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Lövöldözés az iskolában
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A 24 éves elkövető, aki
az egyik tanuló apja,
négy fegyverrel, golyóálló mellényben kezdett el lövöldözni.

Borult időre számíthatunk, sokfelé
jelentős mennyiségű
csapadékkal.

DÉLBEN

tek, közöttük 18 gyerek van, illetve a lövöldöző is – írja a BBC.
A CNN szerint az iskola igazgatója és az iskolai pszichológus
is az áldozatok között van. A
National Post szerint egy osztályteremnyi gyereket még
mindig keresnek. A CBS News
szerint a 24 éves lövöldöző,
aki az egyik tanuló apja, négy
fegyverrel, golyóálló mellény-

Egy connecticuti általános iskolában 27 ember
meghalt, miután az iskola óvodai részlegén lövöldözni kezd-

CONNECTICUT.

ESTE

Vajda

ben kezdett el lövöldözni az
épületben, és osztályteremről
osztályteremre járva, tanárra
és diákra válogatás nélkül lőtt.
Paul Vance rendőrségi szóvivő
azt mondta, hogy a lövöldöző
holtteste az iskola épületében
van – írta meg a CNN, ami szerint a rendőrök körbekordonoztak egy New Jersey-i rendszámú autót, ami valószínűleg

a lövöldözőé. A CBS News szerint a rendőrség egy potenciális tettestársat keres. Az USA
történelmének legvéresebb
iskolai mészárlása 2007 tavaszán történt, amikor az Egyesült Államokban letelepedett,
koreai származású, 23 éves
Cso Szjunghuj 32 embert ölt
meg, és még több mint kétszáz lőszere volt.
INDEX.H

A kiállításon

FOTÓ: KI

Népi kiállítás
a Baptistáknál

A Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és Óvodában nyílt kiállítást már hagyományosan minden évben
Kodály Zoltán születésének
évfordulójára rendezik és
összekapcsolják népi hagyományőrző kiállítással is. ÉM
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Az akció december 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.

–60%

Több órán át ónos
eső eshet ma

Miskolcon:

Ady E. u. 5

–50%

Külön szektor
a magyaroknak

597317

Gyémánt

A várható ónos eső
miatt Borsod-Abaúj-Zemplén
megyére narancssárga, vagyis
másodfokú figyelmeztetést
adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Ezeken a
területeken több órán át tartó
ónos esőre kell készülni. MTI

MISKOLC.

HIRDETÉS

Csattanós sztorik
lejárt a határidő

Lejárt a határideje a „Van egy vidám sztorija?...” című felhívásunknak.
Köszönjük szépen a sok vidám, esetenként tanulságos
történetet olvasóinknak. A
csattanós történetek már olvashatók a Borsod Online-on
illetve a legnépszerűbbeket
viszontláthatják az ÉszakMagyarország
szilveszteri
számában. Szavazni portálunkon lehet. A legtöbbeknek tetsző történetekért járó
pezsgőket az eredményhirdetéskor a két ünnep között
adjuk át a győzteseknek,
akiket lapunkon keresztül is
értesítünk.
ÉM
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Betlehemi jászol Miskolcon
Hagyományosan a Városház téren állítják fel karácsony közeledtével a betlehemi jászol mását.

Füzér a legszebb magyar település
A siker titka: a vár, a
táj és a helyi közösség
ereje.

(2001-2012
január-október)
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A televízió május óta csaknem 30 települést mutatott
be vasárnaponként, ám a
versenybe benevezett falvak,
városok közül a nézők és egy
társadalmi zsűri a BorsodAbaúj-Zemplén megyei Füzért tartotta a legszebbnek. A
csodálatos tájjal, és a felújítás
előtt álló várral (a Füzéri Vár
a község központi eleme, fő
turisztikai
látványossága)
büszkélkedő falu a fináléban
Birjánt és Hosszúpereszteget
előzte meg. A győztes helység a tévé jutalomként három
hónapon át beszámol minden
ott történt eseményről.
- Rendkívül megtisztelő te-

FÜZÉR. Néhány nappal ezelőtt
a II. Nemzeti Vidékfejlesztési
Nap keretében – amelyet Budapesten a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban rendeztek meg – Mezőszentgyörgyi
Dávid a Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet főigazgatója és Varjú Frigyes, az
Echo Televízió Hírigazgatója
átadta a nézők által odaítélt
Legszebb Magyar Településdíjat Füzér polgármesterének, Horváth Jenőnek.

Ipari termelés
Magyarországon
termelői volumenindex

FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

BUDAPEST, BELGRÁD. A magyar
női kézilabda-válogatott szombaton 14.30-tól Norvégiával
vív elődöntőt a Szerbiában
zajló
Európa-bajnokságon.
A szervezők külön szektort
biztosítanak a magyar szurkolóknak, a honi szövetség tájékoztatása szerint szombatra
és vasárnapra összesen 2000
belépőt tartanak fenn a drukkerek számára. /9.
ÉM

lepülésünk számára a díj! - jelentette ki az Észak-Magyarország érdeklődésére Horváth
Jenő, a félezres lélekszámú
Füzér polgármestere. - Több
szempontot vett figyelembe
a zsűri és a szavazás, ezért
még inkább értékes a díj.
Ugyanakkor mind Zemplénben, mind a megyében több
olyan település van érzésem
szerint, amely megérdemelte
volna az elismerést.
A község első embere szerint a vár, a páratlan adottságú táj és a helyi közösség
együttes ereje az, amiért idén
Füzér elnyerhette a Legszebb
Magyar Település-díjat. Hor-

váth Jenő elárulta azt is, hogy
a település bátran használni
fogja marketing eszközeiben
a nekik ítélt címet.
- Jövő tavasszal kezdődik a
Füzéri Vár teljes rekonstrukciója, azonban hangsúlyoznám, hogy a vár látogatható
lesz! Sőt, terveink szerint
látogatóink betekinthetnek
az építkezés folyamatába is.
- tette hozzá a zempléni község polgármestere.
Mint ismeretes korábban
több mint 1,3 milliárd forintot
nyert pályázati úton a Füzéri
Várgondnokság a Füzéri vár
rekonstrukciójára, amely két
évig tart majd.
ÉM-JLI

Steelers ﬁúk

FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

Miskolc Steelers:
Jézuskára várva

A borsodi megyeszékhely I. osztályú amerikaifutball-csapata fiatal játékosai
is – a bajnokság téli szünetében – a karácsonyra, az ajándékozásra gondolnak.
ÉM
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Lecsúszott Miskolc a
65 millió forintos térről?

-1,1

2008
2009 -17,8

+10,6

2010

+5,4

2011
-0,9

2012

A tartalomból
Módosulhatnak a keretszámok?
Külföldre, dolgozni
Fókuszban a jogszabályváltozások
Sopronban küzd a DKSK
Észak-Magyarország
3501 Miskolc, Postaﬁók 178
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szálloda, de úgy tűnik, a város
sem épít oda fürdőt, hiszen
az 1636 négyzetméteres területről, amit 65 millió forintért
vásárolhatott volna vissza az
önkormányzat,
lecsúsztak.
Ráadásul a tulajdonos be is
perelné a várost, mert szerintük miattuk nem valósulhatott meg a nyertes projektjük.
Amit követelnek az azonban
tízszerese annak, amit a város
a területért fizetett volna. Az
önkormányzatot is megkerestük az ügyben. /3.
ÉM-NSZR

MISKOLC. November
16-án
Miskolc elvesztette azt a jogát, hogy visszavásárolja az
Erzsébet fürdő mögötti területet. Mint arról lapunk korábban beszámolt: Rostás László
főépítész azon gondolkodott,
hogy a fürdőt helyreállítja a
város. „Ez alapvető dolgunk”
– fogalmazott novemberben,
Akkor azt is elmondta: a területre tervezett szálloda megépítését már nem teszi lehetővé a város rendezési terve.
És valóban nem épül meg a
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Szerkesztőségünkből a Tüskevárba
Tegnap elszállították a karácsonyi Segítünk akciónk során a miskolci Tüskevár Tagiskola gyermekei
számára összegyűlt ajándékokat. De azért még lesznek további meglepetések is! FOTÓ: KOZMA ISTVÁN
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