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A DVTK család tagjai idén is közösen vár-
ták a Mikulást. A játékos versenyen Maikel 
Lopez, Doug Bradley és Horváth Ferenc, a 
kosár, jégkorong és labdarúgó csapat edző-
je látta el a zsűri szerepét. 

Ülésezett a városi közgyűlés 

INGYENES SZOMBAT  
ÉS MÁS KEDVEZMÉNYEK

A DVTK MIKULÁSA IS MEGÉRKEZETT

Ha parkolni akar Miskolcon, januártól ezt nagyon kedvező feltételekkel teheti! 

Áder János  
a Miskolci Egyetemen 
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Idei utolsó, rendes ülését tartotta de-
cember 8-án Miskolc képviselő-testü-
lete. Kriza Ákos polgármester napi-
rend előtti felszólalásában elmondta, 
két nagyszabású, a város egészét 
érintő és érdeklő fejlesztés is zajlik a 
városban.  

A Sanofi csanyiki gyára 5 milliárd fo-
rintos beruházást hajt végre, amely vi-
lágviszonylatban is ritka. Kriza Ákos 
emlékeztetett, a cégvezetés is elismerte, 

hogy a miskolci gyár dolgozói rendkí-
vül magas színvonalon dolgoznak, a 
hozzáadott érték Miskolcon különösen 
jelentős. – Francia partnereink bejelen-
tése túlmutat a közgazdasági szempon-
tokon: ezek a változások, fejlesztések, 
a magáról új képet kialakító Miskolc 
mindennapjairól szólnak. Ezt a meg-
változott és új fejlődési irányokba törő 
Miskolcot már a magas hozzáadott ér-
téket előállító, fejlett technológiával 
dolgozó, komoly tudást felhalmozó és 

működtető gazdasági társaságok hatá-
rozzák meg. Ám még a fejlett techno-
lógiánál is sokkal fontosabb az emberi 
tényező. A piacképes képzettséggel és 
tudással rendelkező miskolci munka-
vállalók és városi polgárok sokasága, 
akik ma ennek a városnak a legnagyobb 
értékei. Akik kitartással, szorgalommal 
és tehetséggel tudtak fordítani előbb a 
saját, azután a városuk sorsán is. Éppen 
ők azok az emberek, akik miatt ma már 
azt mondhatjuk, hogy ez a város, már 

nem az a város – hangsúlyozta a polgár-
mester. 

Kriza Ákos szólt az el-
múlt hét nagy eseményé-
ről, az új DVTK stadi-
on alapkőletételéről is, 
melynek kapcsán több 
sajtótermék korsza-
kos jelentőségű mis-
kolci sportberuházá-
sokat említett. – Az 
újságcímek teljesen 
igazak, hiszen még 
sohasem fordult elő 
Miskolc történeté-
ben, hogy két-há-
rom esztendő alatt ennyi és ekkora 
hord erejű sportberuházás valósuljon 
meg nálunk!  1939, illetve 1968 után, új-
jáépül a diósgyőri stadion. Újjáépítjük 
az MVSC spottelepet, teljesen újjászü-
letik a Szentpéteri kapui sportlétesít-
mény, a DVTK birkózói pedig új csar-
nokba költözhetnek. A közelmúltban 
már átadtuk az Egyetemvárosban, az 

új városi atlétikai centrumot. Ráadásul 
azt sem szabad elfelejteni, hogy ezek az 
impozáns beruházások, „csak” a mos-
tani standionprojektünk részei! Ezen 
kívül szólhatunk még a várható tapol-
cai, selyemréti építkezésekről vagy a 
diósgyőri foci akadémiával összefüggő 
beruházásokról is – emelte ki Miskolc 
polgármestere. 

„A VÁLTOZÁSOK, FEJLESZTÉSEK A MAGÁRÓL ÚJ KÉPET  
KIALAKÍTÓ MISKOLCRÓL SZÓLNAK”

A francia érdekeltségű Sanofi Aventis Zrt. ötmilli-
árd forintból fejleszti miskolci gyárát, a gyógyszeripari 
társaság egy nagysebességű fecskendőtöltő és -átnéző 
gépsort telepít üzemébe.

A világ egyik vezető egészségügyi vállalataként is-
mert Sanofi a „Chinoin örökségére építve” mára a ma-
gyar gazdaság egyik legjelentősebb szereplőjévé vált, 
Magyarországon csaknem kétezer embert foglalkoztat, 
három gyártóegységével és egy disztribúciós platform-
jával a magyar gazdaság 20 legnagyobb vállalata közé 
tartozik, míg az exportőrök között a 14. helyet foglalja 

el. A nyilvános cégadatok szerint a Sanofi Aventis Zrt. 
169 milliárd forint árbevételt ért el 2015-ben, adózott 
eredménye 5,4 milliárd forint volt tavaly, az egy évvel 
ezelőtti 1,3 milliárd forinttal szemben. A cég korábban 
stratégiai megállapodást kötött a magyar kormánnyal.

A mintegy ötszáz embert foglalkoztató miskolci gyár 
évente közel 90 milliárd forint értékben állít elő steril 
körülmények között injekciós készítményeket és egy-
szer használatos fecskendőket. A Bükk „kapujában” 
lévő üzem a vállalat magyarországi termelésének jelen-
tős részét adja.

Kriza Ákos polgármester decem-
ber 6-i hatállyal Alakszai Zol-
tánt, a polgármesteri kabinet ad-
digi vezetőjét nevezte ki Miskolc 
Megyei Jogú Város jegyzőjévé. 

Mint ahogy arról hírt adtunk, 
Csiszár Miklós városi jegyző 
december 5-ével nyugdíjba 
vonult. A vonatkozó jog-
szabályoknak megfelelően 
Kriza Ákos polgármester 
pályázatot írt ki az álláshely-
re, amelyre ketten jelentkez-
tek. Kriza Ákos 
polgármester 
d e c e m b e r 
6-i hatállyal 
Alakszai 

Zoltánt nevezte ki Miskolc jegyző-
jévé. 

Alakszai Zoltán Miskolcon szü-
letett, jogász végzettségű. Eddigi 
pályafutása során dolgozott állami 
cégnél, nemzetközi ügyvédi irodá-

ban, valamint a Miniszterelnök-
ségen is, főosztályvezető-

ként. Két éve a miskolci 
városháza polgármeste-
ri kabinetvezetője. Kri-
za Ákos polgármester 
a közgyűlés december 

8-ai ülésén köszöntötte 
a város új jegyző-

jét, sikeres 
tevékenysé-
get kívánva 
neki. 

Új jegyzője van Miskolcnak

n  Forradalmi, lakosságbarát változá-
sokról döntöttek a parkolási rende-
let módosításával. (részletesen l. a 
harmadik oldalon)

n  A városvezetés megtiltja a „parko-
lói hiénák” tevékenységét, mivel 
számtalan panasz érkezett ebben 
az ügyben. A rendelet leszögezi, 
hogy a közösségi együttélés alapve-
tő szabályaiba ütköző magatartást 
követ el az, aki ruházatával, maga-
tartásával, kézmozdulatával vagy 
más módon, nem az e célra szolgá-
ló területen parkolási szolgáltatási 
tevékenység igénybevételére felhív, 
vagy e magatartás tanúsításával 
mást megbíz. Az elkövetővel szem-
ben természetes személy esetében 
kettőszázezer forintig, jogi személy 
és jogi személyiséggel nem rendel-
kező szervezet esetében ötszázezer 
forintig terjedő közigazgatási bír-
ság kiszabására nyílik lehetőség.

n  Miskolc a 2016-os költségvetése 
terhére 6,5 millió forinttal támo-
gathatja a B.-A.-Z. Megyei Ren-
dőr-főkapitányságot, az összegből 
rendőrségi terepjárót vásárolhat-
nak. A rendőrség a járművel még 
hatékonyabban tudja majd ellátni 
Miskolc külterületének ellenőrzé-
sét. Az önkormányzat költségve-
tése 2016-ban is jelentős összeget 
fordított a közbiztonsággal kap-
csolatos tevékenységek támoga-
tására.

n  Egyszerűbb és olcsóbb a válla-
latirányítás – ezt a célt szolgál-
ja a Miskolc Holding Zrt., és a 
MIK Zrt., a MIVIKÖ Miskolc 
Kft., a Miskolci Városfejlesztési 
Kft. egyesülésére tett napirendi 
javaslat. A városi közszolgáltató 
cégek működtetése így kevesebb 
pénzébe kerül majd a miskol-
ciaknak. 

Kiss Gábor szociá-
lis ügyekért is felelős 
alpolgármester egy 
olyan ügyben kért 
szót, amely elmondá-
sa szerint nem csupán 
a közgyűlést érinti, 
hanem gyakorlatilag 
a város teljes intéz-
ményrendszerét, 
mindazokat, akik ab-
ban dolgoznak. 

Kiss Gábor utalt rá, 
korábban is előfordult 
már, hogy jobbikosok 
szociális területen dolgozó intézményi 
munkatársakat félemlítettek meg, leg-
utóbb pedig az Őszi Napsugár Otthon-
ban jelentek meg a párt aktivistái, ria-
dalmat keltetve és számon kérve az ott 
dolgozók munkáját. – Szégyenletes ez a 
tevékenység – fogalmazott Kiss Gábor, 
hozzátéve, hogy a képviselői munkának 
is megvan a maga tere és területe. Az al-
polgármester politikai hecckampány-
nak nevezte, ami az Őszi Napsugár Ott-
honban történt, miközben – tette hozzá 
– a Jobbik ezt megelőzően egy percet 
sem fordított arra, hogy megismerje az 
intézmény munkáját, nem vettek részt 
annak a bizottságnak a szakmai mun-
kájában, ahol megismerhették volna, 
milyen munka folyik az intézményben.  
– Ez az akciójuk megalázó volt az ott-
hon munkatársai számára! Felháborító, 
hogy a Jobbik szakmai köntösbe bújtat-

ja a politikai támadásait, megpróbálja 
ehhez felhasználni az időseket, a szoci-
ális dolgozókat, közben pedig nem tájé-
kozódik a tényekről. Pedig tudhatnák, 
hogy minden évben megkérdezzük az 
otthon lakóit illetve a hozzátartozókat, 
mennyire elégedettek a szolgáltatások-
kal és idén 80 százalékos volt az elége-
dettség, különösen kiemelkedő az ápo-
lási feladatban végzett tevékenység. Az 
öregek otthona nem a politika, a poli-
tikai akciók színtere – hangoztatta az 
alpolgármester és kérte: a továbbiak-
ban ne zavarják az intézményben folyó 
munkát, ne zaklassák az ott élőket.  – 
Kiállunk azok mellett a dolgozók mel-
lett, akik 24 órában ott dolgoznak, el-
ismerjük a munkájukat – zárta szavait 
Kiss Gábor.

Hollósy András (Fidesz-KDNP) kép-
viselő Böjte Csabát idézte az Őszi Napsu-

gár Otthonban történ-
tek kapcsán: „a szeretet 
olyan, mint a gyógyszer. 
Nem annak kell adni, 
aki megérdemli, hanem 
annak, akinek szüksége 
van rá.” Ez a gondolat 
egyébként olvasható az 
otthon honlapján is.  – 
Az intézmény dolgozói 
ezzel a szellemiséggel 
végzik munkájukat, fi-
zikai-lelki támaszt ad-
nak az időseknek. Egy 
intézményi bejáráson 
Szilágyi Szabolcs jobbi-

kos képviselővel együtt magam is jelen 
voltam, érdekes, hogy akkor egyetértet-
tek az ott tapasztalható szakmai mun-
kával. Most mégis támadják azt. Mi ez 
a pálfordulás? – tette fel a kérdést Hol-
lósy András, kérve a jobbikos képviselő-
ket, hogy advent időszakában inkább az 
egymáshoz fordulás legyen a fontos. A 
jövőben pedig tartózkodjanak az ilyen 
méltatlan támadásoktól. Nánási-Kocsis 
Norbert (Fidesz-KDNP) önkormány-
zati képviselő a város „fekete bárányá-
nak”nevezte a Jobbikot, mint fogal-
mazott, csak bajt, gondot okoznak, az 
előrelépésben nem tudnak segítséget 
nyújtani. Nánási-Kocsis Norbert szé-
gyenletesnek nevezte, ahogy a jobbiko-
sok „benyomultak, megfélemlítették a 
lakókat, a dolgozókat”. – A fényképek 
készítésénél kérték egyébként bárki en-
gedélyét? – tette fel a kérdést.  

Mint ismeretes, Jakab Péter jobbikos frakcióveze-
tő nemrégiben azt állította, „megalázó és méltatlan” 
körülmények között élnek az Őszi Napsugár Otthon 
idős, beteg gondozottjai. „Van, akinek a nyílt sebe nincs 
megfelelően ellátva, van, aki a kiszáradás jeleit mutat-
ja” – ilyeneket állított a jobbikos politikus, ismeretlen 
eredetű fényképekre hivatkozva. A képeket azóta sem 
hozta nyilvánosságra. Az intézmény vezetője határozot-

tan visszautasította a Jobbik vádjait, amelyeket sértőnek 
és megalapozatlannak nevezett. Blachné Papp Eleonó-
ra elmondta 437 idősről gondoskodnak, köztük sok a 
magatehetetlen beteg, de az ápolók, sokszor emberfe-
letti erőfeszítéssel, mindent megtesznek értük. A lakók 
és hozzátartozóik elégedettségét rendszeresen mérik, az 
idei felmérésen mind az ellátottaktól, mind a rokonaik-
tól ötből négyes értékelést kaptak.

Kiss Gábor: „Kiállunk a szociális  
intézmények munkatársai mellett!”

2016. augusztus: az Őszi Napsugár Otthon egyik százéves 
lakóját köszöntik

Befellegzett a parkolói hiénáknak
NÉHÁNY FONTOSABB NAPIRENDI PONT



Miskolc közgyűlése december 8-i 
ülésén új parkolási rendeletet fo-
gadott el, számos kedvezménnyel. 
Ennek célja a forgalomszabályo-
zási funkció erősítése,  
a mélygarázsok, a parkoló- 
házak kihasználhatóságának  
növelése és a légszennyezés csök-
kentése.
 

Mint a napirend tárgyalásánál el-
hangzott, évről-évre jogos igény-
ként merült fel a díjfizetős terü-
letek határán élők részéről, hogy 
számukra is legyen szabad parkoló. 
Az önkormányzat az új rendeletet 
a lakossági kéréseknek megfelelő-
en alkotta meg, így a Petőfi utca vá-
rosközponthoz közeli szakasza, az 
Árok utca, valamint a Mátyás király 
u. 15-21 előtti terület és a selyemréti 
strand környéke a díjfizetési övezet-
be került. A kérést a forgalomszám-
lálási adatok és hatástanulmány is 
igazolták.

Ingyenes szombat  
és más kedvezmények

2017. január 1-től ingyenessé válik 
a parkolás szombaton Miskolc köz-
igazgatási területén, a kiemelt ide-
genforgalmi, közlekedési és keres-
kedelmi területek kivételével a Régió 
Park felszíni parkolóiban. Ez kedve-
zően hathat a belvárosi üzletek for-
galmára is.

Nem emelkedik a bérletek ára, va-
lamint a sárga és a kék zóna parkolási 
díja sem. A kombinált bérletek meg-
vásárlói változatlan bérletár mellett a 
mélygarázsokat és a Parkolóházat is 
használhatják. Csak a zöld zónában 

történő parkolás óradíja változik 340 
Ft-ról 400 Ft-ra. (Szegeden 480 Ft-
ot, Debrecenben 440 Ft-ot., Győrben 
400 Ft-ot kell a belvárosi parkolásért 
fizetni.)

Az év eleji bérletvásárláskor je-
lentkező torlódások elkerülése ér-
dekében a lakossági és intézményi 
bérletek a következő év 20. napjáig 
érvényesek.

Az éves bérletek a lejárat előtt 
időarányosan visszaválthatók, júni-
us 30-ig benyújtott írásbeli kérelem 
alapján. 

Az intézményi bérletek érvényes-
ségi ideje 15 percről 30 percre növek-
szik és a délutáni érvényességi perió-
dus 15 óra helyett 14 órától kezdődik, 
a reggeli igénybevétel lehetősége pe-
dig 10 óráig tart.

Napi bérletek bevezetése: az eddi-
gi minimum 3 napra érvényes turista 
parkoló bérlet helyett napi bérletet is 
lehet majd vásárolni. A 14 óra után 
váltott napi bérlet a következő nap 18 
óráig érvényes.

Az idegenforgalmi szempontból 
frekventált területen, a miskolcta-
polcai gyógyszertár és orvosi rendelő 
előtti parkoló október 1. – április 30. 
között díjmentes.

Lakossági kérésre, illetve a forga-
lomszámlálási adatok alapján díjfi-
zetési övezetbe kerülnek az Árok u., 
Mátyás k. 15-21., Petőfi u. városköz-
pont felőli részén található területek 
az alábbiak szerint:

• Pallos u. 10 számmal szembeni 
behajtó – Árok u. 5-7 sz.- Jókai Re-
formátus Általános Iskola által kör-
bezárt terület – Kék zóna, összesen 
63 parkolóhely.

• Mátyás király utca 15-21., kék 
zóna, összesen 21 parkolóhely.

• Szent István u. 21. sz., Hunyadi 
u. 21. sz. és a Malomszög utca-Petőfi 
u. 2. sz. által körbezárt terület, sárga 
zóna, összesen 124 parkolóhely.

• Selyemrét utca – Augusztus 20. 
utca – Bajcsy Zsilinszky u. 54-58. 
szám közötti behajtó – Augusztus 
20. utca 7. szám előtti terület – Lata-
bár utca

A bevonással egyidejűleg az egysé-
ges tömbben történő forgalomszer-
vezés miatt, kék zónából sárga zóná-
ba kerül:

• Hunyadi u. Dajka G. u.- Kis-Hu-
nyad u. közötti szakasz,

• Szent István utca 11-21.
Az Aradi sétányon, illetve a Patak 

utca ÉMÁSZ előtti területen elké-
szített díszburkolaton tilos a parko-
lás, így ezek ki is kerültek a díjfizetős 
övezetből.

Pontosították a rendeletben a 
bérletmegnevezéseket és azok fel-
használását: a lakossági bérlet meg-
nevezése kedvezményes lakossági 
bérletre, míg a gazdálkodó szerveze-
tek egy parkolóra szóló bérlet meg-
nevezése egy gépkocsira szóló ked-
vezményes bérletre változott.

Továbbra sem kell parkolási díjat 
fizetni a következő napokon: Mis-
kolc város ünnepén, azaz minden év 
május 11. napján, továbbá január 1. 
napján; március 15-én; húsvéthétfőn, 

május 1-én, Pünkösd hétfőn, augusz-
tus 20-án, október 23-án, november 
1-én (a mindszenti római katolikus 
és evangélikus temető környékén 
minden év október 31. és november 
2. napján is) és december 24-én dél-
után 16 órától, valamint december 
25-én és 26-án egész nap.

A várakozási díjfizetés alól tovább-
ra is mentesülnek az elektromos és 
nulla emissziós gépkocsik, amelyek 
rendelkeznek a vonatkozó jogszabá-
lyokban meghatározott zöld alap-
színű rendszámmal.

Kovács László (Fi-
desz-KDNP) frak-
cióelnök. A par-
kolási rendelet 
módosítása igazi la-
kosságbarát előter-
jesztés. Rég-
óta kaptunk 
róla visszajelzéseket, milyen sokan 
ellenzik, hogy a szombati napon is 
érvényben van a fizetős parkolás. 
Január 1-től ez ingyenessé válik, s a 
parkolási rendelet további új kedve-
ző elemei között szerepel, hogy nem 
emelkednek a sárga és 
kék zónák árai.

Kovácsné Budai 
Mária (Fidesz-KD-
NP) képviselő. Na-
gyon sok lakó problé-
mája enyhülhet, külön 
öröm az, hogy az in-

tézményi bérlettel most már délelőtt 
10-ig és délután 2-től lehet parkolni 
az óvodák, iskolák környékén.

Nehéz Károly (Fi-
desz-KDNP) képvise-
lő. Nagyon sok jó hírt 
hallhattak most kör-
zetemben a miskolc-
tapolcaiak is, számos 
lakossági kérést 
sikerült telje-
sítenünk. Így 
például a gyógyszertár és az orvosi 
rendelő előtti területen található kö-
rülbelül tizenkét parkolóhely csúcs-
időn kívül ingyenes lesz. 

Katona Ferenc (Fi-
desz-KDNP) képvi-
selő. A Selyemréti 
Strandfürdő 2013-as 
újranyitása után ká-
osz alakult ki a kör-
nyékbeli parkolók-
ban, az ott élők 
számára nem ma-
radt szabad hely. 2014-ben reagálva 
az áldatlan állapotra, az önkormány-
zat a Baross Gábor utcán kialakított 
egy nagyobb parkolót, ez tovább-
ra is ingyenes marad. A strand és a 
MÁV-rendelő környéke viszont to-
vábbra is zsúfolt, itt tehát indokolt a 
fizetős parkolók kialakítása. Mindez 
az ott lakók érdekében történik, hi-
szen ha megváltják a kedvezményes 
bérleteket, gyakorlatilag az év min-
den szakában ott parkolhatnak. Az új 
rendeletnek számos jó eleme van: ja-
nuár 1-jétől ingyenes lesz a parkolás 
szombaton – néhány kiemelt turisz-
tikai övezet kivételével egész Miskol-
con. Ugyanakkor a belvárosi parko-
lás helyzetén sokat javíthat, hogy a 
mélygarázsokat és a parkolóházakat a 
kombinált bérletekkel is igénybe lehet 
majd venni. Mindez jót fog majd ten-
ni az üzletek forgalmának is.
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Csőke József vál-
lalkozó

Munkám miatt 
számtalan városban 
járok az országban 
és a miskolci mobil-
parkolás nagyon jó. 
Azt, hogy szomba-
ton nem kell majd 
fizetni a parkolásért, 
nagyon pozitívnak tartom, hiszen nagyon sok 
költség megy el erre. Ráadásul mindig el szok-
tam bizonytalanodni, hogy az adott napon 
kell-e fizetni a parkolásért, mert ünnepnapok 
környékén olykor meg díjmentessé teszik. Így 
most már nem kell ezen gondolkozni.

Fejes-Kucsma Ni-
kolett eladó

El fog la ltsága im 
miatt főként szom-
batonként tudok 
ügyeket intézni, na-
gyobb bevásárlá-
sokat végezni, fod-
rászhoz, körmöshöz 
járni. Általában a mobil parkolási rendszert 
használom, mert sokszor nem tudom kiszá-
mítani, hogy mennyi időt töltök majd el eze-
ken a helyeken. Nagyon sokat költök ilyenkor, 
és nagyon örülök annak, hogy hétvégenként 
most már szombaton is ingyenes lesz a parko-
lás itt a Városház tér környékén. 

Kalocsai Zoltán 
vállalkozó

Nyilván na-
gyon-nagyon jó 
lesz, ha januártól 
nem kell majd fi-
zetni a parkolásért 
szombatonként itt, 
a belvárosban. Sok 
ügyes-bajos dolgot kell intézni, mindig na-
gyon sok aprópénzt dobok bele az automa-
tába, míg városban járok. Rossz érzés, hogy 
nem elég például ilyenkor a bankba befizetni 
a pénzeket, hanem még a parkolóórába is kell. 
Így én nagyon örülök annak, hogy legalább 
ezzel is kevesebb költségem lesz.

Szűcs János pénz-
ügyi tanácsadó

Kombinált parko-
lóbérletem van, én 
még nem hallottam, 
hogy ez a belvárosi 
parkolóházakban és 
mélygarázsokban is 
érvényes lesz január 
elsejétől. Nagyon örülök neki, ha nem lesz ki-
téve az autóm az időjárási viszontagságainak, 
védett helyen tudom majd hagyni. Az, hogy 
szombaton a város nagy részén nem kell majd 
fizetni a parkolásért, a költségmegtakarítás 
mellett azért is jó lesz, mert nem kell az auto-
matákat keresgélni.

MISKOLCIAK VÉLEMÉNYE AZ ÚJ PARKOLÁSI RENDRŐL

A 2017. évi parkolóbérlet 2016. 
december 12-től megvásárolható a 
Régió Park Miskolc Nonprofit Kft. 
ügyfélszolgálatán (Széchenyi I. 
utca 20., a Miskolci Nemzeti Szín-
házzal szemben).

2017. január 2-tól válthatunk 
bérletet a parkolási cég ügyfél-
szolgálata mellett a Győri kapu 
47-53. szám alatt, a MIK Zrt. ügy-

félszolgálatán, hétfőtől-csütörtö-
kig 8-tól 16 óráig, pénteken 8 órá-
tól délig, valamint az Európai téri 
és Patak utcai mélygarázs porta-
szolgálatán, minden nap 14 órától 
22 óráig.

A 2016-os parkolóbérletek 2017. 
január 10-ig, a lakossági, illetve in-
tézményi bérletek 2017. január 20-
áig érvényesek.

Hétfőn megkezdődik  
a parkolóbérlet árusítás

Ha parkolni akar Miskolcon, januártól  
ezt nagyon kedvező feltételekkel teheti!
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Folytatódik a telepfelszámolás

MELEGET KAPNAK AJÁNDÉKBA 

Folyamatosan bontják az elhanya-
golt házakat az utóbbi időben hír-
hedtté vált miskolci Hidegsoron. A 
munkával a tervek szerint még az 
idén végeznek, jövőre pedig mint-
egy 300 méter hosszan az utat is 
kiszélesítik a balesetveszélyes, éles 
kanyarban.

A húsz lebontásra ítélt ház közül 
hat az önkormányzaté volt. Má-
sik hatot megvásároltak a tu-
lajdonosoktól, a többi nyolcat 
pedig kisajátították. Egyet-
len család sem került utcá-
ra – hangzott el kedden, a 
helyszínen, ahol azt is meg-
tudtuk, hogy a Hideg-
sor rendbetétele 
része a történel-
mi Avas reha-
bilitációjának. 
– Úgy gondol-
juk, mindez 
a miskolci-
ak örömére 
történik, hi-
szen ez a te-
rület régóta  
neuralgikus 
pontja a városnak és a helyi közle-
kedésnek, amely az út kiszélesítésé-
vel sokkal biztonságosabb lesz majd 

– nyilatkozta Hubay György önkor-
mányzati képviselő (képünkön). 

Mindennek a pénzügyi hátterét a 
2017-es költségvetésben biztosítja a 
város vezetése. A bontásra mintegy 
tizenhárommillió forintot költenek, 
ebből fedezik a törmelék elszállítá-
sát, s korábban a környéket is kita-
karították. 

A lakók közül senki nem került ut-
cára. Menyhárt Szabolcs, a mis-

kolci polgármesteri hivatal va-
gyonfelügyeleti osztályának 
vezetője a sajtótájékoztatón 
elmondta, az arra jogosultak 
elhelyezéséről gondoskodott 

az önkormányzat. Aki pe-
dig adásvétel útján 

vált meg az ingat-
lanjától, az saját 
erőből gondos-

kodott a 
lakhatá-
sának a 
megol-
dásáról. 
Mint el-

hangzott, 
a mostani bontás 
része a történelmi 

Avas rekonstrukciójának, illetve a 35 
ezer miskolci aláírásával támogatott, 
telepfelszámolási programnak.

Idén is tűzifával segíti a miskolci 
önkormányzat a rászoruló csa-
ládokat, csaknem 1800 mázsát 
osztanak szét, Kriza Ákos pol-
gármester kezdeményezésére. 
Tavaly 240 háztartást támogattak 
ilyen módon, idén 353 részesül – 
egyenként öt mázsa – tűzifa-jut-
tatásban, még a karácsonyi ünne-
pek előtt.  

A fákat közterületi karbantartás so-
rán vágták ki a Városgazda Kft. mun-
katársai. A feldarabolást, kiszállítást 
szintén ők végzik, az adományok cél-
ba juttatását a Miskolci Egyesített 
Szociális, Egészségügyi és Gyermek-
védelmi Intézmény koordinálja. 

A tűzifa osztása csütörtökön vette 
kezdetét a Szondy György utcán, a Se-
gítő Kezek Szolgáltatási Központban, 

ahol 102 háztartás kapott tüzelőt. Az 
adomány gyorsan fogyott, a jogosul-
tak különböző szállítóeszközökkel 
érkeztek. Tóthné Kádár Berta a Kar-
tács utcában lakik. Érdeklődésünk-
re elmondta, neki a szociális gondo-
zó szólt, hogy kaphatna tűzifát, aztán 
megérkezett a levél is, hogy mikor hol 
veheti át. – Tavaly is kaptam öt máz-

sát, nekem ez egy 
hónapig elég a 

kályhába. A 
fűtési szezon 
elején vettem 
két köbméter 

tűzifát hu-
s z o n ö t e z e r 
forintért és 
már alig van 
belőle. Na-

gyon sokat jelent nekem, hogy most 
hetekre, az ünnepek idejére is bizto-
sítva lesz a tüzelőm. Ráadásul úgy lá-
tom, ezek szép nagy rönkök, tovább 
fognak égni, mintha korhadt fával tü-
zelnék – nyilatkozta a hölgy. 

Volt, akinek autót és utánfutót is 
kellett intéznie a szállításra, még-

is nagyon hálás volt, 
hogy ennyivel ke-
vesebb tűzifát 
kell beszereznie 
a télen. Rendes 
Gézáék öten 
élnek egy két-
szobás házban 
a Tetemváron, 
nem mind-
egy nekik, mennyire 
és mennyiből sikerül 
meleget varázsolni a 
lakásban. – Nekünk 
most így legalább két 
hétig biztosított lesz 
fűtésünk. A rossz nyí-
lászárók miatt sajnos 
csak tizenhárom-ti-
zennégy fokra tudom 
felfűteni a házat, pe-

dig a három gyerek miatt szeptem-
ber végétől egészen április közepéig 
fűtenünk kell – mondta el.  

A tűzifa osztása hétfőn a Hejő-
csabai, kedden pedig az Arany Al-
kony szolgáltatási központokban 
folytatódik. A két helyszínen ösz-
szesen 251 rászorulónak juttatnak 
még tűzifát.

Miskolc közgyűlése 2014. májusában döntött arról, hogy 
felgyorsítja a miskolci nyomortelepek felszámolását. Rövid 
időn belül 35 ezer miskolci lakos adta támogató aláírását 
az avult telepek felszámolásának városi programjá-
hoz, amely azóta is folyamatosan zajlik.  Kriza Ákos 
polgármester kihangsúlyozta, a miskolci polgá-
rok kijelölték az utat, a programot folytatják, úgy, 
ahogy elkezdték: mindenkivel egyedileg tárgyalva, 
helyzetüket egyedileg felmérve – aki rászorul és 
kéri, annak segítő kezet nyújtva.

– Miskolcon mindenkire ugyanazok 
a szabályok vonatkoznak. – emel-
te ki 2016 szeptember 9-ei 
sajtótájékoztatóján Kri-
za Ákos, válaszképpen az 
EBESZ jelentésére, amely 
szerint Miskolcnak be kelle-
ne szüntetnie a kilakoltatá-
sokat, a nyomortelepek fel-
számolását. – Az országos 
sajtót is bejárta a hír, mely szerint, az Európai Biztonsá-
gi és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Demokratikus 
Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (DIEJH) jelen-
tése felszólít bennünket, hogy úgymond „szüntessük be, 

vessünk véget a Számozott utcák környékén a szociális 
bérlakások – túlnyomórész roma – bérlői kilakoltatásá-
nak”. Miskolcon a nyomortelepek felszámolásának prog-

ramja az egyik legfontosabb várospolitikai ügyünk. 
Nincs még egy olyan közös elhatározásunk eb-
ben a városban, mint ez, amit 35 ezer miskolci 
az aláírásával is hitelesített.  Mint ennek a vá-
rosnak a megválasztott vezetője, polgármestere, 
nem tudok és nem is akarok ezzel a közös aka-

rattal szembe menni. Ezért többedszerre és 
határozottan jelentem ki: várospoliti-
kai programunk, a miskolci nyomor-
telepek felszámolása folytatódni fog. 
– Számunkra a nyomortelepek felszá-
molása nem nemzetiségi vagy etnikai 
kérdés – bármennyire is szeretnék ezt 
a bélyeget ránk sütni. 

A miskolci nyomortelepek meg-
szüntetése mindenekelőtt közegészség-

ügyi, gyermekvédelmi és közbiztonsági 
ügy. Az ingatlanok kiürítését pedig természetesen a Szá-
mozott utcákban is minden egyes esetben a bíróság ha-
tározata alapján végzi el a bírósági végrehajtó – hangsú-
lyozta Miskolc polgármestere. 

A HIDEGSOR KÖRNYÉKÉT IS RENDEZIK

Csaknem 1800 mázsa tüzifát osztanak szét

„Az egyik legfontosabb várospolitikai ügyünk”

Helyszín Osztás  
időpontja

Részesülők  
száma

Segítő Kezek 
Szolgáltatási 
Központ

2016. december 8.  
(csütörtök)

102

Hejőcsabai 
Szolgáltatási 
Központ  

2016. december 12.  
(hétfő)

83

Arany Alkony 
Szolgáltatási 
Központ

2016. december 13. 
(kedd)

168

35 ezer miskolci támogatja
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COOP ABC, COOP SZUPER ÁRUHÁZAINK PICK ÉS SÁGA TERMÉK AJÁNLATÁBÓL:
Pick Nosztalgia párizsi 1 kg 1699 Ft
Pick virsli klasszikus, 180 g, egységár: 1883 Ft/kg 339 Ft 
Pick Békebeli füst. kötözött sonka 1 kg 2199 Ft 
Sága füstli klasszikus, 140 g, egységár: 1636 Ft/kg 229 Ft

Üzleteinkben minőségi szaloncukrok már nagy választékban kaphatók!

699 Ft

Maggi halászlé kocka                                              
+1 hűségpont 2 termék  
vásárlásakor, magyaros,  
60 g, egységár: 3317 Ft/kg

Eh. sertéskaraj          
csontos szüzp. nélk., 
 1 kg, hétvégi  
akció dec. 8-10-ig 

1049 Ft

D.E. Omnia őr. vák. kávé     
+1 hűségpont 1 termék  
vásárlásakor, Klasszik,  
Espresso, egységár: 2796 Ft/kg            

199 Ft

ÜNNEP ELŐTTI AKCIÓNK KÍNÁLATÁBÓL 
DECEMBER 7–13-IG:

A Miskolc Holding Zrt. tagvállalata

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA:
3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 5. szám

Telefon:  46/501-740 (csak ügyfélfogadási időben)
Fax: 46/501-755 l E-mail: ugyfel@miho.hu l www.miho.hu

ÜNNEPI NYITVATARTÁS:
2016. december 27. (kedd): ZÁRVA
2016. december 28. (szerda): 8:00-20:00 óra
2016. december 29. (csütörtök): ZÁRVA
2016. december 30. (péntek): ZÁRVA 
2017. január 2. (hétfő): 8:00-15:30 óra

PÉNZTÁRI NYITVATARTÁS:
2016. december 28.(szerda):  8:00-19:45 óra
2017. január 2. (hétfő):  8:00-15:15 óra

Műszaki ügyelet / Központi ügyelet:
3534 Miskolc, Gagarin u. 52.

Telefon: 46/379-450, 379-360. Fax: 46/533-153
Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a fenti telefonszámokra beérkező hívásokat rögzítjük.

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

Társasházkezelés magas fokon
A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Társasházkezelő-

sége az országban is kimagasló módon 12 ezer lakás és 
nem lakás kezelését végzi a miskolci társasházakban a 
tulajdonosok megbízásai alapján.

A magas szám nem véletlen. Egyedülálló módon rendelkezik 
a társasházkezeléshez szükséges minden szakterületet felölelő 
szakember gárdával a gazdasági, műszaki vagy jogi területete-
ket is beleértve és olyan korszerű technikai feltételekkel, melyek 
a társasházak felé történő pontos elszámolások alapja. Sok éves 
tapasztalatát tekintve bizton állítható, hogy a „kezdők” tapasz-
talanságából adódó „bakikat” -melyeknek sokszor a társasházi 
lakók látják kárát- nem követi el. 

Egyre több társasház keresi a cég társasházkezelőségét, olya-
nok is, melyek korábban nem mellettük döntöttek. Akik pályá-
zati úton szeretnének valamilyen felújítási munkát végezni azok 
biztosan megkeresik a társasházkezeléssel foglakozó szakcé-
get, hiszen a kezelésükben levő épületek közül került ki pár év-
vel ezelőtt a legtöbb panelfelújított épület a városban, de nem 
rég fejeződött be uniós források felhasználásával, a teljes külső 
megújulást jelentő programjuk a Szilvás úton, melyet követően 
a lakók már olcsó üzemű napkollektorokat használnak a meleg 
víz előállításához. 

A napokban a Településfejlesztési Operatív Program kere-
tében szintén teljes felújítást jelentő programot kezdtek el az 

Önkormányzattal kötött konzorciumi megállapodást követően, 
mely szintén több lakóépület teljes megújulását jelenti a Vas-
gyárban. A felújításokkal a lakók komfortérzetének növelésén 
túl az ingatlanok értéknövekedését is elérik.

Munkájuk elismerését jelzi az is, hogy környező települések 
társasházai is megkeresik őket, így többek között kezelnek tár-
sasházat már Emődön is.

„Magas színvonalat eredményező társasházkezelést termé-
szetesen nem lehet a lakók nélkül végezni, a jó együttműködés 
elengedhetetlen feltétele a társasházak fejlődésének. Sok éves 
tapasztalat alapján bebizonyosodott, hogy csak a kezelő mun-
kája révén nem lehet sikeres egyetlen társasház sem, ahhoz bi-
zony a lakók támogatása, bizonyos esetekben a közreműködése 
is szükséges.” mondta Fidrus Bertalan, a cég társasházkezelést 
végző részlegének vezetője.

A Győri Kapuban és az Avason működő egységeivel, ügyfél-
szolgálataival valamint a társasházak rendszeres látogatásával 
biztosítják a lakókkal a közvetlen kapcsolatot.

Tisztelt Ügyfeleink!
A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.  

ügyfélszolgálati nyitva tartása az ünnepek 
alatt az alábbiak szerint alakul:

SZÉCHENYI U. 60. SZ. ALATTI  
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

2016. december 23.: ZÁRVA 
2016. december 27–2016. december 30.: 

ZÁRVA 

SZEMERE U. 5. SZ. ALATTI  
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS PÉNZTÁR 

2016. december 23.: ZÁRVA 
2016. december 27–2016. december 30.: 

ZÁRVA 
 Megértésüket köszönjük!

A MIK Zrt. Miskolc M.J.V. forgalomképes ingatlanvagyonának kezelője
3525 Miskolc Széchenyi u. 107. Postacím: 3501 Miskolc, pf.: 78

Tel.: 46/516-200, fax: 46/516-201, e-mail: mikrt@mikrt.hu, www.mikzrt.hu
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APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvez-
ményes 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

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársat keres  

az alábbi munkakör betöltésére:

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 

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

GÉPKOCSIVEZETŐ
Főbb feladatok:

•  Hulladék begyűjtése és szállítása járatterv alapján
•  A gépjármű ürítő és motorikus szerkezetének rendeltetésszerű üzemeltetése
•  Menetokmányok precíz vezetése
•  Gépjármű tisztaságának rendben tartása

Elvárások:
• C kategóriás jogosítvány 
•  Fizikai állóképesség, rugalmasság
•  Jó problémamegoldó képesség
• GKI kártya megléte

Előny:
• 3 év vezetési tapasztalat 
• „CE” kategóriás jogosítvány
• Nehézgépkezelői végzettség
• ADR oktatási bizonyítvány
•  Hasonló területen szerzett tapasztalat

Ajánlatunk:
• Stabil háttér
• Versenyképes jövedelem

Apróhirdetés
Bábkészítő foglalkozás kisgyer-
mekes anyukáknak és a gyerme-
keiknek a megyei könyvtárban. 
Ingyenes foglalkozás hétfőn, 10-
től 11:30-ig. információ: www.
miskolc.imami.hu.
Eladó, elszállítható panel be-
tongarázs ajtóval jó állapot-
ban. Árammérővel szerelve. 
Érdeklődni: tel.: 00-36-20/945-
92-92. Irányár: 295 000 Ft.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 63 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óriási 
kedvezménnyel, teljeskörű ár-
nyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, 
bemutatóterem: 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, fila-
góriák, elő tetők, kerítések, kerti 
házak és egyéb famunkák készí-
tése; Velux ablakok beépítése, 
cseréje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőztetése. 
www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 
06-20/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgoz-
ni tudó ácsot és korábban ács 
mellett dolgozó segédmunkást 
keresek Miskolc és környékére, 
nem csak tetőn végzendő mun-
kákra. Tel.: 06-20/460-6775.

Ajánlatunk:  Munkavégzés helye:
•  Stabil háttér RÉGIÓ PARK MISKOLC NONPROFIT KFT.
•  Teljes munkaidős állás Miskolc város belterülete
•  Béren kívüli juttatások 

Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz csatolásával és a pályázni kívánt munkakör megjelö-
lésével a mhhrpalyazat@miskolcholding.hu e-mail címre vagy a 3530 Miskolc, Petőfi 1-3. címre várunk 
2017. január 6-ig.

– RÉGIÓ PARK MISKOLC NONPROFIT KFT. –

A Miskolc Holding Zrt. munkatársat keres  
a Régió Park Miskolc Nonprofit Kft.-hez az alábbi munkakörbe:

PARKOLÓ ELLENŐR

A leendő munkatárs feladatai:
•  Miskolc város területén található fizető par-

kolók illetve parkoló gépjárművek ellenőrzé-
se a parkolók folyamatos használhatóságá-
nak érdekében

•  Próbavásárlások elvégzése az érintett auto-
matákból, ezek szemrevételezése, rendelle-
nességek bejelentése

•  A mindenkori rendeletben meghatározot-
taktól eltérően parkoló gépjárművek, illetve 
a parkoló adatainak parkoló ellenőrző prog-
ramban történő rögzítése PDA eszköz segít-
ségével, az ellenőrzésről nyugta készítése

A pályázókkal szemben támasztott elvárások:
•  Középfokú iskolai végzettség, érettségi
•  Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 

előnyt jelent
• Idegennyelv-ismeret előnyt jelent
•  Kiváló kommunikációs és konfliktuskezelési 

készség
• Önállóság, határozottság
• Megfelelő fizikai erőnlét

FEDETT GARÁZS ÜZEMELTETŐ

A leendő munkatárs feladatai:
•  A munkavégzés során a mélygarázsban üzemelő 

eszközök állapotának ellenőrzése, meghibásodás 
esetén szükséges intézkedések megtétele

•  A mélygarázsban rendszeres időközönként elle-
nőrzések elvégzése a parkoló gépjárművek biz-
tonsága érdekében

•  A garázs, illetve a kiszolgáló helyiségek állapotá-
nak ellenőrzése, szükség esetén a garázs és a ki-
szolgáló helyiségek takarítása

•  Gondoskodik a garázs behajtó szabadon hagyá-
sáról, a szabálytalanul parkoló autókról értesíti 
műszakvezetőjét

•  Az átadás – átvételről, valamint a manuális so-
rompónyitásról nyilvántartás vezetése

A pályázókkal szemben támasztott elvárások:
• Középfokú iskolai végzettség, érettségi
•  Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előnyt 

jelent
• Idegennyelv-ismeret előnyt jelent
• Kiváló kommunikációs készség
• Önálló munkavégzésre való képesség
• Kiváló problémamegoldó és konfliktuskezelő készség 

A Miskolci Német Nemzetiségi  
Önkormányzat képzőművészeti 
pályázati felhívása

Magyarország Kormánya 2016-ot a „malenkij robot”-ra elhurcoltak emlékévé-
nek nyilvánította. Ennek kapcsán a Miskolci Német Nemzetiségi Önkormányzat 
felhívással fordul Miskolc Megyei Jogú Város és vonzáskörzetéhez tartozó vala-
mennyi középfokú intézményben tanuló diákjaihoz. 

A pályázat célja:
Az elhurcolással és a Gulágon folyó tá-

bori – végig szenvedett, megélt, negatív 
– élettel kapcsolatban keletkezett gondo-
latok, érzések, benyomások kifejezése egy 
műalkotásban a képzőművészet bármi-
lyen műfajának segítségével.

Beadható:
Önálló képzőművészeti alkotás (pl. fest-

mény, saját fotó, grafika, vegyes technika, 
montázs, kollázs, egyedi rajz, dombormű, 
kisplasztika, térplasztika.) A pályázók mi-
nimum 1 db, maximum 3 db-ból álló 
sorozattal pályázhatnak. 

A beadott munkák mindegyikén tün-
tessék fel: az alkotó nevét, életkorát, isko-
láját, az iskola elérhetőségét (cím, telefon, 
e-mail cím), az alkotás címét, technikáját.

Pályázható korosztály: 
Szakközépiskola, szakgimnázium, gim-

názium 9-13. évfolyam. A pályázatok kö-
zött a tanulók életkora szerint nem tesz 
különbséget a bíráló bizottság.

Az alkotások beérkezési helye, ideje:
A pályamunkákat személyesen vagy 

megbízottak útján vagy postával – kiállí-

tásra alkalmas állapotban – a MSZC Fa-
zola Henrik Szakképző Iskolában kell lead-
ni legkésőbb 2017. január 12-ig. Miskolc, 
3534 Gagarin utca 54.

Kapcsolattartó: 
MSZC Fazola Henrik Szakképző Iskola tit-

kársága: 46/530-432, igazgato@fazolasz-
ki.hu. Szalay Edit művészeti munkaközös-
ség-vezető (+36/30/3031788) 

Az eredmények közzétételének mód-
ja:

A beérkezett alkotásokat az erre a 
célra létrehozott szakmai zsűri véle-
ményezi. A beérkezett munkákból ki-
állítást rendezünk, melyen sor kerül a 
díjátadásra is. Az eredményről, a kiállí-
tás dátumáról értesítjük az iskolákat. A 
kiemelkedő alkotásokat szakmai el-
ismerésben részesítjük: I. helyezett  
20 000 forint; a II. helyezett 15 000 forint; a 
III. helyezett 10 000 forint értékű vásárlási 
utalványt kap. A beérkezett alkotásokból a 
Miskolci Német Nemzetiségi Önkormány-
zat vándorkiállítást tervez.

Miskolc, 2016. november 7.
Miskolci Német Nemzetiségi 

Önkormányzat
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A MISKOLC HOLDING ZRT. TAGJA

A MIVÍZ Kft.  
ügyfélszolgálatának   

ünnepi nyitvatartása:
2016. 12. 27. kedd: 8.00–15.30

2016. 12. 28. szerda: 8.00–20.00
2016. 12. 29. csütörtök: 8.00–15.30

2016. 12. 30. péntek: 8.00–12.00

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

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

PVC ASZTALTERÍTŐK 
NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK!

Hirdetés

A DVTK Jegesmedvék címvédő és 
éllovas csapata három góllal jobb-
nak bizonyult a MAC Budapest-
nél a jégkorong MOL Liga múlt 
pénteki rangadóján. (DVTK Je-
gesmedvék – MAC Budapest 4-1)

Három nappal később harmad-
szor találkoztak a Macik az Újpest-
tel a MOL Ligában. A hétfői nap 
rossz hírekkel indult a Jegesmed-
vék számára: Doug Bradley nem 
számíthatott az utánpótlás-válo-
gatottakkal készülő Kissre, Ságira 

és Szoposra, emellett a MAC ellen 
csúnya ütést kapó Johnston sem 
tudta vállalni a játékot. Így a meg-
szokotthoz képest igen foghíjasan 
álltak fel a Macik az utóbbi időben 
remek formában játszó UTE ellen. 
Nagy iramú és fordulatos mérkő-
zést láthattak a nézők, ahol a ren-
geteg hiányzóval felálló csapatunk 
ugyan jól játszott, de végül az em-
berelőnyeit jobban kihasználó ha-
zai csapat otthon tartotta három 
pontot. (UTE – DVTK Jegesmed-
vék 5-3) (Forrás: dvtk.eu)

A 2016-os évben utolsó alkalommal 
játszott hazai pályán az Aluinvent 
DVTK női kosárlabda-csapata. A 
lányok a bajnoki listavezető PEAC 
csapatát látták vendégül a bajnok-
ság kilencedik fordulójában szom-
baton este a Generali Arénában.

A szurkolók, a 
tetőtől-talpig Mi-
kulás ruhában 
tomboló ultrák 
vezetésével remek 
hangulatot va-
rázsoltak a csar-
nokba. A klub 
korábban azt kér-
te, hogy a mérkő-
zésre mindenki vigyen magával egy-
egy plüssállatot vagy egyéb játékot. A 
plüssfigurákat a találkozó nagyszüne-
tében dobták be a küzdőtérre. Az Alu-
invent DVTK női kosarasai ugyanis, 
az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is 
meglátogatják majd a miskolci Velkey 
László Gyermekegészségügyi Központ 
kis betegeit, hogy ajándékokkal ked-
veskedjenek nekik.

A hétközi nemzetközi mérkőzések 
okozta fáradtság érződött a csapato-
kon, de a harmadik negyedtől így is 
felpörgött a meccs, melynek végén saj-
nos a vendégek örülhettek. (Női Ko-
sárlabda NB I., A-csoport, 9. forduló: 
Aluinvent DVTK - PEAC Pécs 54-59)

Csütörtökön az akár a végső győ-
zelemre is esélyes görög Olimpi-
akosz vendége volt az Aluinvent 

DVTK az Euró-
pa Kupában. A 
találkozón Jova-
novic és Tomlin-
son 19 valamint 
15 megszerzett 
pontja ellené-
re is kijött a két 

csapat közötti óriási különbség, így 
ezúttal nem sikerült a miskolcihoz 
hasonló szoros mérkőzést játsza-
ni. (EK: Olimpiakosz - Aluinvent 
DVTK 93-58)

A diósgyőri lányok idén már nem 
játszanak hazai pályán, vasárnap 
Sopronba látogatnak majd. A követ-
kező hazai mérkőzésre január 7-én 
kerül sor a Cegléd ellen. 

A MACIK NYERTÉK A RANGADÓT

Rangadó Miskolcon,  
plüssfigurákkal

A miskolci tornászok  Zsebibaba 1 korcso-
portja a napokban megnyerte az országos baj-
nokságot a másik (B) miskolci csapat bron-
zérmes lett. Arany éremnek örülhettek tehát a 

miskolci tornász kislányok, akik gerenda- és 
talajgyakorlatot mutattak be – mind a két ka-
tegóriában kiválóan helytálltak.  

Nagy Tünde edző elismeréssel beszélt az apró 
versenyzőkről, akik mindent megtettek a siker 
érdekében. Hetente háromszor edzettek, kitar-
tó munkájuknak, a több hónapos felkészülés-
nek végül meg is lett az "arany eredménye". – Ez 
azért is nagy dolog, mert a tavaszi vidékbajnok-
ság 5. helyéről sikerült szépíteni és átvenni az 
első helyezésért járó érmet.  Büszkék vagyunk a 
kis Zsebibabákra! – hangoztatta az edző. 

A győztes csapat tagjai: Lajos Lili Fruzsi-
na, Polyefkó Lina, Habzsánszky Petra, Enye-
di Lili, Mikóczki Lara, Halona Szilvia, Dulai 
Flóra, Sebestyén Tímea.

Az OTP Bank Liga 18. fordulójában Kispes-
ten, a Bozsik Stadionban fogadta a DVTK-t a 
Vasas.  Az első félidőben a házigazda irányí-
totta a játékot, számos helyzetet dolgozott ki, 
de a kapuba nem sikerült betalálnia. Az Elek 
és Lipták nélkül felálló Diósgyőr elsősorban a 
védekezésre figyelt – eredményesen – és egy-
egy ellentámadásból próbált veszélyeztetni, 
azonban a vendéglátók védelme is állta a sa-
rat. A DVTK sokat köszönhetett Ivan Rados-
nak, a diósgyőri hálóőrnek nagy szerepe volt 
abban, hogy a szünetre gól nélküli döntetlen-
nel vonulhattak el a felek. 

A fordulás után egy balszerencsés öngól 
kicsit összezavarta a DVTK addig stabil so-
rait – Murka Benedek lövése Németh lábáról 

került a diósgyőri kapuba – s három perccel 
később újabb Vasas-gól következett, amivel 
gyakorlatilag eldőlt a meccs. A házigazdák 
az előny birtokában még magabiztossá vál-
tak, s a 75. percben harmadszorra is betalál-
tak.  (OTP Bank Liga 18. forduló: Vasas FC 
– Diósgyőri VTK 3-0) 

Országos bajnok zsebibabák Vereség a listavezetőtől
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Program

Szent István tér
December 11. 16 óra. Adventi gyer-

tyagyújtás, a Lévay József Református 
Gimnázium szolgálata. A harmadik 
gyertyát Kiss János alpolgármester 
gyújtja meg a város adventi koszo-
rúján. 16.30 óra. A Miskolci Egyetem 
Énekkarának adventi műsora. 

Miskolci Nemzeti Színház
December 11. 19 óra. A hülyéje – bohó-

zat. NAGYSZÍNHÁZ Szigligeti (alap, 
arany, ezüst) bérlet Jegyvásárlás.

December 13. 10 óra. Csipike az óriástör-
pe - zenés mesejáték. KAMARA Szi-
várvány bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. 
Viktória – operett. NAGYSZÍNHÁZ Bér-
letszünet. 19 óra. Kivilágos Kivirradtig 
- Istvánnap két részben. KAMARA 
Bérletszünet Jegyvásárlás. 

December 14. 17 óra. A kutya különös 
esete az éjszakában - kamaszokról 
felnőtteknek, felnőttekről kamaszok-
nak. KAMARA Latabár ifj. A bérlet 
Jegyvásárlás. 18 óra. A hülyéje – bo-
hózat. NAGYSZÍNHÁZ Ferenczi ifj. bér-
let Jegyvásárlás. 19.30 óra. A Ban-
dy- lányok - zenés játék. JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás.

December 15. 16.30 óra. A kutya különös 
esete az éjszakában - kamaszokról 
felnőtteknek, felnőttekről kamaszok-
nak. KAMARA Zrínyi ifj. B. bérlet Jegy-
vásárlás. 18 óra. A hülyéje – bohózat.  
NAGYSZÍNHÁZ Herman ifj. bérlet. 19 
óra. A Bandy- lányok - zenés játék. 
JÁTÉKSZÍN Bősze György bérlet Jegy-
vásárlás. 

December 16. 19 óra. Az ember tragé-
diája – dráma. NAGYSZÍNHÁZ Vö-
rösmarty (alap, arany, ezüst) bérlet 
Jegyvásárlás. 19 óra. Anna Karenina 
- romantikus táncjáték. KAMARA Bér-
letszünet Jegyvásárlás. 

December 17. 17 óra. Anna Karenina - 
romantikus táncjáték. KAMARA Csí-
ky (arany, ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 

19 óra. Az ember tragédiája – dráma. 
NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegyvá-
sárlás. 19 óra. Bakkhánsnők - zenés 
bacchanália. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás.

Miskolci Egyetem, díszaula
December 12. 18 óra. Karácsonyi hang-

verseny.
Művészetek Háza
December 12. 19 óra. Szezonbérlet - Vár-

jon Dénes zongoraestje. Közreműkö-
dik: Simon Izabella – zongora.

December 14. 19 óra. Szeretni bolondu-
lásig – Szulák Andrea est. 

Miskolci Csodamalom Bábszínház
December 11. 10.30 óra. Meseláda. 
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtár
December 11. 10 óra. Kreatív advent 

– karácsonyváró családi kézműves 
foglalkozás a Swimming Pentathlon 
Club szervezésében. Fővédnök: Török 
Dezső, a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés el-
nöke. Védnök: Hideg Imre, a B.-A.-Z. 
Megyei Önkormányzat ny. osztályve-
zetője. 

December 13. 16.30 óra. 1956 és Márai 
Sándor a magyar irodalomban - befe-
jező előadás. Meghívott előadó: Mé-
száros Tibor irodalomtörténész. Köz-
reműködnek: Kerekes Valéria és Lajos 
András színművészek.

Miskolci Galéria, Rákóczi-ház
December 10. 11 óra. XXIII. Miskolci 

Téli Tárlat – megnyitó. A 134 mű-
vész által beküldött 309 művet 
háromtagú zsűri, Kopasz Tamás 
képzőművész, Lenkey-Tóth Péter 
festőművész és Szoboszlai Lilla mű-
vészettörténész bírálta el, válogat-
ta ki. A közönség elé 82 művész 141 
alkotása kerül. 

Herman Ottó Múzeum, papszeri ki-
állítási épület

December 16. 17 óra. Magyar zenés ka-
rácsony. A Zenei Szemere-szalon ren-
dezvénysorozat koncertje. 
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Az esztendő utolsó terme-
lői napja december 18-án az 
Erzsébet téren az adventi idő-
szak negyedik vasárnapjára 
esik és a karácsony jegyében 
telik majd. „Karácsonykor 
mindenki varázsol” címmel 
a Lyukóvölgyben működte-
tett Máltai Tanoda diákjai ad-
nak műsort, majd az Egressy 
Béni Zeneiskola tanulóiból 
álló Kisharang Együttes tag-
jainak koncertje következik. 
A délelőtt hátralévő részé-
ben a vásári hangulatról az 
Agyagbanda gondoskodik, 
Sinka Tímea pedig táncházat 
tart, kicsiknek és nagyoknak. 
A kézműves játszóházban ter-
mésekből, fából és gyapjúból 
lehet majd ajándéktárgyakat 
készíteni.

Legyen zöld a karácsonyod! 
– ez a mottója az Észak-Ma-

gyarország Flórája Faunája 
Alapítvány bemutatkozásá-
nak, melynek során környe-
zetkímélő karácsonyi tippek-
kel szolgálnak, tájékoztatást 
adnak az ökológiai gazdál-
kodásról és a biotermékek 
minősítéséről, valamint a rö-
vid ellátási láncokról és az új-
rahasznosításról. A Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat szin-
tén készül programokkal, 
társasjátékokkal és kötetlen 
beszélgetéssel az önkéntes-
ségről. Vendégtelepülésként 
Taktaharkány látogat majd el 
a Miskolci Termelői Nap de-
cemberi rendezvényére.

A szokásos finomságok, 
minőségi étkek és italok, ter-
melői mézek, lekvárok, ször-
pök, füstölt húsáru, sajtok, 
kézműves termékek ezúttal is 
várják az érdeklődőket.

VARÁZSLAT, VENDÉGSÉG, 
ÖRÖMÜNNEP

Érsekújváron, gróf Eszter-
házy János emlékművének 
avatásán járt a CÖF Klub 
Miskolc és az 1956-os vitézi 
lovagrend.

A Nobilitas Carpathiae ci-
vil szervezet és az Eszterházy 
Polgári Társulás három éve 
elhatározta, hogy emlékmű-
vet állít Érsekújváron Eszter-
házy Jánosnak. A gróf a fasisz-
ta szlovák állam országgyűlési 
képviselője volt és – mint szé-
les körben ismert – egyedüli-
ként nem szavazta meg a zsi-
dótörvényt. A háború után 
az új állam, Csehszlovákia 
átadta a szovjet hatóságok-
nak. Szibériában raboskodott 
1949-ig. Mivel a szovjet állam 
nem találta bűnösnek, több 
évi raboskodás után vissza-
küldte Csehszlovákiába. A 
hatóságok azonban nem en-

gedték szabadon, koholt vá-
dak alapján bebörtönözték, 
1957-ben rabként hunyt el, a 
mai napig nem rehabilitálták. 
A civil szervezetek gyűjtést 
indítottak érsekújvári emlék-
művének felállítására, de szlo-
vák hatóságok ezt mindenben 
akadályozták. Ezért egy ma-
gyar nemzetiségű szlovák ál-
lampolgár tulajdonában lévő 

szálloda falára, magánterület-
re szándékoztak elhelyezni az 
emlékművet 2015-ben, de a 
hatóság ezt is megakadályoz-
ta. A pozsonyi nagykövetség 
révén a magyar kormány köz-
benjárására végül is megszü-
letet az engedély, JUDr. Ing. 
Práznovszky Miklós, ügyvéd, 
író, újságíró, nyugdíjas egye-
temi tanár a Nobilitas Car-

pathiae civil szervezet veze-
tőjének közreműködésével. 
Az emlékművön magyarul és 
szlovákul olvasható Esterhá-
zy János 1940-ből származó 
hitvallása: „Nyíltan és bátran 
vállalom a tételt, hogy ne-
künk, magyaroknak és szlo-
vákoknak azt kell keresnünk, 
ami bennünket közelebb hoz 
és nem azt, ami bennünket el-
távolít”.  Práznovszky Miklós, 
aki egyben az 1956-os Vitézi 
Lovagrend Világszövetségé-
nek felvidéki törzskapitánya 
is, meghívta a borsod megyei 
törzskapitányságot és a Civil 
Összefogás Fórum Miskol-
ci klubjának tagjait az em-
lékmű felavatására, amelyen 
Szabó István törzskapitány ve-
zetésével kilenc fős delegáció-
val vettünk részt – mondta el 
Lengyel Attila a CÖF KLUB 
Miskolc vezetője.  

„Azt kell keresnünk, ami bennünket közelebb hoz”

A Magyar Katolikus Püspökkari Kon-
ferencia 90. születésnapján a Pro Ecclesia 
Hungariae-díjjal tüntette ki P. Csókay Ká-
roly jezsuita atyát, az Avas-déli Ige templo-
ma nyugdíjas plébánosát. Vasárnap, 11-én 
este Borbála-napi bányászmisét tartanak 
a minorita templomban. Ezen a napon 19 
órától a Gloria Arts rézfúvós együttes ad 
hangversenyt a Szent Anna templomban. 
Szerdán, 14-én, 19 órától a Fazekas utcai 
általános iskola énekkara ad karácsonyi 
hangversenyt a minorita templomban. 
Ugyanitt, jövő vasárnap, 18-án, a Mária 
Rádió felvételt készít a fél 10 órai szentmi-
sén. Közreműködik a Szent Ferenc kórus. 

December 18-án érkezik meg a Miskolci 
Gráciák szervezésében városunkba a bet-
lehemi láng. 14 órakor fogadják a minori-
ta templomban, majd lángosztás a Hősök 
terén 15 órától. Advent 4. vasárnapján az 
Avas-tetőről fáklyákkal vonul a plébánia 
közössége az Avas-déli Ige templomához 
a görögkatolikusokkal együtt. Gyüleke-
zés, indulás 16.30 órakor. A templomhoz 
érkezve betlehemes játék lesz. December 
11-én, 19.30 órától, a Miskolc Televízió 
HívőSzó című műsorában a Vasgyári Re-
formátus Templomból közvetítenek isten-

tiszteletet. Igét hirdet: Antal Marianna, ref. 
lelkész. December 13-án 14 órától ötödik 
alkalommal rendezik meg a Szent Anna 
templomban a Fazekas úti Általános Isko-
la kórusának ünnepi koncertjét, Kovács-
né Budai Mária önkormányzati képviselő 
szervezésében. December 11-én, vasárnap 
délelőtt karácsonyi udvar a székesegyház 
körül: a székesegyházi énekkar műsora. 
December 12. hétfő 18.45: Püspöki kateké-
zis, felnőtteknek szóló hitoktatás a Misz-
sziós Irodában (a Búza téri székesegyház 
mögött). Téma: A szentek nyomában. De-
cember 18. vasárnap: 15 órakor közös kán-
tálás a székes egyházban.

EGYHÁZI HÍREK

Rekordszámú, több mint 
ötszáz alkotás érkezett be 
a város idei, karácsonyi 
gyermekrajz-pályázatára. 

A pályázat eredményhir-
detését, kiállítás-megnyitóját 
kedden tartották a városháza 
aulájában. Kiss Gábor alpol-
gármester szerint ez az egyik 
legszebb hagyománya Mis-
kolc adventi készülődésének. 
– Az alapötlet az volt, hogy ne 
boltban vásárolt képeslapo-
kat küldjünk karácsonykor, 
hanem miskolci gyermekek 
személyes alkotásait. Egészen 
más ugyanis egy személyes 
ajándékot kapni az ünnepen, 
mint egy bolti tucatárut – 
hangsúlyozta köszöntőjében.

Egy szakértő zsűri előszű-
rése után, harminc rajz közül 
választotta ki Miskolc pol-
gármestere, három alpolgár-
mestere és jegyzője azokat, 

amelyeket személyes, ün-
nepi képeslapjaikként majd 
postára adnak. A díjazottak: 
Matta Luca (Kaffka Mar-
git Általános Iskola) – Kriza 
Ákos polgármester képeslap-
ja. Jánoky Anna Nóra (Bár-
sony János Általános Iskola) 
– Kiss János alpolgármester 
képeslapja. Havasi Linett 
(Szabó Lőrinc Általános Is-
kola) – Pfliegler Péter alpol-
gármester képeslapja. Kri-
vácsi Léna Minerva (Kaffka 
Margit Általános Iskola) – 
Kiss Gábor alpolgármester 
képeslapja. Homolya Dávid 
(Szabó Lőrinc Általános Isko-
la) – Alakszai Zoltán jegyző 
képeslapja.  A gyermekraj-
zok mellett Ferenczi-Kovács 
Éva gyöngyfűző népi ipar-
művész alkotásait és Török 
Eszter népi kismester csuhé-
technikával készített mun-
káit is kiállították.

Ünnepi gyermekrajzok

A Miskolci Egyetemen tar-
tott előadást szerdán Magyar-
ország köztársasági elnöke. 
Áder János a környezeti fenn-
tarthatóság kihívásaira, azok 
társadalmi, illetve gazdasági 
összefüggéseire hívta fel a fi-
gyelmet. Bemutatott egy ma-
gyar szabadalmat is, amelyet 
már a világ több pontján al-
kalmaznak.

Az előadásra zsúfolásig 
megtelt a négyszáz férőhe-
lyes előadó. – A kérdés iga-
zából az, hogy az elmúlt száz 
évben bekövetkezett népes-
ségrobbanás, az ebből adódó 
urbanizáció, fogyasztásnöve-
kedés miatt, milyen mérték-
ben növekedett a környezet 
szennyezése – hangoztatta a 
köztársasági elnök, vázolva a 
klímaváltozás hatásait az élel-
miszertermelésre, az országok 
gazdasági, társadalmi szerke-
zetére, a természeti sokféle-
ségre, a városok működésére.

A jég olvadásáról, a víz-
felhasználásról, illetve a víz-
hiányról is sok szó esett az 
előadáson. Áder János ki-
emelte, a klímaváltozás je-
lentős részét a Föld vízkész-
letének állapotán keresztül 
lehet érzékelni. 

– A budapesti víz világta-
lálkozó is erről szólt a múlt 
héten. A víz valójában ösz-
szeköt bennünket – nem 
csupán társadalmakat, tár-
sadalmi csoportokat, nem 
csupán országokat, hanem 
különböző problémákat is 
összekapcsol – hangoztatta 
a köztársasági elnök.

Áder János ezzel kapcso-
latban bemutatott egy ma-
gyar szabadalmat is. Ennek 
lényege, hogy a szennyvizet 
algák, növények gyökerei, 
kagylók és halak segítségé-
vel tisztítják meg. A mód-
szert a világ több pontján 
alkalmazzák már.

Áder János Miskolcon
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Letarolta a gyalogátkelőhelyet a traktorral
A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény elkövetésének 

megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság F. József 58 éves helyi lakossal szemben. A gya-
núsított november 24-én 20 óra körül Mezőkövesden, a Legelő utcá-
ban a vasúti átjáróban a gyalogos átkelőhelyen hajtott át traktorjá-
val, amit teljes mértékben letarolt. A rendőrség hamar azonosította, 
elfogta és a rendőrkapitányságra előállította a bűncselekmény elkö-
vetésével megalapozottan gyanúsítható férfit, aki kihallgatásán beis-
merő vallomást tett.

Dollárhamisítók: lakhelyelhagyási tilalom 
A Miskolci Törvényszék lakhelyelhagyási tilalom mellett meg-

szüntette az előzetes letartóztatását annak a két vádlottnak, akiket 
pénzhamisítás bűntettének kísérletével vádol az ügyészség.

Mint arról korábban beszámoltunk, a hamis bankjegyeket egy 
edelényi és egy nyékládházi férfi gyártotta, utóbbi korábban a Jobbik 
helyi elnöke volt. A hamispénz gyártási ajánlattal egykori ügyfelei 
keresték meg a nyékládházi nyomdászt. Korábban vodkához gyár-
tott nekik zárjegyeket, most viszont dollárt rendeltek. A Nemzeti 
Nyomozóiroda tavaly augusztusban talált rá a miskolci nyomdára, 
ahol több mint 123 millió forintot értékben nyomtattak volna hamis 
dollárt. Az első legyártott minták azonban nem tetszettek a megbí-
zóknak, akik meg is fenyegették a vádlottat. Később, ukrán hrivnyá-
val is próbálkoztak, de az sem ment rendesen, a gyenge minőségű 
hamisítványból több mint 36 millió értékben nyomtak. 

Az eljárás kezdetétől előzetes letartóztatásban lévő vádlottak a bí-
rósági tárgyaláson indítványozták ezen kényszerintézkedés meg-
szüntetését, melyet az ügyészség nem ellenzett. A bíróság a terheltek 
megromlott egészségi állapotára, idős korára figyelemmel az eljárás 

jelen szakaszában már nem 
látta indokoltnak a legsú-
lyosabb kényszerintézke-
dést, lakhelyelhagyási tilal-
mat rendelt el azzal, hogy a 

vádlottaknak rendszeresen jelentkezniük kell a lakóhelyük szerint 
illetékes rendőrkapitányságon ellenőrzés végett.

Ki ismeri fel a férfit?
A Kazincbarcikai Rendőr-

kapitányság garázdaság vét-
ség elkövetésének gyanúja 
miatt folytat büntetőeljárást, 
s a lakosság segítségét kéri a 
képen látható férfi azonosí-
tásához. Kazincbarcikán, az 
Egressy Béni utcán találha-
tó sörözőben november 11-
én 22 óra körül két férfi szóváltásba keveredett, majd kölcsönösen 
bántalmazták egymást. Az esettel összefüggésben szükségessé vált 
a férfi azonosítása. A rendőrség várja azon személyek jelentkezését, 
akik a megjelölt időpontban a vendéglátóhelyen tartózkodtak, látták 
a történteket, illetve a képen látható férfit felismerik.

Fákat csavart és ablakot tört a vihar Miskolcon
Viharos erejű szél tombolt térségünkben az elmúlt héten, a megyé-

ben 12 alkalommal riasztották a tűzoltókat. Miskolcon, a Kis-Hu-
nyad utcában egy épület lemezborítását, a Szent György úton egy 
buszmegálló műanyag tetejét bontotta meg a szél. A Szilvás utcában 
egy kilencedik emeleti lakás ablakát törte be a vihar. December 2-án 
délelőtt a Széchenyi utca és a Szent István tér sarkán egy árusító pa-
vilont borított fel.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Ne csak várjon a nagy lehe-
tőségre, és tervezgesse, mit tesz, ha eljön – menjen is elébe 
az alkalomnak. Ez az év is tartogathat még meglepetéseket. 

Jobb, ha hagyja, hogy a dolgok a maguk módján alakuljanak.

Bika (április 21 – május 20) Úgy érzi, az utolsó energiatarta-
lékait használja fel, minden területen. Ha egy kis pihenésre van 
szüksége, akkor pihenjen, ez az időszak erről kell, hogy szóljon. 

Fogadja el a helyzetet, Ön is jobban jár majd. 

Ikrek (május 21 – június 21) Nem mindenki képes a békés 
egymás mellett élésre, mégis erre kell törekednie. Ha jó pél-
dát mutat, ebben az időszakban talán végre mások is Ön mellé 

állnak. Mérlegelje a kockázatokat, mielőtt döntést hoz. 

Rák (június 22 – július 22) Nem érdekli a nyüzsgés és a ro-
hanás, úgy döntött, hogy kiszáll a mókuskerékből, végre az 
otthonára és a családjára figyel. Vannak fontosabb dolgok is, 

mint a munka, de azért a kötelességeit se hanyagolja el. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Aki nagyon akar, az bár-
miben talál hibát. Amikor Önt kritizálják, először gondolja át, 
van-e alapja a dolognak. Vegye észre, ha valaki csak sértett, és 

Önön akar bosszút állni. Ne támasszon irreális elvárásokat. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Ha egy pillanatra meg-
áll, hogy körbenézzen, észre fogja venni, mennyi nagyszerű dolog 
veszi körül. Ha az év vége felé kissé el is fáradt, alapjában úgy érzi, 

minden befektetett energiát megért az, amije van.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Nehéz hét elébe néz, 
sok feladatot és felelősséget kell vállalnia, de végül minden a he-
lyére kerül. Fontos, hogy egyik lényeges teendőjéről se feledkez-

zen meg. Egy jól sikerült projekt önbizalmat ad a folytatáshoz.

Skorpió (október 24 – november 22) Apró lépésekben halad 
a célja felé, és ha egy kicsit türelmetlen is, közben pontosan tud-
ja, hogy így jó. A héten nem erőlteti meg túlságosan magát, és a 

környezetére sem tesz túl nagy terhet. Jó utat választott.

Nyilas (november 23 – december 21) Vegyen egy nagy leve-
gőt, és ne akadjon most fent olyasmin, amivel nyilvánvalóan csak 
bosszantani akarják. Ne feledje, kutyaugatás nem hallik az égig, 

nem kell minden rosszindulatú emberrel foglalkoznia.

Bak (december 22 – január 20) Egyszerre figyel több dolog-
ra is, és így elaprózódhat a figyelme, elterelődnek a gondolatai, 
és talán nem vesz észre néhány fontos részletet. Pedig lehet, 

hogy a jövő héten már késő lesz ezekre gondolni.

Vízöntő (január 21 – február 19) Egyre jobban sürgeti valami 
vagy valaki, de még nem áll készen arra, hogy meghozza a dön-
tést. Idővel pedig lépnie kell, különben kellemetlen helyzetben 

találhatja magát. Ne hagyja, hogy az átmeneti kudarcok elkeserítsék

Halak (február 20 – március 20) Nem szeret nyomás alatt 
lenni, és ha valaki sietteti, lehet, hogy a teher alatt olyan dön-
tést hoz, amit később megbán. Szerencsére a hibák Önt soha 

nem ijesztik meg, azonnal elkezd a javításukon dolgozni.

FORRÓ NYOMON

Pfliegler Péter alpolgármester gyújtotta meg a második gyertyát 
múlt vasárnap, Miskolc Szent István téren felállított adventi ko-
szorúján.  A rendezvényen a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és a 
Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakgimnázium diákjai 
szolgáltak, majd látványos "tűzvarázs" bemutató következett.

Gyertyagyújtás

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ  
FELVÉTELE

FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS

Ennyi Mikulás még soha nem futott Miskolc belvárosában: hétfőn csaknem kétezer középiskolás rajtolt el a piros sapkában, 
a város 17 intézményének képviseletében. A hatodik alkalommal megrendezett Rotary Mikulásfutás résztvevői a Városház 
térről indulva, a Hősök terén és a Déryné utcán át teljesítették az 1,9 kilométeres távot. A hagyományosan a legtöbb középis-
kolást megmozgató, miskolci Mikulásfutáson csapatban és egyénileg is rajthoz lehetett állni. A rendezvény az utóbbi évek alatt 
Észak-Magyarország legnagyobb karitatív tömegsport-rendezvényévé vált.                                                       FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borí-
tékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, 
amelyre üzeneteiket, problémáikat elküldhetik: info@mi-
kom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügy-
véd írásban válaszol!

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Karácsonyi népszokások
1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány régi, ka-
rácsonyi népszokás neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket 
együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2017. január 
11-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.

MIKULÁSFUTÁS 
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