró NyoMoN

Fotó: MoCsári lászló

Mikulás
4

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben a Mikulás néhány külföldi elne-
vezését rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy levélben vagy e-ma-
ilben, legkésőbb december 22-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe 
(3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A he-
lyes megfejtéseket beküldők között egy-egy december elején megjelenő, 
2016-os Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki.  

Farkasházi Réka, az ismert fiatal színésznő és zenekara, a 
Tintanyúl szórakoztatta a gyerekeket december 5-én a Szent 
István téren. 

Gyermek show

„A SzENtlélEk hárFájA”

A  hét fotója
F. KaderjáK Csilla 
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