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Miskolc kiemelt partnere az országos mintaprogramnak 

A RENDTEREMTÉS  
FOLYTATÓDIK! 

Igen jól kezdődött a DVTK Jegesmedvék erdélyi 
szereplése – lapzártánkig három mérkőzésből 
három nagyarányú győzelmet húzhattak be. 

DIÓSGYŐRI STADION
Bontják a régit, hogy épülhessen az új! 

RENDÉSZETI KÖZPONTOK MISKOLCON 
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Diadalúton Erdélyben!
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Miskolc kiemelt partnere az úgyne-
vezett okos mérést tesztelő, országos 
mintaprogramnak. Első lépcsőben az 
önkormányzati bérlakások mintegy 
40 százalékát viszik be a rendszer-
be városunkban. Nagyjából kétezer 
háztartásba kerül intelligens áramfo-
gyasztásmérő és 470 vízórát is a rend-
szerre csatlakoztatnak.

A KOM (Központi Okos Mérés) 
Zrt.-t, a magyar kormány bízta meg az-
zal, hogy – tesztjelleggel – építsen ki egy 
intelligens fogyasztásmérő hálózatot. 
A rendszernek több előnye van. Egy-
részt jelentős mennyiségű információt 

nyerhet majd belőle a szolgáltató és a 
fogyasztó is, másrészt zöldítheti a ha-
zai energiafogyasztást. A tesztidőszak 
egy évig tart. A Központi Okos Mérés 
Zrt. több mint 60 ezer okos mérőórát 
helyez üzembe az országban. Ebből 20 
ezer lesz az újonnan vásárolt, a többi 
esetben a meglévő mérőórákat alakítják 
át, adatkommunikációs egység beépí-
tésével. Az intelligens fogyasztásmérők 
víz-, a gáz- és a villanyórákhoz is hasz-
nálhatók.

– A cél egy országos intelligens háló-
zati rendszer előkészítése – mondta el 
Kara Ákos infokommunikációért és fo-
gyasztóvédelemért felelős államtitkár a 

rendszer csütörtöki sajtótájékoztatóján. 
Kiemelte, Spanyolországban, Olasz-
országban és Németországban már 
„okosan” mérnek, s nem kérdés, hogy 
a rendszer Magyarországra megérke-
zik. A hatékony energiafelhasználáshoz 
ugyanis hozzátartozik a modern info-
kommunikációs eszközök használata. 
A városok vezetőinek és a kormány-
nak pedig megvan a nyitottsága arra, 
hogy haladni lehessen a programmal. A 
mintaprojekt megvalósítására 21 millió 
euró áll rendelkezésre, amelyet a kor-
mány a szén-dioxid-kvóták értékesíté-
séből származó jövedelemből biztosí-
tott, az Európai Unió engedélyével.  

Vöő Kristóf, a KOM Zrt. vezérigaz-
gatója elmondta, hogy a tesztidőszakról 
átfogó tanulmány készül majd. Az okos 
mérőknél nem kell óraállást diktálni, a 
mérők elküldik a havi óraállást a szol-
gáltatónak. Folyamatosan ellenőrizni 

lehet a fogyasztást, akár azt is könnye-
dén ki lehet számolni, hogy mennyibe 
kerül, ha bekapcsoljuk a bojlert vagy a 
mosógépet. Egy telefonos vagy webes 
applikációval láthatjuk, hogy heti vagy 
havi szinten, esetleg különböző éves el-
oszlásokban hogyan alakult a fogyasz-
tásunk, mennyi pénzt takaríthatunk 
meg esetleg a falak leszigetelésével. 

Miskolc kiemelt partnere az okos mé-
rést tesztelő programnak. Kriza Ákos 
polgármester Budapesten beszélt azok-
ról a fejlesztésekről, amelyeknek kö-
szönhetően Miskolc egyre energiataka-
rékosabb és környezetbarátabb lesz. A 

város elérte, hogy 2008-hoz képest 40 
százalékkal csökkent a szén-dioxid ki-
bocsátása. A továbblépés a polgármes-
ter szerint az lenne, ha lakásonként 
lehetne mérni az áram, víz és hőfo-
gyasztást. Ez most részben megvalósul-
hat. A körülbelül ötezer önkormány-
zati bérlakásból kétezerben intelligens 
árammérő, csaknem ötszázban pedig 
vízmérő lesz felszerelve. – Ha a tesztidő-
szak tapasztalatai ezt indokolják, már 
ez alatt az egy év alatt is indítunk olyan 
eljárásokat, amelyek az energiafogyasz-
tás további csökkenését eredményezik – 
hangsúlyozta Kriza Ákos.
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November 12-e a szociális munka napja. 
Ebből az alkalmából idén is ünnepséget 
rendeztek a miskolci városházán. Kiss Gá-
bor alpolgármester elismeréseket adott át 
a városi szociális ellátásban kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó dolgozóknak. Volt kö-
zöttük idősgondozó, kisgyermek-nevelő, 
ellátásvezető, családsegítő, koordinátor, 
mentálhigiénés munkatárs és egyesületi 
tag is.

Az alpolgármester köszöntőjében kiemel-
te: az embereknek régóta igényük van rá, 
hogy gondoskodjanak a gyengékről, az idő-
sekről és a betegekről. – A civilizáció előre-
haladtával fejlődött az ellátás színvonala is, 
ennek ma már szervezett keretei vannak. A 
komoly szakmai felkészültség mellett azon-
ban saját energiájukból, emberségükből is 
sokat hozzá kell tenniük a szociális terüle-
ten dolgozóknak ehhez a hivatáshoz. Sokan 
élnek ebben a városban, akik nagyon sokat 
kaptak már Önöktől – hangsúlyozta Kiss 
Gábor. – Idős napjaikban is nagyon sokan 

ebben a szervezett közegben kapnak segít-
séget. Az itt dolgozók a távolélő unokák és 
gyermekek szeretetét is megpróbálják pótol-
ni – tette hozzá. – Szeretnénk őszinte meg-
becsülésünket kifejezni a szociális terület 
dolgozóinak és azt kívánjuk, mindig legyen 
miből további erőt meríteniük a munkájuk-
hoz – zárta szavait Kiss Gábor.

Elismerésben részesültek: Dula Ferencné 
(Szeretet Alapítvány „Csilla Bárónő” Szere-
tetotthon); Éliás Ferencné (Miskolci Egyesí-
tett Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Intézmény (MESZEGYI) Napsugár Bölcső-
déje); Ésikné Munkácsi Sarolta (MESZEGYI 
Vár-Sétány Szolgáltatási Központja); Gál 
Sándorné (MESZEGYI Mesemalom Bölcső-
déje); Lengyel Norbert (MESZEGYI Arany 
János úti Területi Szolgáltatási Központja); 
Nagy Zsoltné (MESZEGYI Avasi Terüle-
ti Szolgáltatási Központja); Petőfiné Pálóczi 
Mária (MESZEGYI); Rémiás Emőke (Őszi 
Napsugár Otthon); Szilágyi Istvánné (Életért 
a Rák Ellen Egyesület); Trantoszné Földi Er-
zsébet (Őszi Napsugár Otthon). 

Járműmérnöki és járműipari konferenciát 
rendezett november 17-én és 18-án a Mis-
kolci Egyetem. A rendezvény célja az volt, 
hogy mind a járműmérnöki oktatás, mind 
a kutatás és gyártás területén összekap-
csolja az egyetemi oktatókat, kutatókat, 
hallgatókat, valamint az ipari szakembe-
reket, kutatókat, fejlesztőket és gyártókat.  

A konferenciának különös jelentőséget 
adott, hogy 2016. szeptemberében 37 fővel be-
indult a járműmérnöki alapképzés az egye-
tem Gépészmérnöki- és Informatikai Karán. 
Jármai Károly, a Miskolci Egyetem stratégi-
ai és fejlesztési rektorhelyettese a csütörtöki 
megnyitón egyebek mellett kiemelte: a jár-
műiparban tízezres nagyságrendű a szakem-
berhiány, a terület valamennyi szereplőjének 
elsődleges célja, hogy ezt orvosolni lehessen. 
A konferencia arra is szolgál, hogy minél 
több céggel legyen az egyetemnek kapcsola-
ta és minél több duális képzéses álláslehető-
ség is kialakuljon. – A trend sajnos az, hogy 
amennyivel több szakembert képzünk, szin-
te ugyanannyival több távozik az országból 
– ezt már Németh István, a Magyar Járműal-
katrészgyártók Országos Szövetségének ügy-
vezető főtitkára mondta, aki szerint elsősor-

ban a külföldi „elszívó erő” az, ami problémát 
okoz. Az idei Automotive kiállításon, Miskolc 
tíz céggel és saját standdal volt jelen. Pliegler 
Péter alpolgármester akkor is kiemelte: váro-
sunk készen áll arra, hogy egy autógyár érkez-
zen a városba. Az alpolgármester a járműipa-
ri konferencián úgy fogalmazott: a miskolci 
járműmérnöki képzés elindítása is vonzó le-
het a befektetők s'zámára. – Úgy gondolom, 
hogy Miskolcnak ez egy tökéletes fejlesztési 
lehetőség. Azokat a cégeket kell továbbra is 
ide csábítani, amelyek járműipari beszállítók 
lehetnek, járműipari gyártással foglalkoznak. 
Végső célunk pedig az, hogy egy autógyár is 
ide települjön – hangsúlyozta. A konferencia 
idején muzeális autókból és motorokból kiál-
lítás nyílt az egyetemen.

Elismerések a szociális munka napján JÁRMŰIPARI KONFERENCIA

Miskolcon is tesztelik az intelligens  
fogyasztásmérőket



Az első miskolci rendészeti köz-
pont a Nagyváthy utcában nyílik, 
a második Perecesen, s hamarosan 
városszerte újabbakat hoznak lét-
re. A létesítményekben a rendészet, 
a rendőrség és a polgárőrség mun-
katársai fogadják a lakosság észre-
vételeit, panaszait, kérdéseit.

A miskolci rendteremtés történe-
tének egy újabb fejezetében az első 
lépés már megtörtént: új rendészeti 
centrumot alakítottak ki a Hideg-
sor közelében, a Nagyváthy utcá-
ban. Csütörtökön már a beosztásról 
egyeztettek a polgárőrség, a rendé-
szet és a városi rendészeti bizottság 
vezetői. Munkatársaik ezentúl itt is 
fogadják a lakosság bejelentéseit és 
innen indulnak közös járőrözésre is.

Hubay György, a körzet önkor-
mányzati képviselője, a nemrégiben 
létrehozott városi rendészeti bizott-
ság elnöke elmondta: az önkormány-
zati rendészet megalakításakor több 

lakossági fórumon is felmerült az 
igény, az ilyen központok kialakítá-
sára. Az elképzelés a Perecesre ki-
helyezett frakcióülésen konkretizá-
lódott és nyert megerősítést, amikor 
a Fidesz-KDNP képviselőcsoport 
a hozzá beérkező panaszok miatt, 
helyszíni bejárást tartott a város-
részben. Ezt követően terjesz-
tette a frakció Kriza Ákos pol-
gármester elé a kérést, hogy 
a közbiztonság javítása érde-
kében Perecesen - és a város 
más területein is - alakítsanak 
ki rendészeti központokat. – 
A cél az, hogy a rendvédelmi 
szervek még közelebb kerül-
jenek a lakossághoz és minél 
gyorsabban meg tudják olda-
ni a felmerülő problémákat – 
hangsúlyozta Hubay György. 
– A központok kialakítása pél-
daértékű és logisztikai szem-
pontból is fontos. A helyiek 
itt személyesen tehetnek majd 

bejelentést, postaládát szerelünk fel, 
de akár elektronikus levélben is bi-
zalommal fordulhatnak a rendészek-
hez, polgárőrökhöz – tette hozzá. 

A Nagyváthy utcai központban, 
a körzet képviselőjének alapjából 
kívül-belül felújított épületben fo-
gadják az ügyfeleket. Kovács Lász-

ló Csaba, a MIÖR közterü-
let-felügyeleti és rendészeti 
vezetője elmondta, hamaro-
san közzé teszik majd, hogy 
munkatársaik mely időpon-
tokban lesznek megtalálha-
tók a központban. – A köz-
pontok kialakítása egy újabb 
lépés azon az úton, hogy köz-
vetlenebb elérhetőséget biz-
tosítsunk, közelebb vigyük a 

rendészetet az állampolgárokhoz. Be 
lehet hozzánk jönni, el lehet monda-
ni a panaszokat, fel lehet tenni kér-
déseket – emelte ki. Cseh László, a 
Miskolci Bűnmegelőzési Centrum 
Polgárőr Egyesület elnöke elmondta, 
hogy ők helyismerettel rendelkező 
polgárőröket biztosítanak, hetente 
több alkalommal bejárják a rendé-
szekkel a területet, közös fogadóórá-
kat és ügyeleteket tartanak.  
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– A kötelező betelepítési kvóta el-
leni küzdelemben Magyarország 
polgárai csak a kormányra és a 
Fidesz-KDNP frakciószövetségre 
számíthatnak – szögezte le pénteki 
sajtótájékoztatóján a Fidesz miskol-
ci elnöke. 

Sebestyén László emlékez-
tetetett, a kormány a határvé-
delemtől kezdve a népszavazás 
kezdeményezéséig és az alap-
törvény módosítására tett 
javaslatáig számtalan in-
tézkedést hozott, hogy 
megállítsa a mig-
ránsok tömeges 
beáramlását. A 
válság kezdete óta 
nagy nyomás 
nehezedett az 
országra! En-
nek elhárításában a legnagyobb se-
gítséget az jelentette, hogy az ok-
tóber 2-ai népszavazáson létrejött 
egy új egység hazánkért, hiszen 3,3 
millió ember egységesen támogatta 
a kormány álláspontját a kényszer-
betelepítés ellen.

Az ellenzéki pártokról szólva Se-
bestyén László úgy fogalmazott, 
nincs köztük különbség, az MSZP, 
a Jobbik, a DK és az LMP ugyanúgy 
viselkedik, amikor meg kell védeni 
hazánkat: nem az ország, hanem sa-
ját vélt érdekük szerint cselekszenek.  
– Bármire képesek a hatalom meg-
szerzéséért. A Jobbik és az MSZP is 
becsapta az embereket, korábban 
ugyanis mindkét párt a törvénymó-
dosítás támogatásáról nyilatkozott. 
Szégyen, hogy a magát nemzeti párt-

nak tartó Jobbik hátat fordított az or-
szágnak és saját szavazóinak. Ezzel 
egy platformra kerültek Gyurcsány 
Ferenccel és a bukott baloldallal.

Emlékeztetett, Miskolcon közel 42 
százalékos volt a részvétel a népsza-
vazáson, és 98 százalék elutasította a 

betelepítést. Feltűnő volt ugyan-
akkor – tette hozzá az elnök –, 
hogy az ország jobbikos ön-
kormányzatainál rendkívül 

alacsony volt a részvétel.  
Sebestyén László re-
agált arra is, hogy 
a Jobbik szintén 
alaptörvény-mó-
dosítást nyújt 
be, kiegészít-
ve a letelepedési 

kötvények kive-
zetésével.  – Az or-

szággyűlés nem óvoda! 
Itt egyszer ők már szavaztak az ügy-
ben, mindenkinek vállalnia kell a sza-
vazása következményeit – szögezte le.

A politikus hozzátette, az alaptör-
vény-módosítás összekötése a letelepe-
dési kötvénnyel teljesen indokolatlan. 
A kötvény az államháztartás finan-
szírozásának egyik gazdaságpolitikai 
eszköze. Mivel azonban a gazdasági 
helyzet javult és az országot felminősí-
tették, a kötvények felülvizsgálata már 
azt megelőzően megkezdődött, hogy 
a Jobbik ezzel a témával egyáltalán 
előjött volna.  – Amit a Jobbik művel, 
az egyszerűen kutyakomédia. Csak a 
saját hatalmi érdekeiket nézik és nem 
az ország jövőjét, cserbenhagyták az 
országot és a saját szavazóikat is. Ez a 
hajó már elment nekik – zárta szavait 
Sebestyén László.

Sebestyén: „Az ellenzék csak  
a saját hatalmi érdekeit nézi!" Buszmegállók újulnak meg Mis-

kolcon. A buszöblök új szerkeze-
te olyan anyagból készül, amely 
sokkal erősebb és strapabíróbb, 
mint a korábbi térköves megoldás 
volt. Az úgynevezett bazaltbeto-
nos technológiát autópályák épí-
tésénél is használják.

– Nagyon nagy az utasforgalom 
ezeken a területeken, időszerű volt 
felújítani a buszmegállókat – mond-
ta el Barta Gábor önkormányza-
ti képviselő. A város költségve-
téséből bruttó 10 millió forintot 
különítettek el a munkálatokra, eb-
ből az összegből most öt megállóöb-
löt újítottak fel. A munkálatokat úgy 
időzítették, hogy a lehető legkevésbé 
zavarja a forgalmat. Az utolsó sza-
kaszban a Tapolcai elágazásnál lévő 
buszmegálló burkolata készül el. 
Amennyiben az időjárási viszonyok 

engedik, már szombaton birtokba 
vehetik a buszok és természetesen 
az utasok is a megújult megállókat. 
Menyhárt Szabolcs, a Polgármeste-

ri Hivatal Vagyonfelügyeleti Osztá-
lyának vezetője elmondta, a tervek 
szerint jövőre is folytatódik a felújí-
tássorozat. 

Kijavítják a Lyukóvölgy bányaoldali 
részén az utat. A terület önkormány-
zati képviselőjétől, Deák-Bárdos Mi-
hálytól nemrég egy lakossági fórumon 
kértek segítséget, mivel a gödrös utak 
miatt sok utcában nagyon nehéz volt 
már közlekedni.  Hétfőtől elkezdték a 
munkát, a problémás utak nagy részére 
zúzott kő kerül. – Rengeteg kátyú, mé-
lyedés keletkezett, az esővíz kimosta az 
utat, sok helyen szinte már járhatatlan 
volt. Október végén, egy lakossági fóru-
mom, jelezték nekem, hogy egyes sza-
kaszok sürgős javításra szorulnak. Be-
széltem a Városgazda illetékeseivel, és a 
héten el is tudtuk kezdeni a munkálato-
kat. Még a tél beállta előtt rendbe tud-
juk tenni a kátyús részeket – nyilatkozta 
Deák-Bárdos Mihály.

MEGÚJULNAK A BUSZMEGÁLLÓK

Kijavítják az utat Lyukóban

Rendészeti központok Miskolcon

Mint ismeretes, a lakossági panaszok mi-
att a Fidesz-KDNP nyáron kihelyezett frak-
cióülést tartott Perecesen. A patak állapota 
mellett, komoly problémaként merült fel a 
közbiztonság helyzete is. Döntés született, 
hogy a patakmedret a városi költségvetésből 
javíttatják ki. – Ha Pereces jobbikos önkor-
mányzati képviselője, Pakusza Zoltán kö-
rültekintőbben végezné a munkáját, akkor 

képviselői keretéből áldozhatott volna az ügyre. 
A jobbikos képviselő helyett azonban a város-
vezetés és a Fidesz-KDNP frakció fogja elvégez-
ni ezeket a feladatokat. Nem hagyjuk magukra 
a perecesieket – nyilatkozta Hubay György (Fi-
desz-KDNP) önkormányzati képviselő. A városi 
közgyűlés legutóbbi ülésén arról is döntés szüle-
tett, hogy a közbiztonsági problémák orvoslására 
rendészeti központot hoznak létre Perecesen. Ná-

nási-Kocsis Norbert (Fidesz-KDNP) képviselő az 
ülésen elmondta, őt is számos panasszal keresik 
meg Perecesről, noha az nem az ő körzete. – Elé-
gedetlenek tehát a Jobbikkal és a perecesi jobbi-
kos képviselővel is. A párt semmilyen előrelépést 
nem tudott elérni a közbiztonság terén, az embe-
rek nem hisznek, nem bíznak a jobbikosokban. A 
Fidesz-KDNP cselekszik és mindig a lakosságért 
dolgozik – fogalmazott a kormánypárti politikus.

„Nem hagyjuk magukra a perecesieket”A kihelyezett frakcióülésen Pereces köz-
biztonsági problémái is szóba kerültek.
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A MIHŐ Kft. értékesítésre felajánlja  
a tulajdonában lévő  
alábbi munkagépet:

ADK 70 AUTÓDARU
FRSZ: GFX-147

Gyártási év: 1990 
Használt, 1997. decemberi beszerzés
Műszaki érvényesség: 2016. 07. 09.
Tartozék: nincs
Eladási ár: 1 235 200 Ft+áfa

A munkagép megtekinthető Miskolc, Gagarin u. 52. sz. alatt,  
a MIHŐ Kft. telephelyén.

Hétfő-csütörtök: 07.00-15.00 óra között,  
péntek: 07.00-12.00 közötti időpontban.

Eladási kapcsolattartó: Hicsó János, mobil: 06-20/219-1201,  
e-mail: hicso.janos@miho.hu

Az ajánlatokat 2016. december 2-ig várjuk külön, lezárt borítékban.  
A borítékra kérjük ráírni a pályázni kívánt gép rendszámát.  

Az ajánlatokat a MIHŐ Kft. 3534 Miskolc Gagarin u. 52. sz. címre  
küldjék el. Több érvényes ajánlat esetén  

licittárgyalásos eljárást folytatunk,  
melyről az érintetteket külön értesítjük.

Flóra margarin 500 g, egységár: 798 Ft/kg 399 Ft
Piros arany csemege 70 g, egységár: 3129 Ft/kg 219 Ft 
Paloma őrölt kávé 225 g, egységár: 1995 Ft/kg 449 Ft

Újabb pontgyűjtés október 5-től. – Tapsi Hapsi és barátai – 
 1299 Ft/db 30 hűségponttal.

További részletes tájékoztató az üzletben kihelyezett plakátokon, 
illetve szórólapokban.

549 Ft

Coop diákcsemege                                             
1 kg

Sertéstarja, csontos         
1 kg, Tőkehúst és  
baromfit árusító  
üzleteinkben,  
november 17-19-ig   

949 Ft

Cherry Queen étcsokoládés 
konyakmeggy     
108 g, (abc, szuper ) 
egységár: 5083 Ft/kg               

1599 Ft

ÚJABB AKCIÓ VÁRJA VÁSÁRLÓINKAT 
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN NOVEMBER 16-22-IG! 



Színes hangversenyprogrammal zárja a 
2016. évet a Bartók Plusz Operafesztivál. A 
klasszikus operaslágerek rajongóit decem-
ber 9-én este 7 órától operagálára várjuk a 
Miskolci Nemzeti Színházban.

Az Uruguay-i születésű Gaston Rivero 
nemzetközi hírű tenor lesz a Bartók Plusz 
Operafesztivál adventi operagálájának sztár-
vendége. A számos énekversenyen győztes, 
eddigi karrierje során világhírű művészek-
kel együtt dolgozó operaénekes partnere 
az esten Silvia Dalla Benetta olasz szoprán. 
Előadásukban Giuseppe Verdi, Giacomo 
Puccini és Charles Gounod operáiból hang-
zanak el áriák.

Az est további programjában népszerű ze-
nekari darabok szerepelnek, amelyek a Fede-

rico Longo vezényelte Miskolci Szimfonikus 
Zenekar tolmácsolásában csendülnek föl.

A gálahangverseny alkalmat ad arra, hogy 
izgalmas kortárs műveket és felfedezésre ér-
demes szerzőket is megismerhessen a közön-
ség azok közül, akiknek művei bekerültek a 
Bartók Plusz Operafesztivál 2016. évi ope-
raíró versenyének döntőjébe.

Az operafesztivál programjaira belépőjegyek 
vásárolhatók online a fesztivál honlapján (www.
operafesztival.hu), a Miskolci Nemzeti Színház 
jegyirodájában, valamint a jegy.hu oldalon.

A miskolci gálahangverseny programja 
december 15-én a budapesti Zeneakadémián 
a MÁV Szimfonikus Zenekar közreműködé-
sével is hallható lesz. Figyelmükbe ajánljuk 
emellett a Bartók Plusz Operafesztivál ope-
raíró versenyének nyilvános döntőjét, ame-
lyet december 13-án a Zeneakadémia Solti 
termében rendeznek meg.

Könyvbemutatót tartottak 
pénteken a Géniusz Könyvá-
ruházban. A „Milli és Rémi 
miskolci kalandjai” című me-
sekönyv a Maradj Miskolcon 
Alapítvány gondozásában je-
lent meg. A szervezet elnöke, 
Kiss László a bemutatón el-
mondta, eleinte furcsa ötlet-
nek tartotta a könyvet. – Ami-
kor azonban megszülettek az 
első mesék, már kezdtem lát-
ni benne a fantáziát. Mostanra 
pedig egyenesen beleszerettem 
– fogalmazott. Fiatal miskol-
ci szerzők – Tajthy Kriszti-
na, Boda Lídia – álltak össze 
egy csapattá, Merényi Dániel 
grafikussal, hogy olyan könyv 

születhessen, amelyből min-
den este mesélni lehet. És a 
mese maga a valóság, a váro-
sunk ahol élünk. A történet ke-
rete, hogy egy család Miskolc-
ra költözik és Milli, a kislányuk 
elkezdi felfedezni a várost. A 

címben szereplő Rémi pedig 
egy denevér. – Ez nem egysze-
rűen egy mesekönyv, hisszük, 
hogy városmarketing értéke is 
van, hiszen a turisták gyerme-
kei számára is olvasmányos – 
hangsúlyozták a szerzők. 

Mint arról mi is beszámoltunk, 
a Miskolci Gráciák Egyesülete 
pályázatot hirdetett a 2016/17-es 
tanévre, tehetséges fiatalok anyagi 
támogatására. Tizenegy sikeres 
pályázónak tíz hónapon keresz-
tül biztosítanak ösztöndíjat, két 
tanulót pedig egyszeri juttatásban 
részesítettek.

A pályázat eredményét a napokban 
hirdették ki, a Művészetek Házában. 
Pelczné Gáll Ildikó, a Miskolci Grá-
ciák Egyesületének elnöke elmondta: 
a 2015 elején elindított program cél-
ja, hogy segítsék azokat a fiatalokat 
– legyenek középiskolás diákok, vagy 
egyetemi hallgatók –, akik esetleg 
nehezebb körülmények között élnek, 
de nagyon tehetségesek és szeretné-
nek tanulni. Kiemelkedő tanulmá-
nyi eredményekkel rendelkeznek és 

mindezek mellett sportolnak, illetve 
művészeti területen tevékenykednek.

A támogatás összegét a Miskol-
ci Gráciák jótékonysági báljuk be-
vételéből fedezték, emellett van-
nak – ahogy az elnök fogalmazott 
– „nemes és névtelen támogatóik” is. 
Pelczné Gáll Ildikó külön köszönetet 
mondott Mága Zoltán hegedűmű-
vésznek, aki nemrégiben miskolci 

koncertje teljes bevételét felajánlotta 
a tehetséges diákok támogatására.

Most 11 fiatalt tudnak rendszeres jut-
tatásokkal segíteni – a középfokú ta-
nulmányokat végzők havonta 15 ezer 
forintot kapnak, a Miskolci Egyetem 
hallgatói pedig havi 30 ezret. – Lokál-
patrióták vagyunk, ezt büszkén vállal-
juk. Szeretnénk, ha sok hasonló em-
bernek a szíve és támogatása bekerülne 
ebbe az alapítványba, mert akkor még 
több diákot tudnánk támogatni – hang-
súlyozta Pelczné Gáll Ildikó.

A támogatás egy tanulmányi éven 
át jár. Idén bevezették a mentori 
rendszert is, így ha esetleg bátorí-
tásra van szüksége valakinek, vagy 
segítséget szeretne kérni, van kihez 
fordulnia.

A támogatásban részesülő tanu-
lóknak persze komoly követelmé-
nyeknek kell megfelelniük. Vállalták, 
hogy nem romlik a tanulmányi ered-
ményük, ezt bizonyítvánnyal, lecke-
könyvvel bizonyítják majd. Sport-, 
illetve művészeti tevékenységüket 
szintén igazolniuk kell.
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Adventre ajánljuk:

TEHETSÉGES DIÁKOKAT  
TÁMOGATNAK A GRÁCIÁK
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Lukáts Andor Kossuth-dí-
jas rendező viszi színre Mis-
kolcon Mark Haddon művét, 
„A kutya különös esete az éj-
szakában” című nagysikerű 
regényt. A különleges han-
gulatú és egyedi nézőpontú 
könyvet Simon Stephens, az 
egyik legfontosabb ma élő an-
gol drámaíró írta át színpadra. 

Lukáts Andor szerint izgal-
mas és összetett ez a történet. 
Cristofer, a 15 éves autista fiú 
élete az iskola és a házuk kö-
zött zajlik, ezen kívül nem is-
mer mást. Fel tudja sorolni a 

prímszámo-
kat, nagyon 
érdekli a csil-
lagászat, utál-
ja a sárgát 
és a barnát, de rajong a piros 
színért. – Ebben az előadás-
ban megpróbálunk Cristofer 
szemével látni. Amikor a fiú 
nyomozásba kezd a szomszéd 
kutyája miatt, s elhagyja saját 
biztonságos területét, akkor 
kezdi felismerni, hogy milyen 
is a világ. – Mi csak felületesen 
élünk, a telefonunkat nyomo-
gatva, miközben rengeteg cso-

dálatos dolog van a világban, 
amit Cristofer felfedezett és 
el is mesél. Azt hiszem, a né-
zők elgondolkodnak majd 
azon, hogy bár nem akarunk 
olyanok lenni, mint ő, mégis 
jó lenne tudni mindazt, amit 
Cristofer tud – hangoztat-
ta Lukáts Andor. Az előadás 
főszerepében Somhegyi Györ-
gyöt láthatjuk.

Milli és Rémi miskolci kalandjai
Bartók Plusz operagála

Sok, igazán kiváló alkotás érke-
zett a Láss benne mást! elnevezé-
sű fotópályázatunkra, a szak-
mai zsűrinek valóban nehéz volt 
meghoznia a döntéseket, kivá-
lasztani a legjobbakat. 

Hírportálunk, a minap.hu még ok-
tóberben hirdetett fotópályázatot 
középiskolások számára. A jelent-
kezési határidőig több mint 160(!) 
képet küldtek be szerkesztőségünk-
be. A pályázók a város gazdag épí-
tett örökségét, történelmi helyeit, a 
miskolciak mindennapjait, a gyö-
nyörű természeti környezetet, a vá-
rost övező tájakat mutatták be, saját 
készítésű képeiken. Juhász Miklós 
fotóművész és a minap. hu  hírpor-
tál szakértő munkatársai - Juhász 
Ákos, Parai Roland - alkotta szak-

mai zsűri november 16-án értékelte 
a beérkezett fotókat. A legfontosabb 
szempontok a város felismerhető-
sége és a kompozíció tökéletessége 
voltak. Az értékelésnél természete-
sen azt is figyelembe vették, hogy a 

képeket nem profi fotósok készítet-
ték. Olyan sok kiváló alkotás érke-
zett, hogy a zsűri kérésére, az első 
három helyezés mellé egy különdí-
jas képet is hirdetünk. A nyertesek 
hamarosan megkapják az értesítést, 
vagyis kiderül, melyek a legjobban 
„elkapott” miskolci pillanatok. A 
díjnyertes fotókat a Miskolci Nap-
ló hetilapban, a Miskolc Televízió 
képújságjában, a 20 legjobbat pedig 
a minap.hu hírportálon és Miskolc 
három belvárosi LED óriáskivetítő-
jén is bemutatjuk. 

Nagy érdeklődés a minap.hu fotópályázatán 

Nagyon sok fiatal látott 
Miskolcban mást

Ifjúsági előadás egy autista fiú  
történetéből 
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ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS  
SZÜNETELTETÉSE

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot,  
hogy az időjárási viszonyok  figyelembe vételével a házhozmenő zöldhulladék  

gyűjtését december 2-ig végzi.

Ezen határidő után a lakosságnak továbbra is lehetősége van a hulladékudvarok 
egyikében leadni a háztartásában keletkezett zöldhulladékot.

A házhozmenő zöldhulladékgyűjtés 2017. tavaszán folytatódik, melynek pontos 
időpontjáról a lakosságot a megszokott módon időben értesítjük.

Ezúton kérjük Önöket, hogy amennyiben igénybe kívánják venni a hulladékudvart, 
szíveskedjenek lakcímkártyát, személyi igazolványt és a hulladékgazdálkodási  

közszolgáltatási díj (társasházak és lakásszövetkezetek esetén a közös költség)  
megfizetéséről szóló csekkszelvényt vagy befizetési bizonylatot magukkal  

vinni, melyeket a beszállításkor a hulladék átvevőnek be kell mutatni.

 Az igazolványok és a befizetés bizonyítására szolgáló dokumentumok hiányában 
az átvételt a hatályos jogszabályok előírásai értelmében meg kell tagadnunk!

Hulladékudvarok elérhetősége:
3521 Miskolc, Bogáncs u. Hrsz.: 0156/22.

3527 Miskolc, József A. út 65. Hrsz.: 4752/3.
3533 Miskolc, Lórántffy Zs. u. Hrsz.: 33783/3.

 Nyitva tartás:
Hétfő – péntek: 10.00–18.00

Szombat: 08.00–16.00
Vasárnap: Zárva

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Ügyfélszolgálati iroda: 3527 Miskolc, József Attila u. 53.  
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509.
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179 ,  
+36 70/ 463 7714. Telefax: +36 46/200-177  
E-mail: info@mirehukoz.hu. Web: www.mirehukoz.hu 

MÁR AZ ÜVEGÉRT IS  
HÁZHOZ MEGYÜNK

A házhozmenő üveggyűjtés bevezetésével a MiReHuKöz Nonprofit Kft.  
tovább bővíti szolgáltatását Miskolcon és térségében

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. a házhozmenő 
szelektív hulladékgyűjtés eddigi sikerére való 
tekintettel 2016. decemberétől tovább bővíti a 
házhozmenő rendszerben gyűjthető hulladé-
kok körét az üveghulladékkal.

A jövőben  4 hetente  egyszer gyűjti a családi 
házaknál az ép öblös üveget, melyhez átlátszó 
„ÜVEGHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK” feliratú zsákot  
biztosít térítésmentesen. 

A szolgáltatás indítása előtt novemberben a 
családi házas övezetben lakók szórólap formá-
jában tájékoztatást kapnak a gyűjtés részletei-
ről és az első gyűjtési napról. Az első gyűjtéshez 
szükséges zsákokat  is a postaládában helyezi el 
a szolgáltató.

A gyűjtőzsákban az ép, egész sörös-, boros-, 
pezsgős-, befőttes-, és egyéb öblös üveget lehet 
gyűjteni.

Az üveghulladékkal teli zsákokat a járatnapo-
kon reggel 7 óráig, az ingatlan elé közterületre, 
jól látható helyre kell kihelyezni. A megtelt zsá-
kokért a szállítási napokon cserezsákokat bizto-
sítanak.

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. kéri a tisztelt la-
kosságot, hogy törött öblös üveget és síküve-
get ne helyezzenek el a gyűjtőzsákban, mert azt 
a szolgáltató cég munkatársai munkavédelmi 

okokból nem szállítják el! Amennyiben többlet-
üveg gyűjtőzsákra van szükségük, azt a MiRe-
HuKöz Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán igényel-
hetnek.

A jövőbeni üveggyűjtési napokról a www.mi-
rehukoz.hu oldalon az aktuális hulladéknaptár-
ból tájékozódhatnak.

Az üveggyűjtő pontok és gyűjtőszigetek a 
már megszokott módon továbbra is a lakosság 
rendelkezésére állnak.

A társasházi övezetekben élők is részt vehet-
nek a házhozmenő rendszerű üveggyűjtésben 
azzal, hogy a társasházak/lakásszövetkezetek a 
jelenlegi vegyeshulladék gyűjtő mellé 1,5 m3-es 
üveggyűjtő edényt igényelhetnek, amely gyűj-
tőszigetes, gyűjtőpontos rendszerben kerül űrí-
tésre. Ezen üveggyűjtő edények korlátozott 
számban állnak rendelkezésre és az igény elbírá-
lását minden esetben helyszíni bejárás és egyéni 
egyeztetés előzi meg.

További kérdésekkel forduljanak ügyfélszol-
gálatunkhoz az alábbi elérhetőségek valamelyi-
kén:

Központi ügyintézés helye: 3527 Miskolc, Jó-
zsef Attila u. 53.

Telefon: +36 46 200 179 , +36 46 200 178 , +36 
70 463 7714

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Ügyfélszolgálati iroda: 3527 Miskolc, József Attila u. 53.  
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509.
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179 ,  
+36 70/ 463 7714. Telefax: +36 46/200-177  
E-mail: info@mirehukoz.hu. Web: www.mirehukoz.hu 

Apróhirdetés
Ha nincs segítsége a pici 
baba mellett, hívja az Ott-
hon Segítünk Alapítványt. 
Önkéntes anyukák segí-
tik egymást. miskolciott-
honsegitunk@gmail.com, 
30/9058113.
Eladó, elszállítható pa-
nel betongarázs ajtóval jó 
állapotban. Árammérővel 
szerelve. Érdeklődni: tel.: 
00-36-20/945 92 92. Irányár: 
295 000 Ft.
Hi-Sec acél biztonsá-
gi ajtók már 63 900 Ft-
tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), 
garázskapuk cseréje óriá-
si kedvezménnyel, teljeskö-
rű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.
aluport.hupont.hu, bemu-
tatóterem: Miskolc, Bükk 
áruház I. emelet. Nyitva: h, 
sz, cs, p: 9–17 óráig, k: 9–14 
óráig, szo: 9–12 óráig.
Ács-, tetőfedő munkák, 
gipsz kar to nozás, lambé-
riázás, 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.



Diósgyőri stadion 

Határozott védekezéssel és energikus, he-
lyenként igen látványos csapatmunkával 
győzték le az Óbuda gárdáját a MEAFC 
kosarasai az elmúlt hétvégén. 

Remekül kezdtek a kupakiesés után a baj-
nokságban vigasztalódó miskolciak. A MEAFC 
sem védekezésben, sem támadásban nem is-
mert tréfát, Drahos pedig tetszetős gólpasszok-
kal tartotta mozgásban a kispadon pihenő tár-
sait. A 19. percben már 30 pont volt a differencia 
(56-25). Ez a különbség nem apadt a továbbiak-

ban sem, a harmadik negyed végén 77-46 volt 
az állás. A mutatott játékot, a lelkesedést tekint-
ve egyaránt megérdemelt volt a hazai győzelem. 
(NB I/B Keleti csoport, 7. forduló, eredmény: 
MEAFC – Óbudai Kaszások 91-60) Bene Szi-
lárd vezetőedző úgy nyilatkozott, jó ritmus-
ban kezdték a meccset, működött a védekezés 
és emellett jól is dobtak tanítványai. – Az óbu-
daiak több csapatnak megnehezítettétek már az 
életét, tehát most is egy jó csapatot sikerült le-
győzni – húzta alá a szakember. Folytatás no-
vember 19-én a Budapesti Honvéd otthonában.

Munkaterületté változott az elmúlt 
időszakban a számos legendás 
mérkőzésnek otthont adó diós-
győri stadion. Felépítették a kerí-
tést, a lelátókon, illetve a klubház-
ban javában tart a bontás.

A kivitelező nagy tempóban vég-
zi a munkálatokat, napos oldali lelá-
tót elemeire szedik szét és az MVSC 
pályán állítják majd újra össze. A 
régi tribünépület esetében úgyne-
vezett finombontás történt, a még 
hasznosítható eszközöket, például 
a klímaberendezéseket leszerelték, 
az irodákat, öltözőket kiürítették. 
Pásztor Ervin, a Diósgyőri Stadion-
rekonstrukciós Kft. ügyvezetője el-

mondta, a rekonstrukció során tel-
jesen lebontják a régi klubházat, a 
lelátókat és egy aréna jellegű stadi-
on épül majd. Egy-két méter eltérés-
sel ugyanezen a helyen épül majd fel 
a DVTK új otthona. Az elmúlt idők 
enyhe telei pedig bizakodásra adnak 
okot, hiszen kedvező időjárás ese-
tén, a téli időszakra sem kell leállni a 
munkálatokkal. – A bontás jelentős 
része ebben az évben be is fog feje-

ződni és ezzel párhuzamosan, belül, 
az alapozási tevékenység is megkez-
dődik – nyilatkozta Pásztor Ervin. 
(Fotók: Mocsári László, dvtk.eu)

Az Országos Bajnokság megnyerése után, 
szenzációs versenyzéssel begyűjtötte az U 23–
as Európa-bajnokság 70 kg-os súlycsoportjá-
nak aranyérmét is, Gercsák Szabina. 

Az elmúlt hétvégén Tel-Avivban lépett tata-
mira a miskolci klasszis és az elmúlt évi konti-
nenstornához hasonlóan, ezúttal is ő állhatott a 
dobogó legfelső fokára. A nemzetközi szövetség 
honlapja szerint Szabina montenegrói, olasz, 
brit és görög ellenfél legyőzésével jutott el a 
döntőig, ahol vazaarival verte a brit Katie Jemi-
ma Yeats-Brownt. Az idén a felnőtt kontinens-
tornán harmadik helyezett Gercsák a sportág 
21. Eb-aranyát szerezte ebben a korosztályban.
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BONTJÁK A RÉGIT,  
HOGY ÉPÜLHESSEN AZ ÚJ!

Megvédte címét Gercsák Szabina LISTAVEZETŐHÖZ MÉLTÓ JÁTÉKKAL 
NYERT A MEAFC
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 
2016. 11. 19-től 2016. 11. 25-ig 

Silan öblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft

Ariel mosópor, 6 kg, 750 Ft/kg 4499 Ft

Sensil mosógél, 4 l, 275 Ft/l 1099 Ft

Jar mosogató, 0,9 l, 699 Ft/l 629 Ft    

Szavó penész elleni szer, 0,5 l, 2198 Ft/l 1099 Ft

Ajax általános lemosó, 1 l 499 Ft

Bref power aktiv, blue aktiv, duo pack, 299 Ft/db 599 Ft

Szegett futó szőnyegek több méretben kaphatók

Háztartási Alu létrák érkeztek.                   

Karácsonyi dekorációk, ajándék tárgyak és kozmetikai 

illatszer csomagok széles választékban kaphatók.

RENDKÍVÜLI AKCIÓ!!!

Héra Prémium 5 l, 1299 Ft/l (egyes színek) 6499 Ft

Héra Prémium 2,5 l, 1399 Ft/l (egyes színek) 3499 Ft

M
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SÉ
G! • Kiegészítő jövedelemforrás

•  Miskolcon és környező 
településeken újság és 
szóróanyag terjesztéséhez 
keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős 
terjesztőket.

•  Munkavégzés szombatonként, 
reggeli, délelőtti órákban

•  Jelentkezni a 
rikkancsmiskolc@gmail.com 
email címen, illetve 
hétköznapokon 
15 és 16 óra között 
a 30/352-8040-es 
telefonszámon lehet. 

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

Női kosárlabda
A női kosárlabda NB I. 8. fordulójában Pécsett játszott múlt hétvégén 

az Aluinvent DVTK és fölényes, 31 pontos győzelmet aratott. Tina Jo-
vanović ezúttal is dupla-duplát ért el (19 pont, 10 lepattanó), Horváth 
Bernadett 17 ponttal (közte 5 tripla) vette ki a részét a sikerből és Cier-
ra Robertson-Warren 11, valamint Gorjanácz Ágnes is 10 pontig jutott. 
(PINKK Pécsi 424 - Aluinvent DVTK 54-85)

Jégkorong
Galacban kezdte második romániai túráját múlt pénteken a DVTK Je-

gesmedvék. Hajós Roland vezetésével a szezonban negyedszer is sikerült 
legyőzniük a ligaújoncot. (Dunărea Galati - DVTK Jegesmedvék 1-4) Két 
nappal később Brassóban is magabiztosan nyertek a piros-fehérek. And-
rew Johnston két gólt is szerzett, mellette Ritó és Sági voltak eredménye-
sek. (ASC Corona Brașov - DVTK Jegesmedvék 1-4) A folytatással sem 
volt gond hétfőn este Csíkszeredában: a DVTK Jegemedvék itt még na-
gyobb arányú, 6-1-es győzelmet aratott. 

Női labdarúgás
Sopronba látogatott a DVTK női focicsapata múlt szombat délután 

és megszerezte zsinórban tizedik győzelmét. A lányok ezúttal is henge-
reltek, hét góllal küldték padlóra az ellenfelet. Vachter Fanni és Újvári 
Krisztina két gólt lőtt, ezzel ketten együtt már 30 gólnál tartanak a baj-
nokságban. (Női NB II. 10. forduló: SC Sopron - DVTK 0-7)

Asztalitenisz
A Diósgyőr három asztalitenisz-csapata is pályára lépett múlt szom-

baton. A DVTK-Volán extraligás gárdája hazai pályán a Békés ellen ért 
el döntetlent. A második számú alakulat a Debrecent, a harmadik szá-
mú a Sárospatakot győzte le magabiztosan. (DVTK-Volán - Békési TE 
5-5; DVTK-Volán II. - TEVA-Debrecen I. 13-5; DVTK-Volán III. - Pataki 
ASC 16-2)

HÍREK / EREDMÉNYEK
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6500 darab új mérőeszköz kerül beépítésre még az idén
A közműves ivóvíz szolgáltatás díjának elszámolása a hiteles vízmérő adatai 

alapján történik. Egy mellékvízmérő hitelességét a hatályos jogszabály 8 évben 
szabja meg, ezt követően cserélni kell azokat. A MIVÍZ Kft. szolgáltatási területén 
ez év végéig 6500 darab vízóra (avagy ahogy szaknyelven mondják: mellékmérő) 
esetében jár le a hitelességi idő. Ezeket év végéig kicserélik újakra és egyúttal 
biztonsági zárral, plombával is ellátják azokat.

A vízóra időben történő cseréje garantálja a pontos adatokon alapuló vízdíjszámlát. Idén 
novembertől év végéig közel 6000 vízórát cseréltet le a MIVÍZ Kft. Miskolcon, a MIVIKÖ 
Miskolc Kft.-vel, és külső minősített partnerekkel közösen. A beépítésre kerülő vízórák 
mindegyike azonos mérési pontosságú, és mindegyik alkalmas jeladó befogadására is, 
így később okos mérővé alakítható. Ennek egyik jellemzője, hogy leolvasása a mérőóra 
megtekintése nélkül is elvégezhető.

A VÍZÓRACSERE MENETE

Időpont-egyeztetés: A cserével megbízott partnercég a postaládában és a lépcsőház 
ajtaján értesítést helyez el a vízóracsere időpontjáról. Az értesítő tartalmazza a partnercég 
és a munkát végző szakember adatait. Ha a megjelölt időpont a lakónak nem megfelelő, az 
értesítésben megadott elérhetőségen egyeztethet másik időpontot.

Azonosítás: A partnercég munkatársa minden esetben megbízólevéllel és arcképes 
igazolvánnyal rendelkezik, amelyet a MIVÍZ Kft. állított ki.

Vízóracsere: A MIVÍZ Kft. által megbízott szakember – az értesítőben megjelölt vagy 
egyeztetett időpontban – kiszereli a régi vízórát, az új vízórát beszereli és elvégzi annak 
plombázását.

Költség: A vízóracsere jogszabály alapján a fogyasztó számára díjköteles. Hatóság által 
szabályozott és jóváhagyott bruttó díja 7875 Ft/darab. Ez tartalmazza a beépítésre kerülő új 
vízóra, a plombálás és a tömítések árát, valamint a szerelés munkadíját.

Bizonylat, számla, garancia: A munkavégzésről a 
helyszínen munkavégzési bizonylatot, a díjfizetésről 
számlát kap a felhasználó. A munkavégzésre 1 év, az órára 
2 év garancia van, a vízóra újabb 8 évig hiteles mérőeszköz.

LAKOSSÁGI VÍZMÉRŐK  
CSERÉJE MISKOLCON

Bükki forrásból
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Keresd híreinket itt is!

MISKOLC TELEVÍZIÓ
MISKOLCI NAPLÓ
LED-MÉDIAminap.hu | info@mikom.hu 

facebook.com/minapmiskolc
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Program

Miskolci Nemzeti Színház
November 19. 17 óra. Az ember tragé-

diája – dráma. NAGYSZÍNHÁZ Csíky 
(Alap, arany, ezüst) bérlet Jegyvásár-
lás. 19 óra. Anna Karenina - roman-
tikus táncjáték. KAMARA Egressy 
(Arany,ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 

November 22. 19 óra. EGY CSÓK ÉS MÁS 
SEMMI - zenés komédia két részben. 
NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegyvá-
sárlás. 19 óra. QUIXOTE – táncelőadás. 
JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

November 23. 19 óra. EGY CSÓK ÉS MÁS SEM-
MI - zenés komédia két részben. NAGY-
SZÍNHÁZ Bérletszünet. Jegyvásárlás. 

November 24. 17 óra. EGY ÓRA VERSEK KÖZT 
MŰVÉSZEINK TÁRSASÁGÁBAN. JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás. 18 óra. A kutya különös ese-
te az éjszakában - kamaszokról felnőttek-
nek, felnőttekről kamaszoknak. KAMARA 
Jezsuita A bérlet. 19 óra. My Fair Lady - 
musical két részben. NAGYSZÍNHÁZ Bér-
letszünet. Jegyvásárlás.

November 25. 17 óra. A kutya különös 
esete az éjszakában - kamaszokról fel-
nőtteknek, felnőttekről kamaszoknak. 
KAMARA Bemutató előadás. 19 óra. My 
Fair Lady - musical két részben. NAGY-
SZÍNHÁZ Bérletszünet. Jegyvásárlás.

Művészetek Háza
November 20. 15 óra.  MÜHA KÖLYÖKSZÍN-

PAD - PAFF, A BŰVÖS SÁRKÁNY ÉS BARÁ-
TAI - 100 FOLK CELSIUS GYEREKKONCERT

November 23. 19 óra. HARCSA VERONIKA 
ÉS GYÉMÁNT BÁLINT: TELL HER lemez-
bemutató koncert.

November 24. 19 óra. A LEPKEGYŰJTŐ – 
thriller. Szereposztás: Bereczki Zoltán, 

Ágoston Katalin. Küzdelem az életben 
maradásért egy izgalmakkal teli thril-
lerben, miközben észrevétlenül elmo-
sódik a határ fogoly és fogvatartó kö-
zött. John Fowles klasszikus művének 
színpadi adaptációja. 

November 25. 19 óra. BEST OF LEONARD 
COHEN MAGYARUL, A MÜLLER PÉTER 
SZIÁMI ANDFRIENDS ZENEKAR ELŐA-
DÁSÁBAN. Vendég: Görbe Nóra, Jávori 
Ferenc Fegya, Kováts Kriszta. 

November 26. 18 óra. „LEGYEN ÖRÖK TÁNC 
AZ ÉLETÜNK” - VERSEK ÉS MOZDULATOK. 
A Szinvavölgyi Néptáncműhely műsora. 

Művészetek Háza, kávézó
November 20. 17 óra. Kávészünet Pál Dé-

nessel – közönségtalálkozó.
II. Rákóczi Ferenc Könyvtár 
November 22. 16.30 óra. Folytatódik a 

KÉSZ filozófia szemináriuma a megyei 
könyvtárban. Martin Heidegger a ko-
rai kereszténység élettapasztalatáról 
címmel Németh Gábor tart előadást.

Győri kapui református templom, 
altemplom

November 19. 18 óra. Jeszenszky István 
Sky Fénykoncertje. Vendégek: Pablo 
Arellano mexikói zongoraművész és 
Eszter Tara citera, gitár, ének. 

Szent Anna templom
November 20. 16 óra. Szent Cecília-na-

pi találkozó és hangverseny. A város 
katolikus templomainak Szent Cecí-
lia-napi találkozója és hangversenye.

Zenepalota
November 23. 18 óra. Belvárosi Zenei Es-

ték. Csereklyei Andrea dalestje. A be-
lépés díjtalan. 

Glatz Katalin  önkormányzati képviselő foga-
dóórát tart a Középszer u. 5. sz. alatti óvodában 
november 30-án, szerdán 16.30 órakor.

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA
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Vasárnap, 20-án a Szent Anna temp-
lomban tartják 16 órától a katolikus 
templomok kórusainak Szent Cecí-
lia-napi találkozóját és hangversenyét. 
A minoriták Kelemen Didák Kollégi-
umában november 25–27 között „Tini 

lelkes hétvége” címmel lelkigyakorla-
tos találkozót tartanak 10–18 éves fia-
talok számára. Szállás a kollégiumban. 
Az eseményre 20-áig, vasárnapig lehet 
jelentkezni, ill. érdeklődni a lelkesna-
pok@gmail.com címen. Jövő szomba-

ton, 26-án, 16 órától tartják meg a mi-
norita templomban a Fráter György 
Katolikus Gimnázium szalagavató ün-
nepségét. Advent 1. vasárnapjával, no-
vember 27-én megkezdődik az adventi 
időszak, a karácsonyi felkészülés ideje.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Aki míves ajándékot vagy 
akár egy üveg csipkebogyó-
lekvárt szeretne vásárolni 
az közelgő ünnepekre és a 
novemberi névnapokra, az 
biztosan meg tudja tenni 
november 20-án, vasárnap 
a Miskolci Termelői Napon 
délelőtt 9 óra és délután 1 
óra között az Erzsébet té-
ren. A „Zsóka, Kata név-
napjára” címmel szervezett 
vásárban „Bioszentandrás” 
lesz a vendégtelepülés és a 
Fügedi Márta Népművésze-
ti Egyesület tagjai is jönnek 
a kézműves portékáikkal.

A szervezők bíznak ben-
ne, hogy nemcsak Erzsébe-
tek és Katalinok látogatnak 
ki a vásárra, hanem azok 
is, akik „angyalt várnak” és 
ötleteket szeretnének kapni, 
hogy hogyan lehet gyöngy-

ből, textilből vagy csuhéból 
karácsonyra ajándékot, ad-
venti dekorációt készíteni. 
Igazi különlegesség, hogy 
gyertyát is lehet majd már-
tani a vásárban.

Vőfélyversekkel köszön-
tik a látogatókat az arnóti 
lakodalmas napra hívogat-
va délelőtt negyed 11-től, 
délelőtt fél 11-től pedig nép-
szerű dallamokat játszik 
a Bányász Koncert Fúvós 
Zenekar. A „Bioszentand-
rásként” – már nemcsak 
Magyarországon, hanem a 
világban is – hírnevet szer-
zett település Hernádszen-
tandrás zöldségkrémekkel 
töltött krumplilángost, le-
vendulaszirupos sütőtököt, 
fűszernövényekkel ízesített 
forró italokat kínál a jól is-
mert biotermékei mellett.

ÜNNEPI BIOCSODÁK,  
MÍVES PORTÉKÁK 

Ismét lakodalmas napot rendeznek Arnóton, novem-
ber 26-án, a helyi általános iskola tornatermében. 

Lesz minden, ami a hagyományos lagzikban 
szem-szájnak ingere: lakodalmi bál, megyei vőfély-
találkozó, népdalkörök lakodalmas előadásai, hu-
moros esketési szertartás, sütemény- és pálinka-
verseny, stb. Lakodalmas műsorral lép fel a Matyó 
Néptánc Együttes, ott lesz Delhusa Gjon és Gáspár 
Anni. A résztvevők megkóstolhatják a megyei ér-
téktárban szereplő borsodnádasdi molnárkalácsot, 
és a borsodi lakodalmi fonott kalácsot is, amely ezen 
a rendezvényen kapja meg a tanúsítványt a megyei 
értéktárba történő felvételéről. Sok szeretettel vár-
nak mindenkit az arnóti lakodalmas napra. 

LAKODALMAS NAP ARNÓTON

A Miskolci Gráciák Egyesülete idén 
immár negyedik alkalommal hirdet pá-
lyázatot betlehemi jászol készítésére.

A pályázatra jelentkezhetnek általá-
nos és középiskolás korú gyermekek, 
osztályok, hagyományőrző csoportok, 
baráti társaságok. Pályázni csak termé-
szetes anyagok felhasználásával lehet. 

A téma: Jézus születéséhez kapcsoló-
dó, betlehemi jelenetet ábrázoló alko-
tás. A jászol mérete kb. 50x50cm, ma-
gassága kb. 50-80 cm. között legyen. A 
zsűrizés szempontjai: kreativitás, kéz-
művesség, hagyományőrzés, bibliai hi-
telesség.

Díjazás: I. díj: 50.000 Ft, II. díj: 40.000 
Ft, III. díj: 30.000 Ft. Két különdíjat is 
átadnak, 2x15.000 Ft értékben. A jelent-
kezés határideje: 2016. november 28.

Az elkészült Betlehemi Jászol be-
adásának határideje és helye: 2016. de-
cember 5. (csütörtök) délelőtt 10 óráig 
a Gárdonyi Géza Művelődési Házban 
(Miskolc, Sütő János u. 42.). A beér-
kezett alkotások kiállítás formájában 

megtekinthetőek lesznek december 5-9-
ig a Gárdonyi Géza Művelődési Ház-
ban, december 12-27-ig pedig a Szinva-
park Bevásárló Központban.

A zsűri elnöke Máger Ágnes, a zsűri 
tagjai: meghívott egyházi közösségek 
képviselői és a Miskolci Gráciák Egye-

sületének tagjai. A díjak kiosztása 2016. 
december 18-án 14 órakor, a minori-
ta templomban, a betlehemi lángosztás 
előtti mise keretében történik. További 
felvilágosítás és nevezés a 20/571-8012-
es telefonszámon, illetve a gardonyi.
mkk@gmail.com e-mail címen.

Pályázati kiírás betlehemi jászol elkészítésére

Nyereményjátékon vehetett 
részt, aki a Nonstop Taxi 
Miskolc Kft. ingyenesen 
letölthető alkalmazásán 
keresztül rendelt autót. A 
boldog nyertesek egy-egy 
tablettel gazdagodtak.

Göncfalvi János, a Nons-
top Taxi Miskolc Kft. ügy-
vezetője eredményesnek ne-
vezte a nyereményjátékukat, 
hiszen sokan e miatt töltöt-
ték le a mobilapplikációt, de 
volt olyan is – fűzte hozzá 
Prekupp László, a társaság 
menedzsere –, aki nem tu-
dott a játékról, de felismerte 
a Miskolcon körülbelül egy 
éve bevezetett taxirendelési 
mód előnyeit.

Mint ismertették, óriási 
előnye a rendszernek, hogy 
gyorsabb, mint a diszpécser-
központot hívni. A rende-

lés leadását követően értesí-
tést kap az utas arról, hogy 
a taxi elindult, egy térképen 
nyomon követheti, hogy hol 
jár a taxi és szintén értesítés 
jelzi, ha az autó megérkezett. 
Az applikáció azt is megmu-
tatja, milyen típusú és rend-
számú autó jön értünk. Je-
lezhetjük extra igényünket 
is, ha például sok csomag-
gal vagyunk, kombit kérhe-
tünk.Rengeteg a hasonlóság 
az Uberrel: az utazás után itt 
is értékelhetjük a sofőr mun-
káját és a szolgáltatás színvo-
nalát, de ha például valamit 
a kocsiban hagytunk, köny-
nyen utánajárhatunk, melyik 
járművel utaztunk, hiszen a 
rendszerben visszakövethe-
tők a rendeléseink.

Miskolcon elsőként – a 
szolgáltatás színvonalá-
nak emelése érdekében – a 

Nonstop Taxi vezette be az 
applikáción keresztüli taxi-
rendelést. A társaság 20 fo-
rintos kilométerenkénti ked-
vezményt biztosít az app-ot 
használóknak. A mostani já-
ték nyertesei – Csillik Etelka, 

Turi Géza és Varga Tamás – 
nemrégiben vehették át nye-
reményeiket, egy-egy table-
tet. Ők tehát már használják 
a taxirendelés ezen módját, a 
társaság vezetői remélik, so-
kan követik majd őket.

Ők már nyertek a Nonstop Taxi applikációjával



Mozaik Miskolci Napló

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémákat tapasztalnak, 
kérjük, hívják a 46/503-501/100-as telefonszámot, ahol rövid üzenetet hagy-
hatnak üzenetrögzítőnkön. Ha elérhetőséget is hagynak, problémájuk megol-
dása érdekében visszahívjuk Önöket!
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Éjszakai baleset, több sérült
Két személygépkocsi ütközött frontálisan múlt vasárnap éjjel a 

Szilágyi Dezső és a Soltész-Nagy Kálmán utcák kereszteződésében. 
A balesetben többen megsérültek. A szürke Renault Mégane és a kis 
sárga Fiat Seicento eddig tisztázatlan okokból ütközött össze frontáli-
san, az autók orra szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolódott. A 
helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök, mentők és tűzoltók. 
Információink szerint a balesetnek három könnyebb sérültje volt, 
őket a mentők ellátták. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. 

Trükköző pékségek Borsodban
Trükköző pékségeket lepleztek le a NAV ellenőrei. A bolthálózat-

nak Miskolcon és Putnokon vannak üzletei, amelyek albán pékárut 
árusítanak. Az alkalmazottak a külföldi vezetők utasítására csak az 
értékesítések töredékét ütötték be a pénztárgépekbe.  Az eladott pé-
káruk elenyésző részéhez adtak csak nyugtát, a tényleges forgalmat 
füzetekben vezették a „pult alatt”. - A NAV pénzügyi nyomozói és 
adóellenőrei 23 olyan füzetet is találtak, amelyekből kiderülhet az el-
csalt adó összege – mondta el Kovács Dorina, a NAV Észak-magyar-
országi Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense. A társaság adóbe-
vallásai szerint még a beszerzési költségeket sem érte el a bevétel, így 
az állítólagos különbözet áfáját is visszaigényelték. A kft. és a cégve-
zetők három nagy értékű autóját és készpénzt is lefoglaltak, több mint 
15 millió forint értékben. A cég vezetőinek költségvetési csalás miatt 
kell felelniük és adóbírságra is számíthatnak.

Kidőlt fák, viharkárok
A viharos szél okozta károk miatt, tizenhét helyszínre riasztották 

az elmúlt hétvégén megyénk hivatásos tűzoltóit. Az egységeknek fő-
ként útra dőlt fákat kellett eltávolítaniuk. Az encsi, a gönci, a mezőkö-

vesdi, a tiszaújvárosi, a sá-
toraljaújhelyi, a szerencsi, a 
cigándi és a szendrői hivatá-
sos tűzoltók motoros lánc-
fűrészekkel és kéziszerszá-

mokkal tették szabaddá az utakat. Mezőzomboron és Bekecsen egy 
lakóház tetőborítását bontotta meg a szél. Taktaszadán, egy használa-
ton kívüli kémény vált veszélyessé, a szerencsi egység visszabontotta.

Betörőt keresnek  
a rendőrök

A miskolci rendőrök a la-
kosság segítségét kérik egy 
férfi azonosításához, aki 
2016. augusztus 14-én, este 
fél tíz körül megpróbált be-
hatolni egy hétvégi házba 
Miskolcon, a Pecérvölgyben. 
A ház riasztórendszere köz-
ben megszólalt, s a férfi elmenekült a helyszínről. A keresett elkövető 
körülbelül 50-60 éves, vékony testalkatú, a bal lábára kissé sántít. A 
rendőrség kéri, aki a képen látható férfit felismeri, kilétéről, tartózko-
dási helyéről tud, jelentkezzen.

Gyalogost gázolt a villamos a Centrum előtt
Személyi sérüléses baleset történt szerdán délután Miskolcon, a 

Centrum előtt, ahol információink szerint gyalogost gázolt a villa-
mos. Úgy tudjuk, egy 15 éves fiatal valószínűleg figyelmetlenül lépett 
az úttestre, nem vette észre az érkező villamost. Hirtelen megfordult, 
a jármű oldalának ütközött, a szerelvény pedig elsodorta. A fiú állító-
lag kisebb sérülésekkel megúszta az „ütközést”. A mentők kórházba 
szállították, a helyszínelés idejére leállt a villamosforgalom.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Olyan útra lépett, amely so-
kaknak nem tetszik, Ön azonban tudja, hogy csak a saját elvá-
rásainak kell megfelelnie, nem más kedvét követni. Biztos a 

dolgaiban, így célba is érhet. Jobb, ha időben a tettek mezejére lép.

Bika (április 21 – május 20) Elég egy pillanatra nem odafi-
gyelni és máris megtörténik a baj. Nem lehet mindig minden-
hol ott, és nem ellenőrizhet mindig mindent. Ne hibáztassa 

magad gyakorta olyasmiért, amit senki nem láthatott előre.

Ikrek (május 21 – június 21) Szeretne egy kicsit lazítani, de 
ha most minden rendben is van, nem tud szabadulni a veszé-
lyérzettől. Ha valamit nem tud időben megelőzni, akkor kár 

aggódni miatta, ezzel csak saját magának okoz gondot.

Rák (június 22 – július 22) Valaki folyamatosan kellemet-
len helyzetbe hozza és bár igyekezett elkerülni a konfliktust, 
ezen a héten lehet, hogy mégis sor kerül rá. Vannak dolgok, 

amiket még Önnek sem lehet tovább szó nélkül hagyni.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Szívből tud örülni valaki 
sikerének, még akkor is, ha úgy érzi, Ön is megérdemelné már 
a hasonló elismerést. Ez az önzetlenség sokak szemében maga-

sabbra emeli majd, az is lehet, hogy egy újabb elismerésig. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Nagy lendülettel fog 
valamibe, de gyorsan elfogyhat az energiája. Pedig ha sikerül túl-
lendülnie a holtponton, a megoldás már szinte magától jönne. Ne 

adja fel a küzdelmet, a héten lenyűgöző lehet a teljesítménye.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Izgatott a sok teendő 
miatt, amit magára vállalt, de a hét közepére sikerül rendeznie a 
gondolatait és már azt is tudja, mit hogyan fog tenni. Ha pedig 

látja a fényt az alagút végén, sokkal magabiztosabban haladhat majd.

Skorpió (október 24 – november 22) Tartsa magát az ere-
deti elképzeléseihez, még akkor is, ha közben úgy tűnik, egyre 
nehezebb lesz megvalósítani a terveit. Ha nem kezd el most ké-

telkedni magában, meglátja, időben minden akadály leomlik majd.

Nyilas (november 23 – december 21) Nem szívesen kér má-
soktól szívességet, de most mégis ez lehet a legjobb megoldás. 
Nem kell aggódnia, mert az, aki igazán közel áll Önhöz, segíteni is 

szívesen fog. Csak vigyázzon, ne legyen túlságosan érzékeny.

Bak (december 22 – január 20) Nem könnyű időszakon van 
túl, egyszerre érzi magát kimerültnek, de felszabadultnak is. 
Ezt a hetet még használja arra, hogy újra feltöltse magát ener-

giával, s csak ezután vesse magad az újabb kihívásokba.

Vízöntő (január 21 – február 19) Valakitől kétértelmű vissza-
jelzéseket kap és nem is tudja biztosan, hányadán áll vele. Egye-
lőre jobb, ha te sem kötelezi el magát senki és semmi mellett, 

várja meg, amíg a másik érintett őszintén vall a szándékairól.

Halak (február 20 – március 20) Olyanok között van, akik 
igazán fontosak az Ön számára és örömmel tölt el a közelségük. 
Ebben a harmonikus környezetben talán még Ön is kiegyensú-

lyozottabb lesz majd, és minden területen jobban teljesít.

FORRÓ NYOMON

Számos intézményben tartottak Miskolcon is Márton-napi ren-
dezvényeket, az elmúlt hétvégén. A szülők tökből készül finomsá-
gokkal, a diákok pedig Szent Márton történetéhez köthető alko-
tásokkal készültek a Bársony János Általános Iskola programjára, 
amelyet első alkalommal rendeztek meg. – Szeretnénk ebből ha-
gyományt teremteni, hiszen kitűnő alkalom arra, hogy kicsik-na-
gyok, szülők-tanárok még inkább összekovácsolódjanak, közös-
séggé váljanak – mondta el Hoskó Orsolya igazgató. 

Márton nap

A hét fotója
VÉGH CSABA   
FELVÉTELE

Igazi „szuperhősök” (Batman, Amerika Kapitány, Flash, Pókember, Szuperman) látogattak el kedden a megyei kórházba, 
hogy felvidítsák az onkohaematológiai és csontvelőtranszplantációs osztályon gyógyuló kis betegeket. A vendégek – tűzoltók, 
tiszteletbeli tűzoltók, ipari alpinisták - a Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyerme-
keiért Alapítvány (KELL Alapítvány) kezdeményezésére a 4. Tégy Jót! Nap rendezvénysorozat keretében érkeztek és ajándé-
kokkal is kedveskedtek.                                                                                                                                                        FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS

Miskolci filmek
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Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány miskol-
ci érintettségű film címeit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket 
együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2016. decem-
ber 7-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 2017-es Miskolci 
Kalendáriumot sorsolunk ki. 

Legutóbbi rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Corvin köz, 2. Kilián laktanya, 3. 
Köztársaság tér, 4. Széna tér. Nyertesek: Majorosné dr. Bereczk Erika (Miskolc, 
Brassói utca), Kapás Ilona (Alsózsolca, Ady E. u.). Gratulálunk, nyereményüket pos-
tán küldjük el.

SZUPERHŐSÖK 
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