
Mint arról korábban beszá-
moltunk, új struktúrában mû-
ködik január elsejétõl a mis-
kolci polgármesteri hivatal. Az
elmúlt napokban az új fõosz-
tályok és osztályok élére rész-
ben új vezetõket neveztek ki. 

� TAJTHY ÁKOS

A korábbi kilenc fõosztály helyett
öt mûködik január eleje óta, az

osztályok száma viszont nõtt, a
korábbi tizenhárom helyett ti-
zenkilencet hoztak létre. Az át-
szervezés lényege a funkcionali-
tás volt, a városvezetés érvelése
szerint kevesebb fõosztállyal ha-
tékonyabban tudnak mûködni. A
strukturális változásokról egyéb-
ként a december 16-i, múlt évi
utolsó rendes közgyûlésen dön-
tött a grémium. Egy átszervezés

nyilvánvalóan jár személyi válto-
zásokkal is, ennek kapcsán Orosz
Gábor városházi szóvivõ el-
mondta, hogy minden korábbi
fõosztályvezetõnek és osztályve-
zetõnek ajánlottak munkát az új
rendszerben is, amit többen el-
fogadtak, viszont olyan is volt, aki
nem.

A december 30-i kinevezése-
ket követõen két fõosztály veze -

tõje nem változott: a Polgár mes -
teri Kabinetet továbbra is Pintér
Zoltán, a Hatósági Fõosz tályt pe -
dig ezután is Csiszárné dr. Sajgó
Erika vezeti. Az újonnan létrejött
Humán Fõosz tályt Kiss Gábor
vezeti, a Gazdál kodási Fõosztályt
Farkasné Hadházi Ildikó és a
szintén fõosztálynak számító
Jegyzõi Kabinetet pedig Vargáné
dr. Pápai Ildikó irányítja.

Nem felejtették el

Bár egy ideje kivonult a judo világá-
ból, számon tartják, sõt, kitüntették
Markovics Lászlót.

� Cikkünk a 7. oldalon.

Sikeres versenyek után sem fel-
hõtlenül boldog az Egressy–Erkel
Szimfonikus Zenekarának karmestere.

� Interjú a 4. oldalon.

A karbantartás után folytatódik az
akció, és újdonságokat is kínál majd a
Barlangfürdõ.

� Írásunk az 5. oldalon.

FürdôakcióDíjesô

Az idén 5. alkalommal rendezik
meg a Volvó Vízilabda Kupát,
melynek színhelyéül az autó-
gyártó cég és a Magyar Vízilabda
Szövetség a miskolci Kemény
Dénes Városi Sportuszodát vá-
lasztotta. A nemzetközi tornát
február 23–25. között rendezik vá-
rosunkban.

A rangos eseményre még a le-
látók számát is bõvíteni fogják az
uszodában: a 25 méteres me-
dencébõl leeresztik a vizet, és arra
egy 900 fõ befogadására képes
mobilnézõteret helyeznek el, így

1400-an tekinthetik meg a barát-
ságos mérkõzéseket.

Az eseményen Kriza Ákos,
Miskolc polgármestere kifejtette
abbéli szándékát, hogy a város-
ban mûködõ pólós csapatokat egy
egyesület égisze alá hozza össze
annak érdekében, hogy Miskolcon
OB I-es szakosztály mûködhessen
már a közeljövõben – ez az el-
képzelés egyébként egyezik vá-
rosunk uszodájának névadója, a
pólóválogatott szövetségi kapitá-
nyának korábban elhangzott gon-
dolatával is.

Ünnepélyes keretek közt
adták át hétfõ reggel a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányablakot
Miskolcon, a megyei nyugdíj-
biztosító épületében a
Csizmadia köz 1. szám alatt. A
miskolcival egy idõben a fõvá-
rosban négy helyen, illetve a
megyeszékhelyeken és a me-
gyei jogú városokban váltak
elérhetõvé a kormányhivata-
lok ügyfélszolgálati irodái.

� HORVÁTH I.

Reggel nyolc órakor vágta át a kor-
mányablak elõtt a szalagot
Demeter Ervin, a megyei kor-
mányhivatal vezetõje, így a sor-
számosztás után az ügyfelek akár
már használhatták is a kormány-
ablakot, egészen pontosan kér-
hették a külön helyiségben ren-
delkezésre álló ügyfélszolgálati
munkatársak segítségét.

Demeter Ervin az átadó után
elmondta, precíz, pontos, barát-

ságos államot hoznak létre, amely-
ben a hivatalok nem akadályoz-
zák az állampolgárokat, hanem
segítik. Soha nem látott mértékû
átalakítás megy végbe a köz-
igazgatásban, melynek során lét-
rejöttek a kormányhivatalok, ezek-
be 14 szerv integrálódik. Az in-
tegrációtól azt várják, hogy a te-
rületi államigazgatás jobban mû-
ködjön, a párhuzamosságok meg-
szûnjenek és számos eljárás gyor-
sabb legyen. A kormányablakok

megnyitásával a kormány hosszú
távú célja az integrált ügyfél-
szolgálati irodák hálózatának ki-
építése, mely tartalomban és
színvonalban is hasonló szolgál-
tatást nyújt. Kialakí tásuknál a
kormány kiemelt figyelmet fordí-
tott az állampolgárok igényeire,
ezért az ügyfélszolgálatok ügyfél-
barát nyitva tartással (8 óra és 20
óra között) intézik az ügyeket. Az
ügyfélszolgálati munkatársak fel-
adata, hogy minden ügyfél ké-

relmét, problémáját kezeljék és
tájékoztassák az adott ügy elin-
tézésének legoptimálisabb mód-
járól.

A megyei kormányhivatal
vezetõ je hozzátette: 2013-ra va-
lósul meg a teljes egyablakos ügy-
intézés, ehhez még a megfelelõ
informatikai hátteret is ki kell ala-
kítani. Ekkorra már a járási szék-
helyeken is elérhetõ lesz majd a
kormányablak. Az integrált terü-
leti államigazgatási szervek ügyfél-
szolgálatai továbbra is mûködnek,
végzik a kormányhivatal, vagy az
adott szakigazgatási szerv fel-
adatkörébe tartozó ügyekkel kap-
csolatos ügyfélszolgálati tevé-
kenységeket.

Demeter Ervin bemutatta Lukács
Irént, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal megbí-
zott fõigazgatóját is, aki január 14-
én veszi át a minisztériumban a
hivatalos megbízólevelét. További
információk a minap.hu hír por -
tálon olvashatók.

Az idõjárás függvényében, fo-
lyamatosan végezték, végzik a
múlt évi esõzések, áradások
miatt bekövetkezett károk
helyreállítását, az érintett terü-
letek megerõsítését Miskolcon.
A szükséges költségek biztosí-
tására az önkormányzat 17 vis
maior-pályázatot nyújtott be a
Belügyminisztériumhoz, ezek
kettõ kivételével támogatást
kaptak. 

� SZEPESI SÁNDOR

Mint ismeretes, múlt év tavaszán
városunkban (is) az utóbbi évtize-
dek legnagyobb áradása pusztított.
Házak, utak, közmûvek mentek
tönkre, partfalak, domboldalak
csúsztak meg, az áradó patakok
egész városrészeket öntöttek el. A
károk összege a szakértõi véle-
mények szerint meghaladja a más-
fél milliárd forintot. 

– A múlt évi nagy árvizek miatt
bekövetkezett támfal- és partfal-
csúszásokat az önkormányzat pá-
lyázati támogatásból és jelentõs
önerõ felhasználásával helyreállí-
totta: azokat a létesítményeket,
amelyek károsodtak, felújították és
megerõsítették – mondta el la-
punknak Orosz Gábor, a miskolci
városháza szóvivõje. – A hasonló
természeti katasztrófákat ezekkel
a felújított létesítményekkel pró-

báljuk megelõzni, illetve azokkal is,
amelyeket pályázati forrásokból
még megvalósíthatunk 

Mint megtudtuk, a helyreállítá-
sokra benyújtott pályázatok össz-
költségét az elkészült szakértõi
vélemények alapján határozták

meg. A pályázatok elbírálásánál
azonban minden esetben kevesebb
összköltséget állapítottak meg, így
a megítélt támogatások összege is
kevesebb.

– A támogatások elszámolásá-
hoz viszont a szakértõi vélemény-

ben meghatározott módon és költ-
séggel kell a helyreállításokat el-
végeztetnünk, amihez csak az
önerõ jelentõs mértékû megeme-
lése nyújthat fedezetet – tette
hozzá a szóvivõ.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON.

ÁRVÍZ, KATASZTRÓFA,
HELYREÁLLÍTÁS

A veszélyes helyeken azonnal elkezdõdött a munka
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Kormányablakban ügyintézhetünk

VOLVO-KUPA
MISKOLCON

Új struktúra, részben új vezetõkkel
a városházán

Múlt év végéig kellett volna
befejezni, de az idõjárási ne-
hézségek miatt még most is
dolgoznak a Kossuth utcai re-
formátus templom felújításán. 

A munka 2010. március elsején in-
dult, a beruházás összértéke brut-
tó 150 millió forint, melyet rész-
ben európai uniós pályázatból,
részben pedig a gyülekezet ado-
mányaiból finanszíroznak. A be-
ruházást december 31-éig kellett
volna befejezni, az idõjárás viszont
nehezítette a munkát. 

Több évtized után végre felke-
rülhet az épület tetejére az a II.
világháború alatt megsérült szim-
bólum is, amely miatt a népnyelv
csak Kakas-templomként emlegeti
az építményt. A 69 méter magas
torony ékességét november óta
restaurálja Budapesten Balogh
Zsófia. Az 1,8 méteres kakast, mi-
elõtt végleges helyére kerülne, ki-

állítják a templomban. A szim-
bólum mellett azokat a tárgyakat,
iparmûvészeti alkotásokat is be-
mutatják, amelyekre a templom
felújítása során bukkantak. A
munkálatok befejezésének új,
végsõ határideje április 30. 

A karácsonyfákat vízkereszt
után szokás lebontani, ekkor
kezdik el minden évben a fõ-
utcán és szerte a városban el-
helyezett díszkivilágítást is le-
szerelni. 

� B. T.

Még november végén kerültek ki a
Széchenyi utcára a karácsonyi gir-
landok, amelyek advent elsõ vasár-
napjától kezdõdõen egészen janu-
ár 6-áig ünnepi hangulatot kölcsö-
nöztek a belvárosnak. A 15 000 fo-
lyóméter fényfüzér visszabontása
három hetet vesz igénybe úgy, hogy
két emelõkosaras daru segítségével,
napi 8 órában dolgoznak a kar-

bantartást végzõ munkatársak. Idén
nemcsak a Széc henyi utcán, hanem
a város minden pontján kihelyezett
fényfüzéreket is leszerelik.

Az Erzsébet téren kihelyezett kü-
lönleges fényfüzérek karbantartá-
sa nem a Városgazda Kft.-hez tar-
tozik, ezek, információink szerint
még január végéig kint maradnak,
és mivel más áramkörön vannak,
mint a fõutcai girlandok, esténként
világítani fognak. 

Leszedik a város fenyõfája dísze -
it is, a fából pedig borsodi kéz -
mûvesek kicsi fakereszteket készí-
tenek majd, melyeket keresztény
egyházi rendezvényeken fognak a
fiatal hívõk kiosztani.

Kihunytak
az ünnep fényei

VISSZAKERÜL
A KAKAS A TEMPLOMRA

�
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A rendõrség Miskolcon is fo-
kozott ellenõrzéseket tartott
év végén a bûncselekmények,
szabálysértések megelõzésé-
re, a tûzifa- és fenyõlopások
visszaszorítására. 

� SZEPESI S. 

– Az év végi ünnepekhez, bevá-
sárlásokhoz kapcsolódó ellenõr-
zésekben összesen 536 rendõr, il-
letve civil ruhás nyomozó vett részt
Miskolcon. Az akcióba bevontuk
a polgárõröket, valamint a vám-
és pénzügyõrség, továbbá a köz-
terület-felügyelet munkatársait is
– tájékoztatott Kucsinka Tamás
alezredes, a Miskolci Rendõr -
kapitányság közrendvédelmi osz-
tályvezetõje. A járõrök fõként a be-
vásárlóközpontok környékén, pi-
acokon, nagyobb forgalmat bo-
nyolító, nyilvános közterületeken
jelentek meg, emellett fokozottan
ellenõrizték a nagyáruházak kö-
rüli parkolókat is a gépkocsilopá-
sok, -feltörések megelõzése ér-
dekében. 

– Kiemelt figyelmet fordítottunk
a vagyon és személy elleni bûncse-
lekmények, a köznyugalmat sú-
lyosan veszélyeztetõ bûncselek-
mények – rablások, alkalmi és
trükkös lopások, zseblopások, testi
sértések és garázdaságok – meg-
akadályozására. Valóban minimá-
lis mértékben történtek ilyenek, el-
mondhatjuk, hogy nyugodtan,
csendesen teltek a bevásárló-hét-
végék és az ünnepek Miskolcon –
közölte az osztályvezetõ. 

A miskolci rendõröknek négy
esetben kellett petárdabirtoklás-

sal, árusítással kapcsolatban in-
tézkedniük. A legnagyobb tétel-
lel szilveszterkor bukott le egy 34
éves miskolci lakos, aki 800 pe-
tárdát próbált eladni a Cent -
rumnál. 

Rendõrségi akciók zajlottak év
végén – a mezõõri szolgálat köz-
remûködésével – Miskolc külte-
rületein is a tûzifa- és fenyõfalo-
pások visszaszorítására. 

– A fenyõfalopások megelõzé-
se érdekében együttmûködtünk
az erdõk kezelésével megbízott
szervezetek vezetõivel, erdészek-
kel, közterület-felügyelõkkel, a
mezõõri szolgálatokkal, polgár-
õrökkel. A közös járõrözés alkal-
mával ellenõriztük a jelentõsebb
mennyiségû fenyõfát szállító
jármû veket, a fa származását –
mondta el Kucsinka Tamás. 

Mint megtudtuk, idén nem
derítettek fel nagy tételben tör-
ténõ fenyõlopást – korábban elõ -
fordult, hogy egész szállítmányok
érkeztek a külterületekrõl. Most
összesen négy ilyen esetet jelen-
tettek: minden alkalommal ma-
gánlakások udvaráról vágták ki a
fenyõket. 

DECEMBER 24., PÉNTEK

Éjféli misével köszöntötték
Miskolc templomaiban is a ka-
rácsony ünnepét, Jézus Krisztus
születését ünnepelték. Fotónk a
minorita templomban készült.

DECEMBER 26., SZOMBAT

Meghalt Miskolcon egy idõs
nõ, aki gázsütõvel fûtötte a la-
kását. Az asszonyra az unokája
talált rá karácsony elsõ napján.
A városban több esetben okoz-
tak életveszélyt az égéstermé-
kek az elmúlt idõ szakban, ezért
a szakértõk fokozott óvatosságra
intenek.

DECEMBER 27., HÉTFÕ

Szent János-napi borszente-
lést tartottak a miskolci minori-
ta templomban az esti szentmi-
se keretében. A szertartáson
immár hetedik alkalommal vet-
tek részt a Miskolc-lillafüredi
István Nádor Borlovagrend tag-
jai, s jelen voltak a bogácsi, illet-
ve tokaji borrendek képviselõi
is. A János-napi borszentelés al-
kalmával bárki kihelyezheti az
oltár elé megáldásra a borát,
ezeket a szertartás keretében
megszenteli a misét végzõ pap,
a palackokra pedig rákerül a
„Santo Vino 2010” felirat. A
sokféle, fõként tájjellegû nedû
között idén elõször jelen volt
Miskolc Város Bora is. 

DECEMBER 29., SZERDA

Rövid számvetés 2010-rõl. A
kormány eddigi tevékenységét
bírálta Gúr Nándor, MSZP-s
országgyûlési képviselõ, a párt
megyei elnöke miskolci sajtótá-
jékoztatóján. A politikus szerint
megtörtek az elmúlt 20 év
közmegegyezésen alapuló, de-
mokratikus folyamatai, a kor-
mánytöbbség egyre erõtelje-
sebben korlátozza a demokrá-
ciát, a szabadságot és a jogálla-
mot. Gúr Nándor annak a vé-
leményének adott hangot, hogy

a kormányoldal intézkedései,
egyes politikusok elhamarko-
dott megnyilvánulásai a társa-
dalom széles rétegeit hozták
nehéz, vagy egyenesen kilátás-
talan helyzetbe. Egyre többen
vannak azok, akik nem tudják,
mi lesz a sorsa a nyugdíjbefize-
téseiknek. Az egységes, 16 szá-
zalékos személyi jövedelemadó
bevezetése pedig egyértel-
mûen a tehetõsebbeknek
kedvez. A bank adóval, a tele-
kommunikációs és az energia-
szektort sújtó külön adókkal
ugyancsak a lakosságot hozzák
nehéz helyzetbe, hiszen ezek-
nek a terheknek a nagy részét
a fogyasztókra fogják hárítani a
szolgáltatók. 

DECEMBER 30., CSÜTÖRTÖK

Kihûlt otthonában egy miskol-
ci nyugdíjas. Fûtetlen lakásá -
ban a földön fekve holtan talál-
tak rá egy 86 éves nõre. A mis-
kolci nyugdíjas halálát az elsõd-
leges szakvélemény szerint ki -
hû lés okozta, az idegenkezû ség
kizárható. A haláleset körülmé-
nyeit a Miskolci Rendõr kapi -
tány ság közigazgatási eljárás ke-
retében vizsgálja. A rendôrség
kéri a polgárok segítségét, hogy
ha úgy értékelik, hogy kihûlés
veszélyeztethet valakit, értesít-
sék a rendõrséget az ingyene-
sen hívható 107-es, 112-es tele-
fonszámokon.

DECEMBER 31., PÉNTEK

Ismét szmogriadó. A szmogria-
dó riasztási fokozatát rendelték
el december 31-én hajnali 5
órától Miskolc egész területén,
miután december 29-én és 30-
án a szálló por (PM10) koncent-
rációja meghaladta a Búza
téren és a Lavotta utcán üze-
melõ automatikus mérõállomá-
sokon a riasztási küszöbértéket. 

Igazi Miskolci Szilveszter. A
Szent István téren nagy sikerrel
zajlott az Igazi Miskolci Szilvesz -
ter, a hideg idõ ellenére kora es-

tétõl egyre több szórakozni
vágyó ment ki a város fõterére.
Az óévbúcsúztató buli szervezõi-
nek elsõdleges célja az volt a
program összeállításakor, hogy a
helyi zenekarok számára bizto-
sítsanak fellépési lehetõséget.
A jókedv végig kitarthatott: szil-
veszterkor nem érkezett külön-
leges bejelentés a rendõrségre,
tûzoltóságra, de még a mentõ -
állomásra sem.

JANUÁR 1., SZOMBAT

Dorka 2011 elsõ miskolci ba-
bája. Két kisgyermek született
az idei év elsõ napján a
Miskolci Semmelweis
Egészségügyi Központban.
Közülük a kis Vályi Dorka dél-
után kettõ óra után húsz perc-
cel volt az elsõ megszületett
gyerek az intézményben, ezzel
pedig õ lett az idei év elsõ mis-
kolci babája. Dorka 3800 gram-
mal jött világra, és kicsit
késõbb, mint ahogy várták.

JANUÁR 2., VASÁRNAP

Ingyenes buszok – csak fel,
csak le. Megváltozik az ingye-
nes Cora és Tesco Avas járatok
fel- és leszállási rendje. Ezután
az áruházak irányában csak fel-
szállni, az avasi kilátó irányában
pedig csak leszállni lehet a
jármûvekrõl, hiszen ezek célja,
hogy az áruházakba biztosítsák
az ingyenes eljutást.

JANUÁR 3., HÉTFÕ

Becsengettek. A téli szünet leg-
több helyen december 22. óta
tartott, ettõl esetenként az egy-
házi vagy magán fenntartású in-
tézmények tértek el. A
2010/2011-es tanév elsõ féléve
január 14-éig, péntekig tart, pi-
henésre a tavaszi szünetben, áp-
rilis 21. és 26. között lesz mód, a
tanév június 15-én fejezõdik be.
A Miskolci Egyetemen a vizsga-
idõszak folytatódik január 3-ától,
egészen január 28-áig. 

JANUÁR 4., KEDD

Részleges napfogyatkozás. Bár
a borult idõ miatt nem lehetett
látni, részleges napfogyatkozás
volt kedden, ami a nagyvárosok
közül Miskolcról volt (lett volna)
a legjobban látható. Itt a napko-
rong több mint 78%-a takarás-
ban volt a fogyatkozás közepén,
azaz 9.30 perckor. A fogyatkozás
elvileg már a napfény csökkené-
sében is észrevehetõ volt, ám a
borús, felhõs idõ miatt sem sza-
bad szemmel, sem pedig
mûszerekkel nem volt látható,
sõt, a legtöbben nem is észlel-
ték. A legnagyobb szerencséje a
Bánkúton tartózkodóknak volt:
õk a 8.07-kor kezdõdött és 11.02
percig tartó részleges napfogyat-
kozásnak több mint ötven szá-
zalékát figyelemmel kísérhették.

Ledarálták a szavazólapokat.
Megkezdõdött a városháza
Petõfi utca 23. alatti épületében
az október 3-ai, önkormányzati
választások szavazólapjainak a
megsemmisítése. A választás
rendjérõl szóló törvény rendel-
kezik arról, hogy a választásokat
követõen három hónappal a
jegyzõkönyvek kivételével meg
kell semmisíteni a választáshoz
kötõdõ iratokat. A felhasznált, fel
nem használt és rontott szavazó-
lapok mellett az elõkészítéshez
tartozó iratokat és segédanyago-
kat is meg kell semmisíteni.
Ezeket a választások után az ok-
mányirodában õrizték elzárva.

***
Megszûnt a szmogriadó. Mind
a két miskolci mérõállomás
adatai szerint csökkent a szálló
por (PM10) mennyisége a
levegõ ben, így megszûnt a vá-
rosban a szmog riadó tájékozta-
tási fokozata. 

JANUÁR 5., SZERDA

Rendészeti központ.
Megkezdte mûködését a
Papszeren a városi rendészeti
központ. A több mint hatvanmil-
lió forintból felújított, átépített
létesítmény a városi térfigyelõ
kamerák központja, de egyben
Tourinform-irodaként is mûkö-
dik. Mûszaki átadása még tavaly
szeptemberben megtörtént, ám
a mûemléki védettség alatt álló,
felújított épület tetejére a
Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal nem engedte a több
méter magas antennák felszere-
lését, amelyek a térfigyelõ ka-
merák képeit továbbították
volna. Ezt követõen egy optikai
kábelrendszert építtetett ki az
önkormányzat, amely összesen
26 – belvárosi, avasi, kiliáni és di-
ósgyõri – térfigyelõ kamera
képét juttatja el a rendészeti
központba. 

***
Megszentelt Szinva. Hosszú év-
tizedek után ismét vízfolyást
szenteltek a görög katolikusok
Miskolcon, Jézus megkeresztelé-
sének emlékére. A Miskolci
Görög Katolikus Általános Iskola
énekkarának, valamint a Szent
Miklós Bölcsõde, Óvoda és
Családi Napközi gyermekeinek
a mûsora után, a hagyományos
egyházi szertartás szerint Kocsis
Fülöp görög katolikus püspök
szentelte meg a Szinva-patakot a
Szinva teraszon. Az eseményen
több száz érdeklõdõ vett részt

***
Folytatódó együttmûködés.
Tovább folytatja a közös munkát
a Bay Zoltán Alkalmazott
Kutatási Közalapítvány és a
Nexis cég. Az elsõ, oroszországi,
ipari kutatás-fejlesztési szerzõ -
dést múlt év októberében kö-
tötték meg a felek, az akkor vál-
lalt feladatokat – egy új típusú
fémhab vizsgálatát – pedig az
intézet teljesítette. Az orosz
Nexis vezetõje, Andrej Poljakov
elégedett volt az eredmények-
kel, s kiválónak találja az itteni
kutatási-fejlesztési munkát. A
jövõbeni magyar együttmûkö-
désben környezetbarát anyagok
– így például speciális jégoldó
vagy az utak jégmentesítésére
használható nanotechnológiai
anyagok – fejlesztése szerepel.

KRÓNIKA: NAPRÓL NAPRA

Rendõri ellenõrzések
– év végi összegzés

SZUBJEKTÍV

� SOÓS PÉTER

Az új év elsõ munkanapja különös meglepetést tartogatott. Álmo-
san, kettecskén készültünk a szerkesztõségben a hétfõ reggelre, ami-
kor belépett hozzánk egy idõs hölgy. Már vártuk volna az ilyenkor
megszokott panaszáradatot, ám õ azzal kezdte, hogy egy örömhírrõl
szeretne beszámolni: rosszul lett az egyik bevásárlóközpontban…

Meglepõdve néztünk egymásra: örömhír? Csókolom, hát ez nem
olyan örömteli. „Várjanak, hát nem ez az örömhír!” – folytatta Ilona
néni. Történt ugyanis, hogy Ilona néni bevásárlás közben rosszul lett
az egyik szupermarketben december 11-én. Az alkalmazottak azon-
nal a segítségére siettek, leültették, vizet hoztak neki. Ott volt két
ifjú hölgy is, és felajánlották, hogy hazaviszik kocsival az egyedül élõ
nénit.

Ez már önmagában olyan gesztus, mely nem jellemzõ mai vilá-
gunkban, de ami ezután következett, olyat még nem nagyon látott
a sokat tapasztalt Ilona néni, sem kortársai – és mi sem. December
24-én, szenteste, amikor a legtöbben a családjukkal, szeretteikkel
vannak, a két lány meglátogatta fõhõsünket, és gyümölccsel, süte-
ménnyel lepte meg a váratlan, de annál örömtelibb viziten túl.

Ilona néni azóta a nap 24 órájában rájuk gondol, ezért is szeret-
te volna megosztani ezt a csodálatos történetet, „mesét” minden-
kivel, és ezúton is köszöni a fiataloknak az önzetlen segítséget, a
szeretetet, mellyel megajándékozták Jézus születésének ünnepén.

Ez az igazi karácsony! És ez az igazi csoda.

Kis karácsonyi csoda

Decemberi ellenõrzések: 
1293 fõt igazoltattak
439 gépjármûvet ellenõriztek
19 büntetõ- és 117 szabály-
sértési feljelentést tettek
74 alkalommal szabtak ki
helyszíni bírságot – 832 ezer
forint értékben
57 fõt állítottak elõ

Infóbox:

Születések száma a miskolci
Semmelweis Kórházban

Nehéz Károly, Tapolca és Görömböly önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart január 14-én, pénteken délután 4 és 5 óra között
a Görömbölyi Közösségi Házban (Szolártsik tér 4.).

Seresné Horváth Zsuzsanna, a 18. számú választókerület képvi-
selõje fogadóórát tart január 18-án, kedden délután 5 és este 7
óra között a Hunfalvy utcai Kaffka Margit Általános Iskolában.

Gazdusné Pankucsi Katalin, a 16. számú választókerület önkor-
mányzati képviselõje fogadóórát tart január 18-án, kedden délután
5 órától a Komlóstetõi Általános Iskolában (Olvasztár u. 1.), és ja-
nuár 20-án, csütörtökön délután 5 órától a Vasgyári Közösségi
Házban (Vasgyári u. 4.).

Képviselôi fogadóóra
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� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.
A májusban és júniusban bekö-
vetkezett áradások fõként a város
nyugati területein okoztak jelen tõs
károkat: Alsó- és Felsõ há mor  ban,
Lillafüreden, Majláth, Diósgyõr,
Bükkszentlászló és Pe reces város-
részekben. Belvízi létesítmények
helyreállítására és a védekezési
költségek elszámolására összesen
nyolc pályázatot nyújtott be az ön-
kormányzat, útburkolat helyreállí-
tására kettõt, a partfalcsúszások,
támfalszakadások helyreállítására
pedig hetet. Ez utóbbiból utasítot-
tak el kettõt, a többi 15 pályázat tá-
mogatást kapott. 

Néhány helyszínen, a fokozott ve-
szélyhelyzet miatt, a lakosság vé-
delme érdekében szinte azonnal,
még a pályázatok elbírálása elõtt
meg kellett kezdeni a helyreállítá-
sokat. Egyebek mellett több szaka-
szon alkalmassá kellett tenni a pa-
takok mederszelvényeit az ilyen jel-
legû áradások biztonságos elveze-
tésére. Medertámfal- és partfal-
megerõsítést végeztek Bükk szent -
lászló területén, a Szent An na te-
metõnél, valamint a Tetem vár-
Felsõ sor utcánál. Diósgyõrben
mederkotrást és meder-helyreállí-
tást két ütemben, több szakaszon
a mederburkolás is megtörtént.
Bükk szentlászlón a támfalkárok és

hegyoldal-suvadások egy részét
ugyancsak saját erõbõl kezdte el ki-
javíttatni az önkormányzat. 

– A sürgõs helyreállításoknál
már a pályázatok elbírálása elõtt el-
indítottuk a munkákat, a költség-
vetésben biztosított 400 millió fo-
rintos önerõ terhére – részletezte
Orosz Gábor. – Elkészült a Szinva-
meder kotrásának elsõ üteme a
Köztársaság – Blaha Lujza utcák kö-
zötti szakaszon, majd a második
ütem is a Blaha Lujza utcától a
Kökény utcai hídig. Helyreállítottuk
a mederburkolatot a Nagy Lajos ki-
rály – Bölcs utcák közötti szakaszon,
valamint a Vászonfehérítõ utcai híd-

tól a Gállfy utcai hídig. Bükk -
szentlászlón befejezõdött a Szent
László-patak mederburkolatának
helyreállítása is. A Bölcs út egy része
mögötti mederszakaszon viszont
nem alkalmazható az eredetileg el-
készített szakvéleményben meg-
határozott helyreállítás – a módo-
sított szakvélemény alapján 105
méter hosszban medertámfalat kell
építeni, amely megfogja az érintett
ingatlanok hátsó, beszakadt része-
it és nem szûkíti a patak meder-
szelvényét.

– Partfalcsúszás miatt a Tetem -
vár-Alsó sor útját, valamint a
szenny vízcsatornát is le kellett zárni
az omlással érintett szakaszon.
Tekintettel arra, hogy a partfalomlás
további szakaszt is veszélyezte-
tett, az idevonatkozó pályázat el-

bírálása elõtt elindítottuk itt is a köz-
beszerzési eljárást, a költségvetés-
ben biztosított önerõ terhére –
mondta még el a szóvivõ. A kivi-
telezés elsõ szakasza december 20-
ai határidõvel elkészült, az út hely-
reállítási határidejét, tekintettel a
tél beálltára, ez év április 30-ára
tûzték ki. 

Védekezési munkák kezdõdtek
a Sajó – Hernád – Fonoda utak tér-
ségében. A város leginkább veszé-
lyeztetett területein depóniákat,
lerakatokat hoztak létre, a védeke-
zéshez szükséges eszközökkel. Ezek
elhelyezését úgy próbálták kiala-
kítani, hogy lefedjék a fõbb árvizes
területeket – például Felsõ há mor -
ban, Diósgyõrben, Kiliánban, a Vas -
gyárban, Pereces és Martin-Kert -
város városrészekben. 

Annak érdekében, hogy a ha-
sonló természeti katasztrófák ese-
tén, a szakhatóságok munkatársai
mellett megfelelõen felkészített
polgári személyek is közremû -
ködjenek a veszélyes pontokon a
védekezés megszervezésében, ösz-
szehangolásában, nyár végén meg-
alakult a Miskolci Védelmi Egylet.
A szükséges felkészítés, az ön-
kéntesek oktatása már az alakuló
ülést követõen megkez dõdött, a
katasztrófavédelem a szükséges
tárgyi feltételeket is biztosította. Cél,
hogy a jövõben Miskolc minden,
árvíz által veszélyeztetett pontján
felkészült, képzett vezetõk irá-
nyítsák a védekezést.

Támogatott pályázatok
1. A május 6-án lehullott, nagy mennyiségû csapadék elleni védekezési

költségek elszámolása. 
benyújtott költségigény: 5 284 655 Ft
pályázatban elfogadott költség: 3 838 659 Ft
megítélt támogatás: 2 687 000 Ft
önrész: 1 615 397 Ft

2. A május 6-án lehullott, nagy mennyiségû csapadék következtében meg-
semmisült a Nagyszilvás völgyi árok mederszelvénye, az Ágó dûlõút és az
Erdõ u. útburkolata. 

benyújtott költségigény: 20 254 877 Ft
pályázatban elfogadott költség: 17 401 353 Ft
megítélt támogatás: 10 440 000 Ft
önrész: 6 961 353 Ft

3. A május 16-án a Szinva-, Hejõ-, Pereces- és Lyukó-patakokon bekö-
vetkezett árvizek elleni védekezési költségek elszámolása. 

benyújtott költségigény: 112 930 240 Ft
benyújtás után átutalt elõleg: 45 000 000 Ft

4. A május 16-án bekövetkezett áradások miatti káresemények helyreál-
lítása Bükkszentlászló, Diósgyõr, Pereces, Alsó- és Felsõhámor területén. 

benyújtott költségigény: 606 207 208 Ft
pályázatban elfogadott költség: 429 397 130 Ft
megítélt támogatás: 299 252 000 Ft
önrész: 130 145 130 Ft

A támogatás fedezi a már megvalósult és a jelenleg kivitelezés alatt lévõ
részfeladatokat. (Szinva-mederkotrás elsõ-második szakasz, patakmeder-
helyreállítás Bükkszentlászlón)

5. A június 1-jén bekövetkezett Szinva-patak és Sajó folyó áradásai miatti
káresemények helyreállítása Alsó-, Felsõhámor, Lillafüred, Diósgyõr, Tatárárok,
Miskolc keleti kapu területén, valamint a régi felsõzsolcai hídnál. 

benyújtott költségigény: 210 563 330 Ft
pályázatban elfogadott költség: 53 116 000 Ft
megítélt támogatás: 36 759 000 Ft
önrész: 16 357 000 Ft

6. A május 6-án a hirtelen, nagy mennyiségben lehullott csapadék árvi-
zet okozott a Szinva-patak diósgyõri szakaszán. Pereces területén a domb-
oldalakról lezúduló csapadékvíz megrongálta a vízelvezetõ árkokat. A
Bükkszentlászlón keresztülfolyó Szent László-patak vize több helyen meg-
bontotta a meder támfalát. 

benyújtott költségigény: 66 297 345 Ft
pályázatban elfogadott költség: 34 160 000 Ft
megítélt támogatás: 23 419 000 Ft
önrész: 10 741 000 Ft

7. A május 18-án bekövetkezett, a Sajó folyó áradásával összefüggõ vé-
dekezési feladatok elszámolása. 

benyújtott költségigény: 1 115 437 Ft (6 000 000 Ft elõleg felett) 
vis maior-támogatás összesen: 301 257 Ft

8. A június 1-jén bekövetkezett Szinva-patak és Sajó folyó áradásaival ösz-
szefüggõ védekezési feladatok elszámolása. 

benyújtott költségigény: 129 694 039 Ft
pályázatban elfogadott költség: 118 435 000 Ft
megítélt támogatás: 84 535 000 Ft

9. A május 6-án bekövetkezett árvíz következtében a Blaha Lujza utca,
az Erdõ utca, a Bellervölgy utca és a bükkszentlászlói Fõ utca tönkrement
útburkolatának helyreállítására. 

benyújtott költségigény: 37 662 000 Ft
pályázatban elfogadott költség: 22 342 000 Ft
megítélt támogatás: 13 405 000 Ft
önrész: 8 937 037 Ft

10. A május 16-i esõzések és áradások komoly károkat okoztak Pereces,
Ómassa, Vargahegy, Csermõke és Tapolca városrészek úthálózatában.
Pályázatot 32 út helyreállítására nyújtottak be.

benyújtott költségigény: 78 300 000 Ft
pályázatban elfogadott költség: 30 167 000 Ft
megítélt támogatás: 18 100 000 Ft
önrész: 12 067 000 Ft

11. Február 28-án a hirtelen megolvadt hó következtében beszakadtak a
Bodó sor 34. sz. elõtti elhanyagolt állapotú pincék, majd a partoldal is
megcsúszott. 

benyújtott költségigény: 30 000 000 Ft
pályázatban elfogadott költség: 24 325 000 Ft
önrész: 7 298 000 Ft

12. Szent Anna köztemetõ Kápolna alatti rézsû, ahol március 9-én lecsúszott
a domboldal kb. 20 m hosszon. 

benyújtott költségigény: 20 000 000 Ft
pályázatban elfogadott költség: 15 940 000 Ft
megítélt támogatás: 11 158 000 Ft
önrész: 4 782 000 Ft

13. Szent Anna köztemetõ Kápolna alatti rézsû korábban megcsúszott sza-
kaszának folytatása, ahol április 20-án lecsúszott a domboldal, kb. 25 m
hosszon. 

benyújtott költségigény: 25 000 000 Ft
pályázatban elfogadott költség: 18 762 500 Ft
megítélt támogatás: 13 133 000 Ft
önrész: 5 629 500 Ft

14. Szent Anna köztemetõ Kápolna alatti rézsû I. és II. szakaszától kb. 70
m távolságra egy következõ partfalcsúszás, ahol április 29-én lecsúszott a
domboldal kb. 25 m hosszon. 

benyújtott költségigény: 71 377 500 Ft
pályázatban elfogadott költség: 58 790 000 Ft
megítélt támogatás: 41 153 000 Ft
önrész: 17 637 000 Ft

A Szent Anna temetõ I–V. szakaszának összes kiviteli költsége 101 003 000 Ft,
amelybõl vis maior alapján az I–IV. szakasz támogatása összesen 
65 444 000 Ft, – a 30 százalékos önerõ kiegészítéssel 85 077 000 Ft. A kivi-
telezés teljes költségéhez 15 926 000 Ft az önkormányzat vis maior pályáza-
tok önerõ fedezetére elkülönített keretébõl került kifizetésre.

15. A Tetemvár-Alsó sor 33–37. sz. között június 1-jén támfalcsúszás kö-
vetkezett be, 67 m hosszban. Leszakadt ugyanennyi szennyvízvezeték, és
kb. 50 m hosszban a fél útpálya is. 

benyújtott költségigény: 67 000 000 Ft
pályázatban elfogadott költség: 46 000 000 Ft
megítélt támogatás: 32 200 000 Ft

Elutasított pályázatok
1. Szent Anna köztemetõ Kápolna alatti rézsû korábban megcsúszott sza-
kaszának bal oldali folytatása, ahol május 25-én lecsúszott a domboldal
kb. 25 m hosszon. Elõzetesen becsült kárigény 30 000 000 Ft, sajnos a
pályázat indoklás nélkül elutasításra került.

2. A június 23-án a Felsõhámori temetõben és a Tapolcai úton történt a
partfalomlás helyreállítása. A benyújtott kárigény 16 700 000 Ft, melybõl
a támogatás 11 690 000 Ft, 5 010 000 Ft önerõ-szükséglettel. A kárese-
ményekkel kapcsolatos munkálatok az önkormányzat részérõl nem tör-
téntek, a pályázat indoklás nélkül elutasításra került.

ÁRVÍZ, KATASZTRÓFA, HELYREÁLLÍTÁS
A veszélyes helyeken azonnal elkezdõdött a munka

A tavalyi év idõjárása valóban
extrém volt Kovács Attila, az
Országos Meteorológiai Szol gá -
lat miskolci központjának meteo-
rológusa szerint is. A rendszeres
mérések óta ennyi csapadék évi
összesítésben nem hullott sehol.

� HORVÁTH I.

Korábban az Alpokalja volt a legcsa-
padékosabb, de tavaly a Bükkben
megdõlt a rekord. A meteorológus
szerint pedig, ha rekord dõl meg,
az mindenképpen extrém. Régen
is voltak rendkívüli idõjárási hely-
zetek, az egyik évben emberáldo-
zatokat követelõ nagy jégesõ volt,
vagy a folyókon megszokott vastag
jégpáncélnak egyes években egyál-
talán nem volt nyoma. 

– Mindig csak azt halljuk a hí-
rekben, hogy ilyen-olyan rekordok
dõlnek meg, ez régen is így volt, vagy
ma ez gyakoribb? – tettük fel a kér-
dést Kovács Attilának.

– Régen is meg-megdõltek re-
kordok, csak talán nem kaptak ek-
kora nyilvánosságot. Adott napra
szóló meleg-, hideg-, csapadékre-
kordok egy év során akár többször
is elõfordulhatnak. Az kétségtelen,
hogy a szélsõségek gyakoribbá vál-
tak, és ez így lesz a jövõben is, erre
kell készülni.

– Beszélhetünk arról, hogy válto-
zóban van az idõjárás, nálunk,
Európában, a Földön?

– Ezt azért nem lehet ilyen egy-
szerûen kijelenteni. Éghajlatválto-

zásról akkor tudunk beszélni, ha az
hosszú távon, akár harminc év te-
kintetében is megállja a helyét, sta-
tisztikailag alátámasztva. Az idõjá-
rás változása kapcsán lehet kiugró
vagy extrém napokat, hónapokat,
vagy akár évet is említeni, de ez ter-
mészetes. Ha tíz évig is így marad,
akkor mondhatjuk, hogy bizony, vál-
tozik.

– Manapság – talán éppen az ext-
rém idõjárási események miatt – fel-
értékelõdni látszik a meteorológia
szerepe.

– A mai elõrejelzési módszerek-
kel jelentõs idõelõnyt tudunk biz-
tosítani például veszélyes idõjárási
jelenségek bekövetkezésekor. Így van
idõ az élet- és vagyonvédelemben
a felkészülésre, a károk mérséklé-
sére, vagy elkerülésére. E mellett na-
gyobb sajtóvisszhangot is kapunk,
ez kétségtelen, fõként, ha valami-
lyen komolyabb esemény van. De
az is elmondható, hogy az ember-
eket is jobban érdekli az idõjárás-
elõrejelzés – ez Miskolcon a pár
évvel ezelõtti nagy jégesõ óta kü-
lönösen így van. Persze, ebben sze-
repe van az internet terjedésének
is, ahol már nem csak elõrejelzést
lehet olvasni, de akár egy zivatar-
zóna mozgását is végig lehet követni,
gyakorlatilag élõben.

– Ha már elõrejelzés: mennyire
fejlõdött a meteorológia, az elõre-
jelzés?

– Nagy léptekkel fejlõdik, fõleg az
utóbbi két évtizedben. Ez egyrészt

a számítógépes kapacitás, másrészt
az egyre profibb elõrejelzõ progra-
mok eredménye. Vannak erõfeszí-
tések arra, hogy minél hosszabb távra
tudjunk elõre jelezni, de a légkör
egy kaotikus rendszer, így meggyõ -
zõ désem, hogy egy hónapra elõre
például biztos, napra lebontott prog-
nózist soha nem fogunk tudni ké-
szíteni. Olyan kérdést lehet megfo-
galmazni, hogy például március
csapadékosabb lesz-e, hidegebb
vagy melegebb az átlagosnál. Abban
sokat léptünk elõre, hogy néhány
napra elõre egyre nagyobb bizton-
sággal tudjunk elõre jelezni. Az
OMSZ most dolgozik a kistérségi ri-
asztórendszer kiépítésén, mert je-
lenleg csak régiókra osztva van
ilyen, márpedig egy régión belül na-
gyon eltérõ idõjárási viszonyok le-
hetnek.

– Hogyan lesz valakibõl meteo-
rológus? Egyáltalán, hol lehet ezt ta-
nulni?

– Már 16 éves koromban eldön-

töttem, hogy meteorológus leszek.
Akkor nem csak az osztálytársaim,
de a fizikatanárom is „kinevetett”.
De kitartottam az elképzelésem
mellett, mert mindig is érdekelt a
természet, a természeti jelenségek
és nagyon nem bántam meg.
Meteorológus szakon tanultam az
ELTE-n, és bár az egyetem után négy
évig mást csináltam, de aztán me-
teorológus lettem.

– A televíziós idõjárás-jelentés is
érdekelte korábban, vagy csak jött
a lehetõség, és kihasználta?

– Elõtte nem merült fel bennem,
hogy ezt szívesen csinálnám, egyéb-
ként is nagyon izgulós vagyok és nem
szeretek szerepelni – visszanézni ma
sem szívesen szoktam magam. De
amikor megkerestek a Miskolc
Televíziótól, azt gondoltam, hogy
miért is ne, hiszen nekünk, mete-
orológusoknak nem csak az a dol-
gunk, hogy elkészítsük az elõrejel-
zéseket, de azt hitelesen át is kell
adni az embereknek.

Sok helyen tönkrement az útburkolat az elöntött területeken

A Szent Anna temetônél is megcsúszott a partfal

A HÉT EMBERE

„Szélsõséges marad az idõjárás”
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APRÓHIRDETÉS
Eladó az Avas III. ütemben, csendes,
nyugodt környéken egy 33 négyzet-
méteres, nagy konyhás garzonlakás. A
Klapka György úti ingatlan egy 4 eme-
letes társasház második emeletén ta-
lálható. A szobában laminált padló, a
többi helyiségben járólap. A lakás te-
hermentes és tulajdonostól eladó! Ár:
4,5 millió forint. Érd.: 70/615-91-66.

ISMÉT MEGJELENT
A SZÁZÉVES MÚLTRA VISSZATEKINTÔ

MISKOLCI 
KALENDÁRIUM

MEGYEI MELLÉKLETTEL
Kapható a Lapker Zrt. pavilonjaiban, 

499 Ft-os áron.

A NYEREMÉNYESÔ FÔDÍJA 
EGY 2 SZEMÉLYES, 2 ÉJSZAKÁS ÜDÜLÉS

a tarcali Degenfeld Kastélyszállóban

AKCIÓ! AKCIÓ!
2011-ben is folyamatos akciókkal várjuk vásárlóinkat!
Legújabb akció valamennyi Coop, Coop-Maxi,

Szupermarket üzletünkben január 5–17-ig!

Coop fóliás sonka 1 kg 1099 Ft
Coop Zala felvágott 1 kg 899 Ft
Coop májas 200 g 129 Ft

Egységár: 645 Ft/kg
Medve sajt 8 cikk 140 g 229 Ft

Egységár: 1636 Ft/kg
Coop franciasaláta alap 450 g 159 Ft

Egységár: 353 Ft/kg
Pöttyös Túró Rudi 30 g 69 Ft
Gyermelyi 4 tojásos orsó, makaróni 500 g 289 Ft

Egységár: 578 Ft/kg
D.E. Paloma duopack 2 x 250 g 699 Ft

Egységár: 1298 Ft/kg
Olympos ital 12%-os, 1,5 l 199 Ft

Egységár: 133 Ft/l
Gyõri édes keksz 180 g 169 Ft

Egységár: 939 Ft/kg
Bergen vaníliás keksz 105 g 149 Ft

Egységár: 1419 Ft/kg
Coop Margaréta papírzsebkendõ 100 db-os 89 Ft

Egységár: 0,89 Ft/db
Silan öblítõ 3 x 1 l 1199 Ft

Egységár: 400 Ft/l
Tomi Kristály mosópor 2 kg-os, gél 1,5 l 899 Ft

Egységár: 450 Ft/kg, 599 Ft/l
Legyen az új évben is rendszeres vásárlója 

Coop üzleteinknek!

Nyitva tartás a bérletárusítás
helyszínein:

Hétfô 8.00–16.00
Kedd 8.00–16.00
Szerda 8.00–17.30
Csütörtök 8.00–16.00
Péntek 8.00–16.00

1. Régió Park Miskolc Kft. Ügyfélszolgálati Iroda 
� 3530 Miskolc, Arany János u. 37. (bankkártya elfogadása)

2. MIK Zrt. Ügyfélszolgálati Iroda
� 3530 Miskolc, Széchenyi u. 60., bejárata a Royal köznél,

a Szinva patak felôl 

3. MIK Zrt. Ügyfélszolgálati Iroda
� 3531 Miskolc, Gyôri kapu 53., Tokaj Szolgáltatóház, 

bejárat az Aba utcai parkoló felôl 

4. MIK Zrt. Avasi Társasházkezelési Iroda 
� 3529 Miskolc, Szilvás u. 23–25.

Tavalyi árakon,
de új szellemben!

Régió Park 
Miskolc Kft.

VÁLTSON ÖN IS PARKOLÓBÉRLETET! VÁRJUK SZERETETTEL!

PARKOLÓBÉRLET- 
ÁRUSÍTÁS

1+3=4 helyszínen
Partnereink rugalmasabb kiszolgálása érdekében 

a Régió Park Miskolc Kft. és a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
együttmûködésében a 2011. évi parkolóbérletek árusítása 

2010. december 27. és 2011. január 14. között négy helyszínen történik.

A BÉRLETEK ÉRVÉNYESSÉGE
2011. JANUÁR 14.

Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola
Miskolci Tagintézménye
Miskolc, Kiss Ernõ út 17.  

Telefonon: 46/530-340, 30/398-9827
e-mail: titkarsag.mcb@gmail.com 

http://sztbenedekiskola.hu

SZAKKÉPZÉSEK NAPPALI ÉS ESTI MUNKARENDBEN

KERESZTFÉLÉVES KÉPZÉSEK
KEZDÉS: 2011. FEBRUÁR 1.

SZAKKÉPZÉSEK NAPPALI ÉS ESTI MUNKARENDBEN

NEM ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLÕ KÉPZÉSEINK:
� Számítógép-szerelõ, -karbantartó (4 félév)
� Irodai asszisztens (4 félév)
� Ruházati eladó (4 félév)
� Élelmiszer-, vegyiáru-eladó (4 félév)

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLÕ KÉPZÉSEINK:
(angol nyelvből emelt óraszámban!)

� Idegen nyelvi titkár (4 félév)
� Ügyintézõ titkár (4 félév)
� Számítógéprendszer-karbantartó (4 félév)
� Gazdasági informatikus (4 félév)
� Logisztikai ügyintézõ (4 félév)
� Gyógypedagógiai asszisztens (4 félév)
� Marketing- és reklámügyintézõ (2 félév)
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INGYENES SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
ÉS ANGOL NYELVI KÉPZÉSEK

2011. februártól Miskolcon
a Szent Benedek Gimnáziumban,

nappali és esti tagozaton.

info: http://sztbenedekiskola.hu
telefon: 46/530-340, 

06-30/398-9827
e-mail: 

titkarsag.mcb@gmail.com

Kiemelt elsõ helyezésükkel
szép karácsonyi ajándékot
adtak tanáraiknak az
Egressy–Erkel Zeneiskola
Szimfonikus Zenekarából ala-
kult oktett tagjai. Bár nem az
övék volt az egyetlen díj, az
iskola növendékei szinte tarol-
tak a december 4-én,
Hatvanban megrendezett
Heves Megyei és Regionális
„Vivaldi +” Zeneiskolai
Fesztiválon. A zenekar kar-
mesterével, Gergely Péter
Pállal azonban nehéz az ered-
ményekrõl beszélgetni.
Gondolatban már a nyárra ké-
szül, sorozatos sikereik ellené-
re kétségekkel. 

� CSÖRNÖK MARIANN

– Valódi örömünnep lehetett ez
a hatvani verseny, ha szinte min-
den díjat elhoztak!

– Az volt! De nem ez volt az
egyetlen az évben. Áprilisban pél-
dául a VIII. Országos Bartók Béla
Hegedûduó Versenyen is elsõ he-
lyezést ért el két növendékünk,
és nem volt könnyû dolguk, igen
nehéz mûveket kellett játszani.
Most pedig már a nyárra készü-

lünk, hiszen ismét meghívást kap-
tunk Franciaországba, a júliusi bel-
fort-i mûvészeti fesztiválra. A le-
hetõ legjobb zenekarral kell ki-
utaznunk, hiszen Liszt-év van, és
valószínû, hogy emiatt az elvárá-
sok egy picit még magasabbak
lesznek, mint eddig. A szervezõk
és a közönség is tõlünk Lisztet,
Bartókot és modern magyar zenét
vár, márpedig õk mind nagy-
szerû, viszont nehéz zenemûve-
ket írtak és írnak.

– Tudomásom szerint az elvá-
rások eddig sem voltak alacsonyak,
önmagában az is nagy szó, ha visz-
szahívnak egy zenekart erre a
fesztiválra. 

– Mi már négy alkalommal jár-
tunk ott – és tegyük azt is hozzá,
hogy ez a Festival International de
Musique Universitaire, tehát egye-
temi mûvészeti fesztivál, ahová mi
„beférünk” a fiatal, 12–20 éve-
sekbõl álló zenekarunkkal! A szín-
vonalat tartani kell, hibázni vagy
lélek nélkül, felkészületlenül mu-
zsikálni nem lehet. Nem enged-
hetjük meg magunknak, hogy
megbukjunk, már csak azért sem,
mert egy város színeiben lépünk
fel. Sõt, ott mi képviseljük a ma-

gyar zenei életet. 2011-ben a ze-
nekar még meg tud szólalni a tõle
elvárt színvonalon. Utána azonban
lesz két-három nehéz évünk.

– Végeznek a fiatalok?
– Igen, és az utánpótlás egyre

nehezebb. Tudjuk, eleve keve-
sebb gyerek van. Ami ennél sú-
lyosabb: közülük is kevesebben jár-
nak zeneiskolába. A szülõk több-
ségének értékrendjében az utol-
só helyre szorult a mûvészeti ok-
tatás. A kinézett népszerû szak-

mához szükséges felvételi tár-
gyak felé terelik a gyerekeket
ahelyett, hogy muzsikálással tölt-
sék az idejüket. A zenészpálya
pedig jószerével szóba sem jöhet,
hiszen pontosan látják, hogy sem
egzisztenciális, sem erkölcsi meg-
becsülést nem kapnak. Mi sem bi-
zonyítja ezt jobban, minthogy
évrõl évre sokan elhagyják a vá-
rost! Ma már az is egyre kevésbé
biztos, hogy megállnak a határon
belül, külföldön pedig általában

nem a szakmájukban dolgoz-
nak... Mondhatnám viccelõdve:
ezt hívom én magyar virtusnak,
így is tartjuk a színvonalat, hogy
a támogatásunk messze alatta
marad annak, amit éppen a nívó
indokolna.

– Konkrétan mihez kellene a tá-
mogatás?

– Szeretnénk végre felöltöztet-
ni a zenekart. Horribilis össze-
gekbe kerülnek a kották. Az iskolai
alapítványok pénze hangszerkar-
bantartásra sem elég, próbálunk
pályázni is, de az csepp a ten-
gerben. A város Mecénás alapjá-
nak támogatása nagyszerû egy-egy
mûvész esetében, de együtte-
seknek kevés. Ezek a mûködé-
sünkkel kapcsolatos problémák –
és a marketingrõl, kapcsolattar-
tásról, valójában a menedzse-
lésrõl nem is beszéltünk, pedig az
is nagyon fontos! 

– Mit ért menedzselésen? Pénzt,
fellépési lehetõséget?

– Karácsonyra a lengyelországi
Przemyšl zenekarától és a re-
gensburgi „domspatzenektõl” is
zenés üdvözletet kaptam: CD-t a
kórusok felvételeivel. Nekünk egy
leporellónk sincs, amit oda tud-

nánk adni a vendéglátóinknak,
nemhogy CD-nk vagy DVD-nk.
De a legfontosabb a figyelem
lenne. Hogy mire gondolok?
Például arra, hogy a kiemelkedõ
teljesítményt nyújtó városi együt-
teseknek lenne egy menedzsere,
aki a megfelelõ reklámot biztosítja,
aki figyeli a nemzetközi és a
hazai zenei életet, eljuttatja eze-
ket az együtteseket Budapestre –
mert sajnos, aki nem szerepel a
fõvárosban, az nem is létezik…

– Azért ez elég illuzórikusan
hangzik. 

– Miért? Csehországban, sõt
Szlovákiában is így mûködik –
német példa alapján. Igen, tudom,
ez bizony pénzbe kerül. Miközben
sokan még mindig úgy tartják,
hogy a kultúra csak viszi a pénzt,
és nem számolnak azzal, hogy
hány európai városban került fel
a térképre Miskolc éppen a kul-
turális teljesítményei miatt. Sõt,
talán olyanok is vannak, akiknek
nem szimpatikus az önreklám.
Pedig szerintem a legelemibb kö-
telesség teret engedni az itt élõk
által teremtett értékeinknek, két
tenyérrel felemelni azt, ami itt szü-
letik, ebben a városban.

DÍJESÕ – MENEDZSELÉS NÉLKÜL
„... két tenyérrel felemelni azt, ami itt születik, ebben a városban”

HIRDETÉS
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Hogyan is kezdõdött 2010? Egy
évvel ezelõtt beléptünk a megszo-
rításokra épülõ szocialista válság-
kormányzás harmadik évébe,
Miskolc pedig csúszott tovább lefe-
lé a képzeletbeli lejtõn. A munka-
nélküliségi mutatók egymás után
döntötték a rekordokat, a város
lakói pedig már régóta a lábukkal
szavaztak, Magyarország hajdan
második legnagyobb városát tömött
sorokban hagyták el a munkát ke-
resõ fiatalok. A magukat sokáig
szakértõnek nevezõ szocialisták
még az utolsó évben is halmozták
a hibákat: a város adósságállomá-
nya tovább duzzadt, a Sajó árterü-
letére engedélyezett boltokban csó-
nakázni lehetett, a századik szüle-

tésnapját ünneplõ focicsapat kiesett
az NB I-bõl, a város közepén az Avas
szálló romokban hevert, és a tapolcai
strand helyén sem nyílt meg a Vizek
völgye. Miskolcból tényleg nanopo-

lis lett, csak nem olyan értelemben,
ahogy a szocialisták ígérték.

Mi is történt 2010-ben? A szocia-
lista párt morális csõdjét és szakmai
baklövéseit megelégelõ emberek a
tavaszi országgyûlési választásokon
a szocialistákat kitessékelték a ha-
talomból, Mis kol con is minden vá-
lasztókerületben a Fidesz – KDNP
gyõzött. A szocialista párt súlyos ve-
reséget szenvedett az Avason is, az
ottani lakosok így köszönték meg,
hogy senki sem védte meg õket attól,
hogy néhány jómadár fészket rak-
jon a környékükön. Az MSZP poli-
tikai vesszõ futása folytatódott õsszel
is, a miskolciakat nem lehetett meg-
téveszteni azzal, hogy a szocialisták
színt váltottak, és vörös helyett zöld-

be borultak. A Fidesz – KDNP el-
nyerte a polgár mesteri széket, és ab-
szolút többséget szerzett a miskolci
közgyûlésben is.

Milyen is lesz 2011? Miskolcnak
sokáig emblematikus épülete volt
az égbe törõ avasi kilátó. Ma a város
jelképe sajnos a világháborús em-
lékeket idézõ Avas szálló. Innen in-
dulunk. A romokon állunk, és az
újjáépítés nem lesz könnyû. A leg-
fontosabb, hogy azon a sok ezer,
gazdaságilag és lelkileg próbára
tett városlakón segítsünk, akik évek
óta várnak valamilyen munka-
helyre. Minden döntést ezen kö-
telesség köré kell szervezni. A város
pénzét nem lehet tovább látvány-
beruházásokra, értelmetlen utak-

ra és Szinva-hidakra, fölösleges tá-
mogatásokra fordítani. A felszaba-
duló százmilliók elköltésénél azt kell
szem elõtt tartani, hogy csakis
olyan cél támogatható, amely élén-
kíti a városban az ipart, a kereske-
delmet vagy a turizmust, és így mun-
kahelyeket teremt. A munkahelyek
segítségével tudja a város saját
magát a hajánál fogva kiemelni
abból a mély gödörbõl, amiben
most van, és így tud elindulni azon
az úton, aminek a végére meg kell
oldani a további nehéz ügyeket is.
A Fidesz-frakció nevében kívá-
nom, hogy az így elvégzett munka
segítségével a 2011-es esztendõ si-
keres és boldog legyen minden mis-
kolci lakosnak.

2011 elsõ napjaiban arra kértük a miskolci önkormányzat frakcióinak vezetõit, hogy foglalják össze gondolataikat az elmúlt év tapasztalatairól, és fogalmazzák meg,
mit várnak az új esztendõtõl. Az alábbiakban a tõlük kapott írásokat adjuk közre.

FRAKCIÓVEZETÕK AZ ELMÚLT ÉVRÕL,
AZ IDEI VÁRAKOZÁSOKRÓL

DR. KISS JÁNOS (Fidesz):
„Csakis olyan cél támogatható, amely élénkíti a várost, amely munkahelyet teremt”

A 2010-es esztendõ a változások és
katasztrófák éve volt Ma gyar ország
és Miskolc történetében is. Tavasszal
a választópolgárok akaratából a
Fidesz – KDNP szövetség 2/3-os fel-
hatalmazást kapott az ország irá-
nyítására. Ez a gyõzelem történel-
mi volt, amit az õsszel itt, Miskolcon
sikerült megismételnünk. Az el-
múlt 8 év hazug gyurcsányi szo-
cialista politikájáról egyértelmû vé-
leményt mondtak a miskolciak is.

Itt, Miskolcon tudtuk: nem lesz
egyszerû a gyõzelem után, hiszen
a Káli-korszakban nagyon mélyre ta-
szították városunkat a szocialisták.
Lemaradtunk a városok közötti
versenyben. Egyetlen nagyobb mun-
kahelyteremtõ beruházás sem ér-
kezett 2002 után ide, így bizony egy

soha nem látott munkanélküliséget
örökölt az új városvezetés. Miskolc
pénzügyi helyzete is siralmas: 2002
és 2010 között, a szocialista érában
megtízszerezték a város adósságát.
Adósságcsapdába taszították Mis -
kolcot. Nagyon felelõtlen gazdál-
kodás volt jellemzõ az elmúlt évek-
ben, mind az önkormányzatnál,
mind a városi cégeknél.

Eddig minden január azzal kez -
dõdött Miskolcon, hogy nõttek az
árak. Drágább lett a tömegközle-
kedés, a távhõ, a víz, a szemét-
szállítás… Az új miskolci városve-
zetés nem akart újabb terheket róni
a miskolci lakosokra, ezért most nem
került sor áremelésekre!

Megoldandó problémaként itt
marad az új fideszes városvezetés-

nek a tapolcai strand helyzete,
vala mint az, hogy városuk
peremterüle tein sok helyen neu-
ralgikus állapotok vannak. De a „fé-
szekrakók” visszás ügyeit is hátra-
hagyták a szocialisták.

Az elmúlt ciklusban többször ki-
jelentettem – fájó szívvel –, hogy
Miskolc egy következmények nél-
küli ország következmények nélküli
városa. Szerencsére már nem ez a
helyzet! Az elmúlt idõszakban
rendkívül pazarló gazdálkodást
folytattak a Miskolc Hol dingban és
a tagvállalatokban is. Ezen változ-
tatott az új közgyûlés, a felesleges
pénzcsapokat sikerült elzárnunk. A
jövõ nagy feladata, hogy a költ-
ségvetési egyensúlyt sikerüljön hely-
reállítani, illetve, hogy munkahely-

teremtõ beruházásokat sikerüljön
idecsábítani. Termé szetesen a köz-
rend helyreállítása sem tûr már ha-
lasztást. 

Reméljük, hogy az új holding-me-
nedzsment meg fog felelni az el-

várásoknak, valamint, hogy a hiva-
tali racionalizálás egy jobban
mûködõ struktúrát fog eredmé-
nyezni. Reméljük, hogy a kettõs ál-
lampolgárság lehetõségével a ma-
gyar nemzet újra egyesülhet, hogy
az új adórendszer meghozza a várt
eredményt. Bízunk benne, hogy or-
szágunk az erkölcsi válságból is ki
tud lábalni. Itt, Miskolcon a koráb-
bi KDNP-s javaslatot – amit a szo-
cialisták három alkalommal is le-
szavaztak –, a kisgyermekes bérlet
bevezetését, újra elõ kívánjuk majd
venni.

Végezetül magam, valamint a
Kereszténydemokrata Néppárt mis-
kolci szervezete és frakciója nevé-
ben is mindenkinek boldog, sike-
rekben gazdag új esztendõ kívánok!

MOLNÁR PÉTER (KDNP):
„A felesleges pénzcsapokat sikerült elzárnunk”

A Jobbik 2010 tavaszán, az or-
szággyûlési választáson vált a má-
sodik legerõsebb erõvé me-
gyénkben, amit az õszi önkor-
mányzati megmérettetésen is si-
került megismételni. Bár a Káli
Sándor és barátai által tönkretett
Miskolcon nem sikerült megver-
ni a szocialistákat (eredményünk
így is jóval felülmúlta az országos
átlagot), a megyében tavaly ok-
tóber 3-án a választók több mint
23 százalékának a bizalmát sike-
rült megszereznünk, magunk
mögé utasítva az MSZP-t. A Fidesz
által a maga javára megváltozta-
tott választási törvény alapján a

kormánypártiak persze így is ered-
ményüket meghaladó, aránytalan
létszámfölényben vannak a me-

gyeszékhelyen és mindenütt, ezzel
együtt Miskolcon 3 képviselõnk és
3 külsõs szakértõnk, a megyei köz-
gyûlésben 7 képviselõnk és 7
külsõs szakértõnk foglal helyet. A
pénzügyi bizottság elnöki tisztét
én töltöm be, az oktatási, ifjúsá-
gi és sportbizottságba 2 embert
is delegáltunk, míg a megyében
a kulturális és idegenforgalmi bi-
zottság elnöke is jobbikos, Bíró
László személyében.

Az önkormányzatokban tehát
bent vagyunk, még ha egyelõre
nem is vezetõként, és szorgalmas
munkával derítjük fel az elmúlt 8
év MSZP-s rablásait. Talán ennél

is fontosabb, hogy a Jobbik szer-
vesen jelen van mindenütt.

Megyénk folyamatosan ébred,
Borsodban több mint 80 alap-
szervezet, 1000 fõ feletti tagság,
valamint több tízezer pártoló tag
és szimpatizáns erõsíti a nemze-
ti radikális erõt.

A miskolci alapszervezet 2010-
ben tucatnyi sikeres rendezvényt
és tömeggyûlést szervezett, ame-
lyek közül kiemelkedik a márci-
us 15-i és a trianoni megemléke-
zés, továbbá emlékmûvet avattunk
és fáklyás felvonulást rendeztünk
a  cigánybûnözés áldozatainak
emlékére.

Összességében pozitívan érté-
kelem 2010-es évünket, hiszen a
teljes pályás aljas letámadás el-
lenére a Jobbik felnõtt, megerõ -
södött és új irányt hozott a ma-
gyar politikába. Ez az új irány
pedig azt üzeni az elmúlt 20 év
politikai elitjének, hogy ha rövid
úton nem számoltatják el az
adófizetõk pénzén élõsködõ po-
litikusbûnözõket, nem teremte-
nek munkahelyeket az „agyon-
segélyezés” helyett és nem irtják
ki gyökerestõl a cigánybûnözést,
akkor mi, jobbikos fiatalok fogjuk
õket elzavarni és mindezt meg-
tenni helyettük.

SZEGEDI MÁRTON (Jobbik):
„A Jobbik felnõtt, megerõsödött és új irányt hozott”

A választások óta eltelt idõszakot a
dilettáns gazdaságpolitika, az alap-
vetõ demokratikus jogok korlátozá-
sa és a beváltatlan ígéretek jellem-
zik. A benzinár ilyen mértékû eme-
lését csak kis mértékben indokolja
az olaj világpiaci ára, a felelõtlen kor-
mányzati és fideszes politikusoknak
a forint árfolyamát többször is sike-
rült bedönteniük, s ez az élet szá-
mos területén érezteti a hatását. A
devizahitelesek egyre kilátástala-
nabb helyzetbe kerülnek, a meg-
mentésükre tett kormányzati ígére-
tek csak ígéretek maradtak, ahogy
a Fidesz-kampány többi eleme is,
amely az emberek életszínvonalá-
nak javítására vonatkozott. Egyelõre
semmi nem látszik az egymillió új
munkahelybõl, viszont szétverték a
közmunkaprogramot, amely nehéz

helyzetû családok tízezreinek biz-
tosított megélhetést. Az adóátren-
dezés a tehetõsebbeknek kedvez:
számítások szerint a 150 ezer, leg-
jobban keresõ magyarra költjük azt
a 150 milliárdot, ami az szja-csök-
kentés miatt hiányzik a 2011-es
büdzsébõl. Ez az intézkedés ráadá-
sul tovább mélyíti az országrészek
közötti különbségeket, hiszen
Miskolcon és Észak-Magyarországon
sokkal rosszabbak a jövedelmi vi-
szonyok, mint Buda pesten vagy a
Dunántúlon. Dacolva az Európai
Unió alapértékeivel, egyre komo-
lyabban sérülnek az emberi és de-
mokratikus szabadságjogok – elég,
ha csak az Alkotmánybíróságot ért
kormányzati kritikákat, vagy az új
médiaszabályozást említjük. Folya -
ma tosan romlik az ország külföldi

megítélése, a leminõsítések miatt a
magyar államkötvényeket lassan
már a bóvli kategóriában említik. 

Miskolcon azt látjuk, hogy az új
városvezetésnek igazából semmilyen
konkrét programja nincs, noha a vá-
lasztási kampányban folyamatosan
ezt állították, és arra hivatkoztak,
hogy ezt a miskolciakkal együtt ké-
szítették. Ha így lett volna, akkor a
választásokat követõen nyilván ha-
ladéktalanul hozzálátnak a program
megvalósításához. Ezzel szemben
még jelenleg is csak ködös, készü -
lõben lévõ koncepciókat emleget-
nek, megnyilvánulásaikban fõként
az elõzõ városvezetés kritikájára szo-
rítkoznak. Helyben sem látszanak
eredményei a beígért munkahely-
teremtésnek, a holding-cégvezetõk
politikai indíttatású leváltása, a csak-

nem ezer közmunkás érdemi tájé-
koztatás nélküli elbocsátása épp az
ellenkezõ irányba mutatnak.
Hatalomra kerülve, Miskolcon nem
eltörölték, hanem megemelték az
ingatlanadót – amelyet ellenzékben
folyamatosan támadtak –, noha az,

abban a formában, alig a lakosság
öt százalékát érintette. Mi 2009. dec-
emberben tíz százalékkal csök-
kentettük a távhõ díját, õk már azt
is eredménynek tüntetik fel, hogy
január 1-jétõl egyelõre (!) nem
emelkednek a rezsiköltségek. Igaz,
kedvezményes belépési lehetõséget
biztosítanak a Barlangfürdõbe, ám
ez csak a lakosság igen kis részét
érinti. A tavaszi áradások során
Miskolcot az utóbbi évtizedek egyik
legnagyobb természeti katasztrófá-
ja sújtotta. Mintegy 180, magántu-
lajdonban lévõ lakóház sérült meg,
s ezek közül mindössze egy része-
sült állami támogatásban. Úgy lát-
juk tehát, hogy az országban és
Miskolcon rossz irányba mennek a
dolgok, egyre nagyobb a csalódás
és a bizonytalanság. 

SIMON GÁBOR (MSZP):
„Csak ködös koncepciókat emlegetnek”

Január 26-áig lehet javaslatot tenni
arra, hogy a Miskolc Város Napja
alkalmából ez év május 11-én át-
adandó kitüntetõ címeket kik
kapják. A jelöltekre javaslatot a vá-
rosban mûködõ közösségek, in-
tézmények, gazdálkodó és egyéb
szervezetek, szakmai szövetsé-
gek, érdekképviseletek, egyházak
és magánszemélyek tehetnek.

Az elismerések a következõk:
Miskolc Város Díszpolgára kitün-
tetõ cím, Pro Urbe kitüntetõ cím,
Gálffy Ignác-életmûdíj, Szabó
Lõrinc Irodalmi Díj, Reményi Ede
Zenei Díj, Kondor Béla Kép -
zõmûvészeti Díj, Déryné Színházi
Díj, Szemere Bertalan Közéleti Díj,
Herman Ottó Tudományos Díj,
Pedagógiai Díj, „Az Év Sportolója”
Díj, Miskolc Város Építészeti
Alkotói Díja, Benkõ Sámuel-díj,
Nívódíj, „Az Év Civil Szervezete”
Díj, „A Civilek Támogatásáért” Díj,
„Miskolc Város Sportjáért” Díj,
„Miskolc Város Turizmusáért” Díj,
„Bizony Ákos” Kitüntetõ Jogi Díj.

Az önkormányzat elismerései -
nek alapításáról szóló – többször
módosított – 38/2004. (XI. 10.) sz.
rendelet, valamint az adatlap a
www.miskolc.hu honlapon (Kul -
túra/Aktuális pályázatok) érhetõ
el. A kitüntetõ címeket és díja-
kat a város köz gyûlése adomá-
nyozza az általa létrehozott ku-
ratórium javaslata alapján.

A javaslatokat a kitüntetõ cím
megjelölésével január 26-áig az
alábbi címre kell eljuttatni: Kriza Ákos
polgármester, Miskolc Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala, 3525
Miskolc, Városház tér 8. Elek tro nikus
úton: nebline@miskolcph.hu.

Kik kapják
a díjakat?

Az ünnepek elõtt meghirde-
tett akció hatására 30 száza-
lékkal nõtt a miskolci vendé-
gek aránya a Barlangfürdõ lá-
togatói között. Az éves kar-
bantartási munkák után pedig
még több újdonsággal várják
a látogatókat.

� VAJTÓ LÁSZLÓ

Mint arról már beszámoltunk: a
Miskolci Turisztikai Kft. által meg-
hirdetett „Legyen a Barlangfürdõ
a miskolciaké” akció keretein belül
május 31-éig a miskolci lakcím-
kártyával rendelkezõk 50 százalék
kedvezménnyel vehetik igénybe a
Barlangfürdõ szolgáltatásait. A he-
lyiek így idõkorlát nélkül, féláron
fürdõzhetnek Tapol cán. 

Czinkné Sztán Anikó, a Miskolci
Turisztikai Kft. ügyvezetõ igazga-
tója elmondta: az elmúlt idõszak
statisztikái alapján a szervezett cso-
portok mellett 30 százalékkal nõtt
a miskolciak aránya, és folyama-
tosan keresik õket telefonon az ak-
cióval kapcsolatban a további ér-
deklõdõk. Nemcsak a fürdõ,
hanem a szau naház szolgáltatá-
sait is többen használják ki, hiszen
most az eredeti 1500 forintos ár
helyett 900 forintot kell fizetni. 

A Barlangfürdõben január 17-
étõl megkezdõdik az éves kar-
bantartás, ami két hétig tart, de
utána a vendégek új szolgáltatá-
sokat is kipróbálhatnak majd.
Szinte minden mûanyag tárgyat
természetes anyagúra cserélnek ki,
és a gyógyszolgáltatásokat is bõví-
tik. A tervek között szerepel a jég-
és mézszauna kialakítása is. 

A Miskolci Turisztikai Kft. „in-
teraktív ötletládát” is indít, ahová
a miskolciak véleményét, ötlete-
it várják majd a turisztikai szol-
gáltatások fejlesztésével kapcso-
latban. A legjobb ötletek beküldõit
díjazni fogják.

„Akcióznak”
a miskolciak
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Ezen a héten vívta, vívja küz-
delemsorozatát a Miskolci
Jegesmedvék jégkorongcsapa-
ta a MOL Liga döntõjébe ju-
tásért. Az elsõ két mérkõzé-
sen elõbb simán, utána vi-
szont csak nagy balszerencsé-
vel buktak el a Macik, akik
pénteken, lapzártánk után
harmadszor léptek jégre
Dunaújvárosban.

� H. SZ.

Az elsõ lépés mindig a legnehe-
zebb, tartja a mondás. A Miskolci
Jegesmedvék ezekben a napok-
ban tapasztalják meg elõször,
hogy milyen egy rangos nemzet-
közi bajnokság rájátszásában küz-
deni. A magyar–román MOL Liga
alapszakaszában a harmadik he-
lyen végzett csapat 3–1-es össze-
sítésben múlta felül a Brassó gár-

dáját, így ezen a héten meg-
kezdhette csatáját a Dunaúj -
várossal a döntõbe jutásért. Bob
Dever vezetõedzõ szerint játéko-
sai terhek nélkül, de nem moti-
vációmentesen vívhatják meg ezt
a mérkõzéssorozatot.

– A klubvezetés alapvetõ cél-
ját, elvárását már teljesítettük: be-
jutottunk a legjobb négy közé. Ami
ezután következik, az hab a tor-
tán, vagy ha másként nézzük, egy
számunkra fontos tanulási folya-
mat része. Miskolci jégko-
rongcsapat ilyen jó bajnoki ered-
ményt még nem ért el, most vi-
szont ez az együttes – elsõ profi
évében – már mutogatja orosz-
lánkörmeit. A többi csapattal
szemben, amelyek sokkal több rá-
játszás-tapasztalattal, illetve válo-
gatott játékossal rendelkeznek,
nekünk még tanulnunk kell az

ilyen kiélezett mérkõzések leját-
szását.

A három gyõzelemig tartó so-
rozat elsõ mérkõzését hétfõn ren-

dezték Dunaújvárosban, ahol az
elsõ két harmadban még szoros
volt a csata, a harmadikban azon-
ban egyértelmûen felülkerekedett

a házigazda, és végül 5–2-re
gyõzött. Sokkal jobban játszottak
a Macik szerdán hazai környezet-
ben. A Jégcsarnokban telt ház, azaz
több mint 1200 nézõ elõtt sokáig
vezettek, ám a rendes játékidõ,
majd a hosszabbítás végén dön-
tetlen lett a meccs végeredménye.
A szétlövésben hihetetlen balsze-
rencse sújtotta a Jegesmedvéket, hi-
szen 1–0-s vendégvezetésnél
Dubek vághatott neki a harmadik
miskolci büntetõnek, de a lövés pil-
lanatában a botja eltört, így a
Dunaújváros nyerte a mérkõzést. 

A harmadik találkozót lapzár-
tánk után, pénteken este ren-
dezték Dunaújvárosban. Errõl a
mérkõzésrõl – ahogy a korábbi-
akról is – a minap.hu-n olvashat-
nak beszámolót, illetve megte-
kinthetik a Miskolc Televízióban
szombaton délután 3 órakor.
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Jó ideje nem hallottunk felõle.
Évekkel ezelõtt egyik napról a
másikra tûnt el szeretett
sportágából. Aztán a közel-
múltban megkapta a Megye
Kiváló Sportvezetõje kitüntetõ
címet. A díj azt jelzi, hogy
Markovics Lászlót nem felej-
tették el a judo világában.

� DOROS LÁSZLÓ

– Igaz is, hová tûnt a sportágból,
és mikor lépett le a színrõl?

– Tíz évvel ezelõtt köszöntem
el. Elõtte már elbúcsúztattak, de
úgy alakultak a dolgok, hogy
Horváth Csabát segíthettem egy
rövid ideig. Aztán végigdolgoztam
az évet, de amikor Nyeste Sándort
megismerték a gyerekek, és be-
lerázódott a munkába, 2000. ja-
nuár elsején végleg elköszöntem.
Azóta csak a sportüzletemre ügye-
lek, a kettõ már nem ment együtt.

– Ön nemcsak az MVSC-nél pal-
lérozta a fiatalokat, hanem fõtit-
kára volt a megyei judo szövet-
ségnek is. Nehéz döntést hozott?

– Nem volt egyszerû, hiszen 21
éven keresztül dolgoztam a vas-
utasklubnál. Sokszor elemeztem,
de mindig arra a következtetés-
re jutottam, hogy tíz évvel ezelõtt
helyesen cselekedtem. Felelõt -
lenség lett volna a gyerekekkel
szemben, ha nem adok ki ma-
gamból mindent, márpedig a
megosztottság ezt aligha tette
volna lehetõvé.

– Idézze fel, hogy csöppent
bele a judo világába.

– A sportágat 1958-ban ismer-
tem meg Budapesten. A család-
dal Borsodba költöztünk, és in-
kább kézilabdáztam, illetve röp-
labdáztam. Tizennyolc évesen ke-
rültem Miskolcra, akkor meg már
úgy gondoltam, lekéstem a ver-
senyzésrõl. 1978-ban vittem le a
fiaimat a terembe Fábián János -
hoz, és akkor én is ottragadtam.
Tanulgattam, felújítottam az is-
mereteimet, és kezdetben 9 éves
fiúkkal foglalkoztam.

– Viszont az elismerést azért
kapta, mert Miskolcon életre hívta
a sportág nõi bázisát! Hogyan em-
lékszik vissza minderre?

– 1983-ban történt, és komoly
elõkészítést igényelt, mert elég
sokan ellenezték. Az volt az ál-
láspontjuk, hogy minek a keveset
még tovább osztani. A klubnál
Marosi József volt az ügyvezetõ
elnök, és neki köszönhettem,
hogy megalakíthattuk a nõi szak -
ágat. Egyéves, roppant kemény
munka következett, és 1984 feb-
ruárjában indulhattunk el az elsõ

versenyre, amelyet Gyõrben ren-
deztek meg. Kalandos utunk volt,
hiszen leszakadt a felsõvezeték,
rettenetesen hideg volt a vonaton,
délután négy óra helyett este ki-
lenckor értünk a Rába-parti vá-
rosba. Másnap volt a viadal, ame-
lyen Nyisztor Mária révén meg-
szereztük az elsõ aranyérmünket!

– Honnan jött az ötlet, hogy a
lányokkal is érdemes foglalkozni
Miskolcon?

– Debrecenben, a Bp. Sparta -
cusnál, Gyõrben és Szegeden már
mûködött ez a szakág. Egy krak-
kói kapcsolat bátorított az útke-
resésre, és egyre több hangot le-
hetett hallani, hogy a szöuli olim-
pián már bemutató jelleggel meg-
jelenik a sportág. Ez indított el, és
azért hadakoztam, hogy ne ke-
rüljünk lépéshátrányba a vetély-
társakkal szemben. Ma már szer-
ves része az olimpiai mûsornak.

– Kikre emlékszik vissza a leg-
szívesebben, kik voltak a legked-
vesebb, legeredményesebb tanít-
ványai?

– Ezt nehéz lenne felsorolni, de
a teljesség igénye nélkül említ-
hetem meg Macsuga Kárment, aki
orvos lett. Szûcs Enikõ, Dóczi
Enikõ, Majláth Mónika, Király
Ildikó, Kiss Anita, Papp Orsolya –
és a sort folytathatnám tovább.

– Mi jutott eszébe, amikor át-
vette a kitüntetõ elismerést?

– Átvillant a fejemen, hogy
mostanság már a miskolci hölgyek
jóval eredményesebbek a nem-
zetközi porondon, mint a férfiak.
Kisebb ugyan a létszám, de a
minõ ségre nem lehet panasz. A
legszebb év az 1995-ös volt, ami-
kor szinte mindent megnyertek az
MVSC képviselõi. A díjnak nagyon
örültem, ráadásul nagyon sokan
mondták utána, hogy megérde-
melten jutottam a birtokába. Nem
azért kaptam, mert éppen én vol-
tam a soros, hanem az elvégzett
munkát ismerték el vele. Az pedig
különösen simogatta a lelkemet,
hogy nem felejtettek el!

Az interjú hosszabb változata a
minap.hu portálon olvasható.

Mire ezek a sorok megjelennek,
a miskolci röplabdás hölgyek
már a pályán mozognak. Egy
héttel a nõi NB I-es bajnokság
folytatása elõtt ugyanis az
Albrecht Téli Kupa küzdelmei-
ben vesznek részt.

� DOROS L.

Január 8-án, szombaton egész napos
program vár a sportág barátaira, akik
délelõtt 9 órától a hazaiakon kívül
szemügyre vehetik még az Újpes-
ti TE, valamint az NRK Nyíregyháza
együttesét is.

Az erõfelmérõ a legjobb idõ -
pontra került: hat nappal az igazi

vizsgát megelõzõen adhatnak képet
formájukról a csapatok.  Az Albrecht-
Miskolci VSC-MISI gárdája kar-
nyújtásnyira került a visszajutástól:
a második szakasznak a miskolci
hölgyek vágnak neki az elsõ hely-
rõl. Öt gyõzelmet és egy vereséget
hoztak magukkal a bajnokság elsõ
szakaszából, 11 pontjuk van. Õket
a Kaposvár (9), és az Újbuda (9) kö-
veti, míg a sort a Szolnok (7) zárja.
Ha mindehhez hozzávesszük, hogy
január 14-én, pénteken délután 16
órától a vasutasok hazai környe-
zetben találkoznak a Szolnokkal,
akkor szinte elõre be lehet írni a gyõ-
zelemért járó két pontot.

– Ne szaladjunk ennyire elõre, hi-
szen nem eszik olyan forrón a
kását! – figyelmeztetett Toma Sándor
edzõ. – Természetesen valamennyi
játékosunk tisztában van azzal,
hogy a saját kezünkben van a sor-
sunk, és ezt a bajnokságot már csak
elrontani lehet. 

A szakvezetõ felidézte: úgy kezd-
ték a bajnokságot, hogy tudták, a
Kaposvár és az Újbuda lesz a leg-
nagyobb riválisuk. A találkozók
zöme a várakozásaik szerint alakult,
de kikaptak az utolsó helyezett
Kalocsa, illetve az Újbuda vendé-
geként, ugyanakkor kétszer nyertek
a Kaposvár ellen.

A szakvezetõ szerint teljesíthetõ
és reális cél fogalmazódott meg a
bajnokság kezdetén: vissza az
Extraligába! Több sportolóra na-
gyobb feladatot lehetett bízni, má-
soknak stabilizálódott a játéka,
ennek következtében a csapatot el-
kerülték a nagyobb hullámvölgyek.

Szakmailag örvendetes, hogy javult
a vonalblokk, valamint az ejtett lab-
dák hárítása. 

– Azt tartom a legfontosabbnak,
hogy ne telepedjen a lányokra a
„gyõzni mindenáron” érzése, mert
ez soha nem vezet jóra. Azt sze-
retném elérni, hogy azt adják vissza
nekem és a szurkolóknak a pályán,
amit az edzéseken százszor és
ezerszer gyakoroltunk. Ebben az
esetben ugyanis nem érhet ben-
nünket semmiféle meglepetés! A
folytatásra való felkészülést akadá-
lyozták az iskolai elfoglaltságok,
ezért elsõsorban jobbára a kondí-
ció megtartására ügyeltünk.

Január 14., 16.00: MVSC – Szolnok
Január 16.: Újbuda – MVSC

Január 21., 16.00: MVSC – Kaposvár
Január 23.: Kaposvár – MVSC

Február 4., 16.00: MVSC – Újbuda
Február 6.: Szolnok – MVSC

Mérkõzések:

Nem felejtették el a judo világában

A FELJUTÁSÉRT HARCOL AZ MVSC!

Lemondott Kun Attila, a
Diósgyõri KC-Miskolc-MIVÍZ
férfi NB I/B-s kézilabdacsapa-
tának szakvezetõje. 

� D. L.

– Azt gondoltam, hogy a bajnoki
szünetben történik valami, ki-
egyenesednek a jelenleg még
kusza szálak, de csalódnom kel-
lett. Hétfõn leültem egyeztetésre
Fehér Péterrel. A klub elnökétõl
fontos kérdésekre szerettem volna
választ kapni – nyilatkozta az
edzõ. Ilyen kérdése volt: mi lesz
az elmaradt bérekkel, költségté-
rítésekkel? Kik vágnak majd neki
a felkészülésnek? Milyen célt tûz-
nek ki a csapat elé a tavaszi foly-
tatásra, hiszen jelenleg másodikok
a bombaerõs Gyöngyös mögött.
Mit bír el a költségvetés? A bi-
zonytalanságokat azonban nem
tudták eloszlatni, ezért úgy dön-
tött, feláll posztjáról.

Kun Attila az utánpótlás neve-
lésével, a miskolci sportiskola ke-
retei között folytatja pályafutását.
A vele készült beszélgetés a
minap.hu hírportálon olvasható.

TÁVOZOTT
A SIKEREDZÕ

HIRDETÉS

BONYHÁDI EDÉNYEK 
SZÉLES VÁLASZTÉKBAN, KEDVEZŐ ÁRON.

Sportmûsor
Szombat: 10.00 Albrecht Téli
Kupa felkészülési röplabda-
torna – MVSC Csokonai úti
csarnoka
Hétfõ: 18.00 Magyarország –
Finnország válogatott futsal-
mérkõzés – Generali Aréna 

A DÖNTÕÉRT JÁTSZOTTAK A JEGESMEDVÉK
Tizennégy megyében eredmé-
nyes volt a Magyar Labdarúgó
Szövetség megyei igazgatói
tisztségére kiírt pályázat – köz-
tük van Borsod-Abaúj-Zemplén
is. A befutó Sajti Viktor lett, aki
korábban fõtitkárként a megyei
szövetség egyetlen fõfoglalko-
zású dolgozója volt. 

� D. L.

A sportvezetõ egyelõre még tájé-
kozódik, az viszont már biztos, hogy
õ felel majd a megyei igazgatóság
gazdálkodásáért. Érdekes új fel-
adatként tekint arra, hogy minden
bizonnyal munkáltatói jogkört is gya-
korolhat, hiszen több, teljes mun-
kaidõben foglalkoztatott kollégával
dolgozik az elkövetkezendõ hó-
napokban, években.

Információink szerint az új igaz-
gató rendkívüli megbeszélésen
egyeztet a korábbi megyei szövet-
ség elnökségével és a tagokkal a leg-
sürgõsebb tennivalókról. A témára
természetesen visszatérünk.

Sajti Viktor
lett a befutó
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HETI MÛSORA
2011. január 10–2011. január 16.

Január 10., hétfõ

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 17.00 Stílus,
életmódmagazin (Hálózat TV) 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Kilátó, közéleti magazin 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor,
válogatás a Miskolc Televízió ar-
chívumából 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV)
21.00 Dillinger és Capone, ameri-
kai film (Hálózat TV) 23.00–06.00
Képújság.

Január 11., kedd

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 17.00 Szentföldi
szent helyek üzenetei (Hálózat TV)
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris mer -
te tés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor
18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek,
a Miskolc TV sportmûsora 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.25 Múlt-kor,
válogatás a Miskolc Televízió ar-
chívumából 21.00 Zsol dosok
Texasban, amerikai film (Há lózat
TV) 23.00–06.00 Képújság.

Január 12., szerda

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 17.00 A polgár-
mester, portréfilm (Hálózat TV)
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris mer -
tetés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor
18.25 Kilátó, közéleti magazin
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-
kor, válogatás a Miskolc Televízió
archívumából 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV)
21.00 A rácson túl, amerikai film
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Kép -
újság.

Január 13., csütörtök

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 17.00 Biztonsági
zóna (Hálózat TV) 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00 Mis -
kolc Ma, hírmûsor 18.25 Kilátó,
 köz életi magazin 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, váloga-
tás a Miskolc Televízió archívumá-
ból 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Forró
nyomon, amerikai film (Hálózat TV)
23.00–06.00 Képújság.

Január 14., péntek

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 17.00 Fenntart -
ható – Ismeretterjesztõ sorozat 7–8.
rész (Hálózat TV) 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.25 Kilátó, közé-
leti magazin 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.25 Múzsa, kulturális ma-
gazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Lidérces
hétvége, amerikai film (Hálózat
TV) 23.00–06.00 Képújság.

Január 15., szombat

07.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi
szent helyek üzenete (Hálózat TV)
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris mer -
te tés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor
18.25 Kilátó, közéleti magazin
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25
Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat
TV) 21.00 Házibuli Attilával és
vendégeivel (Hálózat TV) 22.00
Sztárok a konyhában (Hálózat TV)
23.00–07.00 Képújság.

Január 16., vasárnap

07.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 09.30 Képújság 17.00 Bence-
show (Hálózat TV) 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00 Kró -
nika, heti hírösszefoglaló magazin
18.25 Kilátó, közéleti magazin
19.00 Krónika (ism.) 19.25 Mú zsa,
kulturális magazin (ism.) 20.00
Krónika (ism.) 20.30 Hírháló (Há -
ló zat TV) 21.00 A csendes kopó,
amerikai film (Hálózat TV)
23.00–07.00 Képújság.

A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!

Mozimûsor
Béke-terem: január 12-ig 17 órakor Antikrisztus,
színes, fekete-fehér, feliratos dán–német–fran cia–
svéd–olasz–lengyel filmdráma, 19.30-kor Szere lem -
rõl és más démonokról, színes, feliratos, Costa 
Rica-i–kolumbiai filmdráma. Január 13–19. között
17 órakor Szemekbe zárt titkok, argentin–spanyol
krimi, 19.30-kor Presszó 10 év, magyar játékfilm.

Uránia-terem: január 12-ig 17.30-kor Száguldó bomba, színes, ma-
gyarul beszélõ amerikai akciófilm, 20 órakor Social Network – A
közösségi háló, színes, feliratos, amerikai filmdráma. Január 13–19.
között 17.30 órakor Ilyen az élet, amerikai vígjáték, 20 órakor Terhes
társaság, amerikai vígjáték.

Január 8., 19.00: Humoristák szö -
vetsége, Ábrahám bérlet, Ka ma -
raszínház, 19.00: A Miskolci Szim -
fo nikus Zenekar újévi hangverse-
nye, bérletszünet, Nagy szín ház.

Január 9., 10.30: A Miskolci
Szimfonikus Zenekar újévi hang-
versenye, bérletszünet, Nagy szín -
ház, 15.00: Apácák, bérletszünet,
Kamaraszínház, 19.00: Tangó, bér-
letszünet, Játékszín.

Január 11., 19.00: Ármány és sze-
relem, bérletszünet, Kamara szín -
ház. 

Január 12., 19.00: Ármány és sze-
relem, bérletszünet, Kamara szín -
ház.

Január 13., 10.00 és 13.00:
Robinson & Crusoe, a Kassai Ál-

lami Színház és a Miskolci Nem -
zeti Színház közös produkciója,
Egressy Mûvelõdési Központ,
Kazincbarcika, 19.00: Paraszt be -
csü let-bajazzók, nyilvános fõpró-
ba, Nagyszínház.

Január 14., 19.00: Õrült nõk ket-
rece, bérletszünet, Kamaraszínház,
19.00: Parasztbecsület-bajazzók,
bemutató bérlet, Nagyszínház.

Január 15., 17.00: Prah, bérlet-
szünet, Játékszín, 19.00: Õrült
nõk ketrece, bérletszünet, Kamara -
szín ház, 19.00: Parasztbecsület-ba-
jazzók, Csiky bérlet, Nagyszínház.

Január 16., 15.00: Parasztbe csü -
let-bajazzók, Déryné bérlet,
Nagyszínház, 19.00: Tangó, bér-
letszünet, Játékszín.

Január 8., szombat 
9.00–16.00: Síbörze. Használt és új
téli sporteszközök, sportruháza-
tok adás-vétele, csereberéje.
Ifjúsági és Szabadidõ Ház

10.00–19.00: Véradónap a
Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z.
Megyei Szervezete szervezésé-
ben, a Miskolci Területi Vérellátó
közremûködésével. Pesti úti hi-
permarket.

Január 11., kedd
17.00: Kerekes István (L)Élek címû
fotókiállításának megnyitója.
Megnyitja: Molnár István Géza,
aranydiplomás fotómûvész. A ki-
állítás megtekinthetõ: január 8-áig,
hétköznap 9–19 óráig, szombaton
9–13 óráig. Ifjúsági és Szabadidõ
Ház Fotógalériája.

Január 13., csütörtök
16.00: Komolyzenei klub orosz ze-
neszerzõk mûveibõl. Európa Ház
(Városház tér 13.)

19.00: A Miskolci Szimfonikus
Zenekar Szezonbérlet koncertje.
Vezényel: Ménesi Gergely, cselló:
Perényi Miklós. Mûvészetek Háza.

Január 14., péntek 
16.00: Pótszilveszter a Miskolci Vasas
Nyugdíjas Klub rendezésében. Vas -
gyári Közösségi Ház (Vasgyári u. 4.)

Január 15., szombat
18.00–22.00: Éjszakai túra a di-
ósgyõri várban. 

Kiállítás
Január 10-éig, hétfõig látható a
Mûút-tárlatok 7. a Mûvészetek
Háza galériájában: Koronczi Endre
kiállítása Untitled love címmel.

1970 februárjában adott hírt
elõször a miskolci sajtó arról,
hogy a háború után államosí-
tott, felújítva átalakított
Széchenyi István utcai üzlet-
sort modernizálják. A fõutcán
ekkor 152 bolt, szolgáltató
üzlet és vendéglátóhely volt.
„Az üzletek zöme – az államo-
sítás után több mint két évti-
zeddel – elavult, korszerûtlen
portálokkal, apró kirakatokkal
rendelkezik, miközben a for-
galom a lakosság számának
folyamatos gyarapodásával ro-
hamosan növekedik.”

� DOBROSSY ISTVÁN

Az átalakítás színtere a Széchenyi
utca alsó és felsõ szakasza volt,
mindkét esetben 4–4 házat és kör-
nyezetét érintette. Ekkor született
a Pátria-tömb és az Állami Áru-
házat felváltó Centrum Áruház fel-
építésének ötlete. A Centrum Áru-
ház 9000 m2 alapterületén le-
bontották a Beloiannisz –
Széchenyi u. sarkán álló, kettõs be-
járattal ellátott ún. Drót-házat, a
Széchenyi u. 111. számú egyeme-
letes, négy + kettõ + négytenge-
lyes Groák-házat és a mellette
épült, földszintes Bajkor-örökösök
lakó- és üzletházát. A Beloiannisz
(ma Szentpáli) utca földszintes
házai ekkor tûntek el a Szûcs
Sámuel, majd Õsz és Tél utcákig,
amelyek folytatásai voltak a
Debreczenyi (ma Régiposta) és
Horváth Lajos utcáknak. 

Érdekes volt a Beloiannisz u.
nyomvonala, amelynek a fõutcá-
hoz közeli házai keleti irányban
megtörtek, homlokzatuk a
Széchenyi utcára nézett. Az egy-
emeletes, tetõtér-beépítéses Drót-

ház egy + kettõ + egy tengelyes
volt, az épület földszinti részének
fele ipari bejáratnak, míg a másik
fele „Tulipán” név alatt férfi és gyer-
mekruházati üzletnek adott helyet.
Az építtetõ tulajdonosnak az ud-
varban rézöntõ mûhelye mûködött,
s vállalatának alkalmazottjai köz-
pontifûtés-szerelésre, vízvezeték-
és csatornahálózat-építésre szako-
sodtak. Az 1920-as évek Miskolcán
ez az új, az „elit” szakmák közé tar-
tozott. A Széchenyi utcára szintén
három tengellyel, széleken páros,
középen erkéllyel ellátott hármas
ablakkal nézett az elsõ emelet, míg
a földszinten egy üzleti portál és
üzleti bejárat, míg a keleti tengely
alatt kapubejáró kapott helyet. Az
államosítás után a Fényképész
Ktsz. 3. számú üzlete mûködött
benne. Az épület bontásakor ké-
szült fotók mutatják, hogy a portá-
lok helyén hármas tagolású abla-
kok voltak, a bejáratot pedig elfa-
lazták, tehát az épület földszinti ré-
szét lakássá alakították át.

A Széchenyi u. 111. számú egy-
emeletes épület párkánymagassá-
ga a saroképületénél  ala cso -
nyabban volt. A négy + kettõ +

négytengelyes lakó- és üzletház tu-
lajdonosa 1899-ben kért és kapott
átalakítási engedélyt. 1911-ben
Horváth Bertalan dr. fõorvos há-
zának egyik üzletében Klein József
hirdette „úri és nõi fodrász és pa-
róka-készítõ termé”-t. Mellette
volt aranyozó mûhely, nõi szabó-
ság, rõfös üzlet és könyvkereske-
dés is. Az 1935–1936. évi városi cím-
tár szerint itt mûködött a Miskolci
Agrárbank Rt. is. Az utcaképet
módfelett zavarta, hogy 113. és 115.
számok alatt megmaradtak a föld-
szintes épületek, majd az 1910-es
években a 117. szám alatt felépült
a háromemeletes monumentális
Márkus-palota. A 113. számú föld-
szintes épület tulajdonosa a 20. szá-
zad elején a Bajkor-család volt. Az
1930-as években pedig már örö-
kösei laktak benne.

Ezeket az épületeket bontották
le 1967/1968-ban, s ezt követõen el-
kezdõdött az Állami Áruház három
fiókját (Kossuth L. u. 2., Rákóczi F.
u. 1. és Széchenyi I. u. 24. sz.) ki-
váltó Centrum Áruház építése,
amely a város elsõ mozgóliftes üz-
lete volt, s 1970. október 3-án
adták át.

A MEGÚJULÓ BELVÁROS (188.)

Áruház három 19. századi ház helyén

Közérdekû
telefonszámok
Felnõtt háziorvosi ügyelet: MISEK
Kft. (Csabai kapu 9–11.): 46/412-
355; MISEK Kft. Diósgyõri telep-
helye (Kórház u. 1.): 46/531-799

Fogorvosi ügyelet (Csabai kapu
9–11.): 46/555-666/1270

Gyermek háziorvosi ügyelet
(GYEK–Szentpéteri kapu 76.):
46/412-572

Városõrség: 40/200-893
MIHÕ mûszaki ügyelet:

46/379-360
MIVÍZ központi ügyelet:

46/519-339
ÉMÁSZ hibabejelentés: 46/282-

828
Közterület-felügyelet: 46/502-579
B.-A.-Z. Megyei Állami Közút -

ke zelõ Kht.: 46/560-070
Általános segélyhívó: 112

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

Tel.: 46/508-844,
30/846-3009

JAZZBESZÉD SOROZAT
Csepregi Gyula szaxofonmûvész
„zenélôs talkshow”-ja a hazai

jazzélet legismertebb mûvészeivel

Vendég: Pély Barna

2011. január 26., szerda 19.00 óra

Jegyár: 1600 Ft, 
Miskolc Kártyával: 1300 Ft

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

Tel.: 46/508-844,
30/846-3009

Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozat
Január 21. péntek, 10.00 óra 

A Hetek Csoportja bemutatja „Más is örök!” – rendhagyó irodalomóra
Juhász Gyula versei alapján, nemcsak diákoknak. Jegyár: 500 Ft

Január 22., szombat, 18.00 óra 
Wass Albert: Szerelmem, Erdély
Rékasi Károly önálló, irodalmi estje
Jegyár: 1000 Ft, Miskolc Kártyával: 800 Ft

Január 23., vasárnap 11.00 óra
A Dunaújvárosi Bartók Táncszínház bemutatja 

„A zsiványtanya” címû táncmesejátékot. Jegyár: 600 Ft

A Miskolci Nemzeti
Színház mûsora

Tisztelt Olvasó! Tudja Ön, hogy ki vagy mi ünnepli százéves évfor-
dulóját idén? Hamarosan kiderül! Hatrészes keresztrejtvény-játékunkban
olyan személyek, épületek nevét rejtettük el, amelyek százéves év-
fordulójukat ünneplik! A megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon leg-
később február 17-e éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Kft.
címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy a minap@mikom.hu
címre. A helyes megfejtők között a Szinvapark második emeletén ta-
lálható Líra könyvesbolt ajándékát sorsoljuk ki.

Előző játékunkban Lévay József életútja kapcsán rejtettünk el ada-
tokat, a helyes megfejtések a következők voltak: Szemere Bertalan,
Bátor Miklós, A makrancos hölgy, Sajószentpéter, Késmárk. A szerencse
Juhász Barbara miskolci olvasónknak kedvezett, nyereményéhez gra-
tulálunk!

PROGRAMAJÁNLÓ

Tisztelt Olvasónk!
Közérdekû problémával hívja ügyeletesünket! Tel.: 70/375-
0308. Ha bármilyen panasza, észrevétele van lapunk terjeszté-
se kapcsán, hívhatja a 46/503-501/100-as üzenetrögzítôs tele-
font.

Tudja-e Ön, az idén milyen
centenáriumokat ünneplünk?

Szállítják 
a fákat

Január 8–29. között gyûjti össze a
társasházas övezetekben az AVE
Miskolc Kft. a kidobott fenyõket.
A magánházas övezetekbõl a sze-
dési napokon szállítják el a fákat.

A január 8-ai hétvégén a kö-
vetkezõ helyekrõl szállítják el a
fenyõket: Avas-alsó rész, Futó u.,
Szalag u., Avas-felsõ rész, Aulich
u., Perczel M u. Január 15-én:
Vologda – Jókai lakótelep,
Diósgyõri lakótelep, Kilián észak
és dél, Bulgárföld. Január 22-én:
Szentpéteri kapu, Selyemrét,
Madarász u., Régiposta u., Gyõri
kapu észak és dél, Petneházi u.
Január 29-én: Komlóstetõ, Tátra u.,
Belváros, Soltész Nagy Kál mán u.,
Hejõcsaba, Csabai kapu.
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