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A kultúra napja

Science Múzeum

Érem után meccs

Díjak, verskommandó, tánc, próza,
koncert – minden, ami mûvészet, szerte a városban.

A jövõ héten elkezdik, 2012 elsô negyedévében befejezik a Fûtõmûben a
teljes projektet.

A Magyar Kupa és a magyar bajnokság
még csak most következik a Jegesmedvék számára.

 Összefoglaló a 4. oldalon.

 Írásunk az 5. oldalon.

 Cikkünk a 7. oldalon.

A „PLAZAKOMMANDÓ” EGY NAPJA
Ellenõriznek, tanácsot adnak – és reménykednek, hogy nem hiába

Elsõdleges cél a
városkép alakítása
Évek óta folyamatosan zajlik
Miskolc belvárosában az épületek felújítása. Bár az utóbbi
idõszakban közel ötven épület
cserélt arculatot vagy újult
meg teljesen, a felújítási program fogadtatása mégsem
egyöntetûen pozitív.
 TAJTHY ÁKOS
Hogy a homlokzatok egyenkénti
felújítása vagy a tömbrehabilitáció a jó megoldás, azt mindenki
másképp ítéli meg. Jirkovszky
Tamást, a Miskolc Holding Zrt. városfejlesztési igazgatóját kérdeztük a belváros épületeinek megújulásáról.
– Miskolcon az ezredforduló
évében indított el a MIK Zrt.
(MIK) egy programot, amely a belvárosban található homlokzatok
felújítására irányult – kezdte a program történeti áttekintését Jirkovszky Tamás. – Ebben a munkában
partnereink voltak a miskolci építészek, akik közbeszerzési eljárás
nyomán kaptak megbízást a tervezésre. A program keretein belül

megújult elsõ épületek a Városház
téren található 5., 7. és 11. számú
házak. Ebben a programban a
homlokzatfelújításokon kívül szerepelt több épület teljes felújítása
is, ilyen a Városház tér 13. szám
alatt található, mûemlékvédelem
alatt álló Almássy-kúria, a
Széchenyi u. 46., 76. szám, illetve
a Széchenyi u. 107. sz. alatti ház.
2005-ben kezdett kirajzolódni egy
új koncepció a homlokzatfelújítások meggyorsítására, ennek forrása
a MIK által kibocsátott Várost Építünk I-es kötvény volt. Az elsõdleges cél a száz százalékban önkormányzati tulajdonban lévõ épületek homlokzatának, kapuzatának
és kapualjának felújítása volt, ám
a vegyes tulajdonú társasházak is
csatlakozhattak volna ehhez a felújítási projekthez. Ennek lényege
az volt – magyarázta a városfejlesztési igazgató – hogy a szerzõdött kivitelezési költség negyven
százalékát vissza nem térítendõ támogatásként kapták meg a csatlakozó társasházak.
 FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON.

BRÜSSZELBEN „ÉPÍTI
A VÁROST” A ZENE

Idén is folytatódik az ifjúságvédelmi õrjárat Miskolcon, amely
tavaly nagyon jó eredményeket
hozott. Már a rendszeresen
csellengõ, iskolakerülõ fiatalok
számára sem ismeretlen az
õrjárat, melynek külön aktualitást ad, hogy a tavaly augusztusi törvénymódosítás után az év
elején majd’ háromszáz család
iskoláztatási támogatását függesztették fel azért, mert a gyerek igazolatlan iskolai mulasztása elérte az 50 órát.
 HORVÁTH IMRE
A kormány múlt év augusztusában
alakította át a családi pótlékot nevelési és iskoláztatási támogatássá.
Az új jogszabály lehetõvé teszi, hogy
indokolt esetekben az iskoláztatási támogatást felfüggeszthessék.
Már 10 igazolatlan óránál közbelép a gyámhatóság és értesíti, figyelmezteti a szülõket, ugyanakkor a települési jegyzõknek is lehetõségük van arra, hogy büntetést szabjanak ki a családra. Ennél
is komolyabb lehet a szankció, ha
összegyûlik az 50 igazolatlan óra,
ekkor ugyanis szüneteltetik a támogatást. Megyénkben a tanév
elsõ három hónapjában 480 hiányzást jelentettek, és eddig 43
esetben járt el a gyámügyi hivatal.
A megvont nevelési és iskoláztatási támogatás nem vész el: a felfüggesztés idõtartama alatt a támogatás egy folyószámlán gyûlik.

Kivételes, egyedi esetben a legrászorultabbak az összeget természetben kapják meg.
Mint Dobos Tímea, a Miskolci
Polgármesteri Hivatal szóvivõje elmondta, eseti gondnokot jelölnek
ki ebben az esetben, a pénzrõl õ

Egyeztetnek a
közfoglalkoztatásról
Elkezdõdtek az egyeztetések a
Miskolci Városgazda Kft., valamint a regionális munkaügyi
központ között az idén rövid,
illetve hosszú távú közfoglalkoztatásban pályázható és támogatható létszámról.
 SZ. S.
Az önkormányzatnál meg kell határozni az ez évi foglalkoztatás önrészének a mértékét, ez alapján
lehet kijelölni a létszámot – mond-

ta el érdeklõdésünkre Dobos
Tímea városházi szóvivõ. A rövid
idõtartamú közfoglalkoztatásra
szeptember 30-áig pályázhatnak
helyi önkormányzatok, illetve azok
jogi személyiséggel rendelkezõ
társulásai, idén összesen három alkalommal. A támogatás segítségével kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztathatók
napi 4 órában, maximum 4 hónapig.
 FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Hosszabb határidõ!

Valóban igaz, hogy „a zene
várost épít”, hiszen az a megtiszteltetés érte Miskolcot,
hogy az operafesztivál révén
éppen a magyar európai
uniós elnökség idején mutatkozhat be az unió fõvárosában – hangzott el a január
11–február 9. közötti rendezvénysorozat keddi megnyitóján, Brüsszelben.
– Büszke vagyok arra, hogy miskolci vagyok, büszke vagyok a városra és az eredményeire – mondta Pelczné Gál Ildikó, uniós parlamenti képviselõ a brüsszeli
Magyar Kulturális Intézetben rendezett kiállítás, egyben az egész

rendezvénysorozat megnyitóján.
Hangsúlyozta, külön öröm, hogy
a város az operafesztivál által
mutatkozik be Brüsszelben, és ez
a bemutatkozás egybeesik a január
1-jén kezdõdött féléves elnökségi idõszakkal.
A tárlaton a Miskolci Galéria
gyûjteményében õrzött Bartók
Mappa 15 alkotását mutatják be.
A kiállítás anyagát Bán András, a
Miskolci Galéria igazgatója ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe.
A „Bartók + ...” Miskolci Nemzetközi Operafesztivál által szervezett bemutatkozó rendezvénysorozatnak koncertek, kiállítások,
filmvetítések, gasztronómiai bemutatók is részei.

Mint hírül adtuk, 2011-ben is
Miskolc város napja alkalmából
adják át az önkormányzat által alapított elismeréseket. A kitüntetésekre javaslatokat lehet tenni. Ezek
leadási határideje megváltozott: január 26-ról január 31-re módosult.
A kitüntetõ címeket és díjakat
Miskolc Megyei Jogú Város
Közgyûlése adományozza az általa létrehozott kuratórium javaslata alapján.
Az önkormányzat elismeréseinek alapításáról szóló – többször

módosított – 38/2004. (XI. 10.) sz.
rendelet, valamint az adatlap a
honlapon (Kultúra/Aktuális pályázatok) található.
A részletesen indokolt javaslatukat a kitüntetõ cím megjelölésével legkésõbb 2011. január 31ig lehet eljuttatni a következõ
címre: Kriza Ákos polgármester,
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 3525 Miskolc,
Városház tér 8. Elektronikus úton
pedig az alábbi e-mail címre: nebline@miskolcph.hu.

Az elismerések a következõk: Miskolc Város Díszpolgára kitüntetõ cím, Pro Urbe kitüntetõ cím, Gálffy Ignác-életmûdíj, Szabó
Lõrinc Irodalmi Díj, Reményi Ede Zenei Díj, Kondor Béla Képzõmûvészeti 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.

gondoskodik. Költségvetési tervet
készítenek, hogy mire van szüksége a gyereknek, és azt õ vásárolja meg: tehát nem a szülõre bízzák, hogy mire költi a támogatást.
Eseti gondozó lehet családtag,
védõnõ, ifjúságvédelmi szakem-

ber, vagy például családgondozó.
A szakemberek szerint a szigorítás, a szankció lehet az egyik leghatásosabb módja annak, hogy ne
maradjanak ki az iskolából gyerekek.
 FOLYTATÁS A 3. OLDALON

VESZÉLYHELYZET
A SAJÓ MENTÉN
Szerdán délután kapták meg a
vészhelyzetrõl szóló hírt a
Sajó menti települések, ami
nagy riadalmat okozott az ott
lakók körében. Az áradást viszont nem mostanra várják,
hiszen a vízgyûjtõ területeken
még nincs olvadás. Az újabb
árvíz elkerülése érdekében elkezdik a védmûvek kiépítését,
amit március 31-éig be kell,
hogy fejezzenek.
 VAJTÓ LÁSZLÓ
A jelenlegi árvízi problémákról, és
a megyében történõ építési munkálatokról tartott sajtótájékoztatót
csütörtökön délután Mengyi
Roland, a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat elnöke, melyen elmondta: jelenleg nincs árvízhelyzet, a vészhelyzet kihirdetésével csak a megelõzõ munkákat
szeretnék megsürgetni annak érdekében, hogy a tavasszal érkezõ
vízmennyiség ne okozzon problémákat a térségben.

Mengyi Roland szerint pánikra
nincs semmi oka a lakosságnak, az
elõre meghatározott, 13 pontból álló
feladatokat pénteken terjesztették
elõ a belügyminiszternek, az õ jóváhagyása után kezdõdnek majd el
a munkák. A tervekben szinte minden érintett településen megoldást
találtak a katasztrófa elkerülésére.
A legtöbb munka Felsõzsolcán és
térségében várható, hiszen ott el kell
kezdeni a Kis-Sajó kotrását, valamint
a lebontott híd maradványainak az
elszállítását. Felsõzsolcán, Nagycsécsen és Ónodon körgát kiépítésén
is dolgoznak a szakemberek.
A Sajó mellett a Bódva és a
Hernád folyók kotrását is elkezdik a napokban, és megtisztítják
azoktól a hordalékoktól, melyek
felfogják a víz szabad lefolyását.
A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a munkálatokba bevonják majd a helyi cégeket, magánembereket is. A kiépítés ideje
alatt növelni fogják a közcélú
foglalkoztatottak számát is.
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KRÓNIKA: NAPRÓL NAPRA
A Mikulás szakácsa
a Kocsonyafesztiválon

A világhírû finn séf és mûsorvezetõ, a Mikulás hivatalos szakácsa, Sami Garam is részt vesz az
idei Kocsonyafesztiválon, csapatával dokumentumfilm-sorozatot
is készít. A forgatás már hétfõn
elkezdõdött a miskolci Téli
Fesztivál nyitányaként – ennek
csúcspontja lesz a február 18–20.
közötti Kocsonyafesztivál.
Rózsa Edit ötletgazda és fõszervezõ hangsúlyozta: az idei
Kocsonyafesztivál egyik különlegessége, hogy együttmûködnek a

JANUÁR 7., PÉNTEK

Újévi koncertek. Elõzõ számunk
lapzártája után, péntek este
kezdõdött a Miskolci Szimfonikus
Zenekar újévi hangversenysorozata. A közönség a hétvégén háromszor is hallhatta a koncertet –
amelynek Tóth Vera is vendége
volt – a miskolci színházban.
JANUÁR 8., SZOMBAT

szellemi kulturális örökség részévé
lett mohácsi busójárás szervezõjével, a mohácsi önkormányzattal. Ennek keretében Miskolcra ellátogatnak majd busók, Mohácson pedig bemutatkozik a
Kocsonyafesztivál. Idén is megelevenedik a történelem, és bárki
elkészítheti magának a Vizsolyi
Biblia extra kicsinyített másolatát
– ez lesz a fesztivál másik különlegessége. Felépül ugyanis az ország egyetlen mûködõképes, XVI.
századi interaktív nyomdája.

Széchenyi-díjas építész, a
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem emeritus professzora. Sok más mellett az õ nevéhez fûzõdik az avasi tv-torony
és kilátó megtervezése is, amely
Miskolc egyik jelképévé vált.
***
Öt kisebbségi önkormányzat. A
lengyel, a szlovák, a német, a ruszin, valamint a cigány kisebbségek képviselõi alakíthatnak területi kisebbségi önkormányzatokat
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ahol összesen197 település
volt érintett a választásokban. A
területi kisebbségi önkormányzatokat a cigány, a lengyel, a német,
a ruszin és a szlovák települési kisebbségi önkormányzati képviselõk választhatták meg, akik összesen 936-an járultak az urna elé.
***

Gyûjtik a kidobott karácsonyfákat. Az AVE Miskolc Kft. a magánházas övezetekben folyamatosan, a lakótelepeken pedig a
négy januári hétvégén szállítja el
a fenyõket, amelyeket idén is felajánl a rászorulóknak tüzelõanyagként.
JANUÁR 9., VASÁRNAP
Szivattyúzni kellett. Majd’ másfél
méterrel megemelkedett a volt
téglagyár mögötti miskolc-görömbölyi horgásztó vízszintje az átlagoshoz képest a sok csapadék és
a hóolvadás miatt. Egy esetleges
veszélyhelyzet elkerülése érdekében – a pénteki kettõ után – vasárnap reggeltõl újabb 5 szivattyúval dolgoztak a Miskolci
Tûzoltóság munkatársai a helyszínen. Az intézkedés megelõzõ jellegû volt, hiszen az átázott talaj
miatt szivárgó víz ellen a lakóházakat védõ töltés terhelését akadályozta meg.
JANUÁR 10., HÉTFÕ
Elhunyt a kilátó tervezõje. Életének 80. évében, súlyos betegségben elhunyt Hofer Miklós, Ybl- és

Újévi koccintás. Immár tizenegyedik alkalommal hívta újévi
koccintásra, találkozóra együttmûködõ partnereit, a politikusokat és a média képviselõit a
B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara. Demeter Ervin, a
megyei kormányhivatal vezetõje
biztatónak nevezte, hogy Kriza
Ákos polgármester együttmûködési megállapodást írt alá a
BOKIK vezetõjével tavaly novemberben, melynek révén minden
bizonnyal erõsödik majd Miskolc
gazdasága, kereskedelme.
JANUÁR 11., KEDD
Az avasi „fészekrakós” családok
visszaköltözésére, illetve újabbak
megjelenésére figyelmeztetett sajtótájékoztatóján Földesi Norbert
és Varga Gergõ MSZP-s önkor-

mányzati képviselõ. A miskolci
városvezetés azonnali beavatkozását sürgették az ügyben.
JANUÁR 12., SZERDA

Drágulhat Miskolcon a fûtés az
úgynevezett kapcsolt villamos
energia kötelezõ átvételi rendszerének átalakítása, a kötelezõ átvételi tarifa kétszer 15 százalékos
csökkentése miatt – állítják
MSZP-s politikusok. Simon
Gábor frakcióvezetõ és Tompa
Sándor önkormányzati képviselõ
sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a miskolci városvezetésnek
nincs megfelelõ lobbiereje ahhoz,
hogy meg tudja szerezni a miskolci hõerõmûvet. Pedig a kombinált ciklusú erõmû – amely a
hõenergia mellett villamos energiát is termel – hosszú távon hozzájárulhatna a távhõdíjak mérsékléséhez és bekapcsolódhatna
a város áramellátásába.
***
Kormányablakok: kedvezõ viszszajelzések. Szûk két hete
mûködnek az országban a kormányablakok, a január 1-jétõl
mûködõ kormányhivatalok
ügyfélszolgálatai az országban 29
helyen. Répássy Róbert, igazságügyért felelõs államtitkár szerdán
a miskolci kormányablakban tett
látogatást. Elmondta: az államigazgatási ügyek intézésén túl a
jövõben – szándékaik szerint –
jogi segítségnyújtást is biztosít
majd a kormányablakokban az
Igazságügyi Szakszolgálat azoknak, akiknek egyébként nincs
pénzük ügyvédet fogadni.
Lukács Iréntõl, a megyei kormányhivatal fõigazgatójától a MiNap
megtudta: a 12 órás nyitva tartásról nagyon pozitívak a visszajelzések, sokan jönnek délután és estefelé olyanok, akiknek korábban
szabadnapot kellett kérniük ügyeik intézéséhez.
***
A Don-kanyar hõsei elõtt hajtottak fejet. A doni áttörés 68.
évfordulóján a hõsi halottakra
emlékezett a Volt Hadifoglyok
Bajtársi Szövetsége és a Doni
Bajtársak Köre Miskolci Csoportja
a Szemere-kertben, a Don-kanyarban elesett katonák tiszteletére állított kopjafánál. A tiszteletadáson a tartalékos katonák képviselõi is részt vettek.
Több mint 130 000 magyar katona vesztette életét az orosz harcmezõn és Miskolc környékérõl a

2. magyar hadseregben harcoló
katonák közül mindössze 32-en
jöttek vissza. Közülük két veterán
ma is közöttük van. Ezt megelõzõen, vasárnap szentmisével
emlékeztek meg az elesett
hõsökrõl a miskolci Szent Annatemplomban.
JANUÁR 13., CSÜTÖRTÖK

Seresné Horváth Zsuzsanna, a 18. számú választókerület képviselõje 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
önkormányzati képviselõje fogadóórát tart január 18-án, kedden délután 5 órától a Komlóstetõi Általános Iskolában
(Olvasztár u. 1.), és január 20-án, csütörtökön délután 5
órától a Vasgyári Közösségi Házban (Vasgyári u. 4.).
Nánási-Kocsis Norbert, a 10. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart január 20-án, csütörtökön este 6 és fél 8 között a 10. számú Petõfi Sándor
Általános és Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvû Iskolában
(Katowice utca).

A jövõ rendõrei. Nyílt napot tartottak a Miskolci Rendészeti
Szakközépiskolában. A rendezvényen Észak-Magyarország három
megyéjébõl, Borsod-AbaújZemplénbõl, Hevesbõl és
Nógrádból több mint 600 középiskolás diák vett részt. A miskolci
intézményben minden évben öthatszoros a túljelentkezés, még
sincs elég rendõr a megyében.
Ennek azonban a rendõrség szerint pénzügyi okai vannak. Az intézménybe csak sikeres érettségi
vizsga után lehet jelentkezni, felvételt pedig csak azok nyerhetnek, akik a fizikai alkalmassági
teszteken is megfelelnek.
JANUÁR 14.,

PÉNTEK

Árvízkárokról. Nem volt elég a
kormányzatnak hét hónap az árvízkárok rendezésére – állítja
Varga László, az MSZP megyei
szövetségének elnökhelyettese,
és Csabai Gyula, MSZP-s megyei
önkormányzati képviselõ.
Sajtótájékoztatóján a két politikus felszólította a kormányt,
hogy rendezze az önkormányzatok felé a védekezés költségét,
mert azok így nem tudják elkészíteni az idei költségvetés-tervezetüket. Kérték továbbá, hogy
haladéktalanul állítsák helyre az
állami tulajdonú védmûveket.

„A mennyei
bábszínházban alkot”
Családja, munkatársai, barátai, a város kulturális
életének és vezetésének
képviselõi kísérték el utolsó útjára a Miskolci Csodamalom Bábszínház néhai igazgatóját, Tulipán
Gábort pénteken délelõtt
a mindszenti temetõben.
A ravatalozó elõtti tér
megtelt azokkal, akik búcsúzni jöttek a január 9én tragikus hirtelenséggel
elhunyt bábszínésztõl, vezetõtõl.
– A kulturális élet egyik legnagyobb alakját vesztette el a város,
hiánya pótolhatatlan – mondta búcsúztató beszédében Kákóczki
András, a városi polgármesteri

Képviselôi fogadóóra

hivatal kulturális osztályának vezetõje. Hozzátette azt is: biztos
benne, hogy Tulipán Gábor a
mennyei bábszínházban tovább
alkot, és rendez, amint azt földi
életében tette.

Negatív
Taktaközi csalások
Január 11-én, kedden tovább folytatódott Miskolcon annak a csalássorozatnak a pere, amely a
„taktaközi szocpolcsalások” néven
híresült el. Mint ismeretes, a több
rekordot produkáló ügynek több
mint kétszáz vádlottja van, a nyomozati anyag 24 ezer, a vádirat több
mint négyszáz oldal. A jogtalanul
felvett szociálpolitikai támogatások
összege körülbelül 450 millió forint. A vádlottak között megtalálhatók banki alkalmazottak, ügyvédek, építési vállalkozók, és építésügyi hivatali alkalmazott is.
Vesztegetéssel, csalással, közokirat-hamisítással vagy hivatali viszszaéléssel vádolják õket. Mivel az
egyik vádlott betegség miatt nem
jelent meg, elnapolták a tárgyalást,
ami február 15-én folytatódik.
Sajóbábonyi összecsapás
Tanúk meghallgatásával folytatódott
január 12-én Miskolcon azoknak a
sajóbábonyi romáknak a büntetõpere, akiket fegyveres, csoportosan
elkövetett, közösség tagja elleni
erõszakkal vádolnak tettestársként, egyiküket bûnsegédként.
Sajóbábonyban 2009 novemberében alakult ki a konfliktus. A
vádirat szerint a Jobbik helyi szervezete lakossági fórumot tartott a

városban, és a helyi roma közösség ezt provokációnak vette.
Másnap a fórum szervezõit állítólag megfenyegették, két személyt
pedig tettleg is bántalmaztak a helyi
cigányok. Néhány jobbikos szimpatizáns errõl tudomást szerezve
több autóval a településre indult,
hogy a szervezõk védelmére keljen. Sajóbábony határában 20-30,
ütésre, szúrásra alkalmas eszközökkel felfegyverkezett roma érkezett a helyszínre, akik az egyik
gépkocsira támadtak.
Az incidens után kilencen kerültek elõzetes letartóztatásba. A
január 12-ei tárgyalási napon a
bírói, ügyvédi kérdések fõként
arra irányultak, milyen célból
érkeztek a jobbikos szimpatizánsok Sajóbábonyba a konfliktus napján. Viselkedésükben, öltözködésükben, esetleg valamely
autóra ragasztott matricában volte olyan, ami félelmet kelthetett
a romákban – illetve, hogy a sajóbábonyi bekötõúton összegyûlt
cigányok félelembõl, önvédelembõl, vagy rasszista indítékkal
támadtak-e – elhangzottak-e a
tanúk által említett, etnikai indítékra utaló szavak.
Szabó József bírósági szóvivõ tájékoztatása szerint a hónap végére születhet ítélet az ügyben.

Tulipán Gábor
emlékére

Tragikus hirtelenséggel, kevéssel
negyvenedik születésnapja elõtt
elhunyt Tulipán Gábor.
Sajószentpéteren született, de
fiatal kora óta Miskolchoz kötõdött. A Herman Ottó Gimnázium diákja volt, majd fényképésznek tanult. Rövid ideig az
egri Gárdonyi Géza színház segédszínésze, 1994 és ’96 között
a Budapest Bábszínház mûvésze. Pedagógia szakos nevelõtanárként végzett 2000-ben az
Eszterházy Károly Tanárképzõ
Fõiskolán, majd kulturális menedzsmentet tanult a Magyar
Mûvelõdési Intézetben. 1991-tõl
a Miskolci Csodamalom Báb-
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színház munkatársa, 2003 és
2006 között mûvészeti vezetõje,
2008-tól intézményvezetõ.
Két évtizedes bábszínházi munkája során közel kétezer elõadás
részese volt és több mint negyven darabban játszott, mintegy
hatvan szerepet alakított. Két
bábdarab írójaként és négy rendezõjeként is számon tartják.
Utolsó rendezése A kis gyufaáruslány címû mese, ami a
Miskolci Csodamalom Bábszínház legfrissebb, december elején
bemutatott darabja. Tulipán Gábor
ennek kapcsán nyilatkozta: a
mese üzenete nagyon egyszerû
– van élet a túlvilágon.
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az
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A „PLAZAKOMMANDÓ” EGY NAPJA
Ellenõriznek, tanácsot adnak – és reménykednek, hogy nem hiába
 FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Pedig iskolából kimaradó gyerek
bizony akad Miskolcon is: az ifjúságvédelmi õrjárat tavaly tíz
hónap alatt 351 iskolakerülõ gyereket csípett fülön a bevásárlóközpontokban és kocsmákban. Az
õrjárat célja a gyermekvédelmi
jelzõrendszer aktivizálása, információ szolgáltatása az oktatási intézményeknek, hogy a gyermekés fiatalkorúak hol tartózkodnak
iskolaidõben. Továbbá a bûnmegelõzés, illetve az egészségkárosító szerek fogyasztásának, koldulásnak, bûncselekmények elkövetésének vagy éppen az áldozattá
válásnak a megelõzése, megakadályozása. Az iskolai hiányzások
vizsgálatánál már korábban kiderült, hogy a gyerekek általában a
nagyobb bevásárlóközpontokban,
szórakozóhelyeken múlatják az
idõt – általában csoportosan. A
családvédelmisek és a rendõrök
közös akciója éppen ezért kezdetben ezekre a helyekre koncentrált, ezért nevezték úgy is,
hogy „plazakommandó”.
A gyerekek csavargása, áruházakban, közterületeken bandázása
nemcsak azért nem jó, mert hiányoznak az iskolából, de magában hordozza a kriminalizálódás
veszélyét, azaz megnöveli annak
az esélyét, hogy a fiatalkorúak
bûncselekmények áldozataivá váljanak, illetve õk maguk kövessék
el azokat.

Indul az õrjárat
Szerda reggel négyen veselkednek
neki a Búza téri kocsmáknak és
szórakozóhelyeknek. Jenei Károly
alezredes és Papp-Sárkány M.
Dóra százados, a megyei rendõrfõkapitányság bûnmegelõzési osztályának munkatársa, Bana Enikõ
és Berencsi Norbert, a Miskolci
Családsegítõ Központ gyermekjóléti központjának utcai szociális munkása. Az utcai csatangolásnak nem kedvez a hûvös idõ
és a szitáló esõ, adja is magát az
elsõ kérdés: a rossz idõ visszatartjae a gyerekeket a lógástól? Jenei
Károly az égi áldás elõl a nyakát
behúzva bólogat: ha jó idõ van,
szívesebben mennek utcára a fiatalok, rossz idõ esetén kevesebbel találkoznak. Igaz, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy iskolába
mennek, viszont szívesebben bandáznak valamelyikük lakásán.
Elõször a kocsmákat célozzuk

meg, az elsõben ücsörgõ asztaltársaság tagjainak az igazoltatásánál kiderül, már elmúltak 18 évesek – itt tehetetlenek az õrjárat
tagjai, csak felhívhatják a figyelmet arra, hogy jobb lenne suliban.
A társaság mindenesetre rögtön
tippet ad: a szomszéd kocsmában
biztosan lesznek delikvensek.
Suli helyett csocsó
Mint kiderül, ebben nem is tévedtek, a következõ kocsmában
négy fiatal pörgeti a csocsót, az
alezredes „Á, nocsak!” kiáltással
üdvözli õket: hamar kiderül, hogy
kettõjüket már hétfõn is ellenõrizték, igaz, akkor nem ebben a
kocsmában, hanem egy másikban.
Elõkerülnek az iratok, és kétfelé osztva õket indul meg a kérdezzfelelek. A szociális munkások helyszíni eseménylapot töltenek ki,
amelyre felkerülnek a diákok személyes adatai, hogy melyik iskolába, osztályba járnak, mikor, hol
találkoztak velük, és mivel indokolják, hogy nincsenek iskolában.
A mi 16 éves csocsósaink produkálják szinte az összes verziót: kettõjüknek nincs elsõ órája, az egyikük beteg. Negyedik társuk meglepõ magyarázattal áll elõ: a szülei tudják, hogy nincs iskolában,
mert cipõt kellett vennie magának.
Szerinte ez nem lógás, a napját
pedig a szülei igazolják majd. A
„betegtõl” megkérdik, ki az orvosa,
de egyszerûen nem jut eszébe a
doki neve – megnyugtatják, semmi
baj, majd megkeresik és ellenõrzik az állítást. Akiknek nincs elsõ
órájuk, állítják, hétfõn meg elsõ
kettõ nincs, azért találkozhattak
velük akkor is.
Berencsi Norbert nagy türelemmel, majdhogynem szeretettel magyarázza nekik, mindez
nem elég indok arra, hogy reggel
kilenckor egy kocsmában múlassák az idõt, és a lelkükre beszél:
most van lehetõségük tanulni, ne
szalasszák el, késõbb bánni fogják. A fiatalok viccel ütik el a beszélgetés élét, láthatóan nem
hatja meg õket az ellenõrzés. A
búcsúmondatra, hogy tudniillik 50
igazolatlan után elveszíthetik az
iskoláztatási támogatást, azért az
egyiküknek megrándul az arca.
Kilépve a kocsmából, szinte
fellélegzünk, korábban észre sem
vettük a benti fojtott, füstös levegõt. Az újabb útba ejtett kocsmákban nem találkozunk fiatal-

A diákok adatait nem csak rögzítik, hanem ellenôrzik is
korúakkal, így az egyik bevásárlóközpont felé vesszük az irányt.
Bûncselekményekre is
fény derül
Kiderül, hogy a fiatalok nem tudnak kibújni az igazoltatás alól, ha
azt mondják, nincs náluk irat – a
központi nyilvántartáson keresztül ellenõrzik õket a rendõrök, és
hamar kiderül a turpisság. Míg
Berencsi Norbert arra panaszkodik, hogy a jegyzõk gyakran megfeledkeznek arról, hogy hatósági
jogkörük is van, és büntethetnének a 10 igazolatlan óra után, Jenei
Károly arról mesél, hogy nem
ritka a konkrét rendõri intézkedés.
Éppen az elõzõ nap kellett kétszer is „begyûjteni”: elõbb kéregetõ gyerekbe botlottak, majd öt,
intézetbõl szökött gyerek akadt
horogra. Elmesélik azt is, hogy pár
hónapja az egyik parkolóban az
ellenõrzött fiatalok éppen füves
cigit szívtak, így nekik nagyobb
bajuk is lett a lógáson kívül.
Berencsi Norbert szerint az
sem ritka, hogy egy egyszerû ellenõrzés bûncselekményt, családon belüli problémákat, erõszakot tár fel, ugyanakkor fontosnak
tartják, hogy a gyerekeket, fiatalokat ellássák jó tanácsokkal a
megfelelõ életvitelhez, a dohányzás, alkohol elkerüléséhez, segít-

Az eljárás menete
 Az ötven igazolatlan óra el-

érése után indul el az eljárás a nevelési és iskoláztatási támogatás felfüggesztésérõl.
 Elsõ lépésben értesítik a
szülõt.
 Felmérik a gyerek helyzetét, környezettanulmány készül, majd döntenek a támogatás felfüggesztésérõl,
megnevezik az eseti gondnokot.
 Az Államkincstárnál vezetett
számláról három hónap
után – ha szükségét látják
a család anyagi helyzete
miatt – havonta veheti fel az
összeget az eseti gondnok.
 A pénz elköltését számlákkal igazolni kell, vagy természetbeni juttatásokban
juthatnak hozzá.
 Három hónap után felülvizsgálják a helyzetet. Ha
a gyerek jár iskolába, viszszaáll az eredeti rend, ha
nem, marad a felfüggesztés.

Van olyan iskola, ahol beléptetôrendszerrel ellenôrzik a diákokat

ve ezzel a megfelelõ lelki fejlõdésüket.
A bevásárlóközpontban nem
kell sokat nézelõdnünk, hogy öszszefussunk két 15 éves lánnyal.
Kiderül, hogy vidékiek, és „szétnézni jöttek Miskolcra”, amirõl állítólag a szüleik is tudnak. Bár õket
is különválasztják, és úgy kérdezik
ki, folyton összenéznek, mielõtt válaszolnak a kérdésekre. Az ideges
viselkedés, a lesütött szem elõre jelzi,
hogy az ellenõrzés után kiderül: lógtak az iskolából. Nekik is elmagyarázzák, hogy mi az ifjúságvédelmi
õrjárat, és azt is, milyen következményei lesznek az ellenõrzésnek,
majd útjukra bocsátják õket. Ígérik, nemsokára indul egy busz, és
azzal mennek haza.
Alaposan körülnézünk még,
de a további ellenõrzött fiatalok
már mind nagykorúak. Miután jó
tanulást kívánnak nekik, van,
amelyikük bólogat, de olyan is
akad, aki felröhög. Az egyikük
könyvet olvas, Papp-Sárkány M.
Dóra meg is jegyzi: legalább nem
egy sörösüveg van a kezében.
Komplex eljárás
Nekivágunk a másik bevásárlóközpontnak, közben Bana
Enikõtõl megtudjuk, a miskolci
õrjárat példaértékû, egyre több
helyen veszik át a mintát, de a miskolcihoz hasonló komplex formában máshol nem mûködik.
Ugyanis itt nemcsak arról van szó,
hogy a fiatalokat igazoltatják, kikérdezik, hanem minden esetben
értesítik az iskolát, a szülõt is. Sõt,
ha kell, ellenõrzik az orvosnál, valóban beteg-e a gyerek. Így egyrészt visszatartó ereje van az ellenõrzésnek, másrészt megvalósul a nyomon követés is, ami egyben visszajelzés az intézményeknek, a szülõknek és a szociális intézményeknek, hivataloknak. Ezt
segíti, hogy minden iskolával van
megállapodásuk, az e-mailekre
mindenhonnan visszajeleznek:
igazoltan volt-e távol a diák az intézménytõl, vagy lógott. Ugyanakkor nem mindenhol veszik egyformán komolyan a diákok ellenõrzését: van, ahol még beléptetõ rendszer is van az iskolában,
de van, ahol „lazábbra veszik a
gyeplõt”. Berencsi Norbert szerint
sokszor az orvosok is leigazolják,
akár utólag is a hiányzást, pedig
ezzel inkább ártanak, mint segítenek a gyereknek.
Közben még jobban elered az
esõ, talán ennek köszönhetõ,

Az õrjárat számokban






10 hónap alatt 563 gyerekkel szemben intézkedtek
ebbõl 316 volt fiú és 247 lány
39 volt 14 év alatti
a legtöbb diákot februárban ellenõrizték: 113-at
az indulás után folyamatosan csökkent az ellenõrzött gyerekek
száma (113-ról 43-ra), novemberben (65) és decemberben (75)
viszont emelkedett.

hogy a bevásárlóközpontban már
gyakoribb a „kapás”. Rögtön a bejáratnál hétfõs lánytársaságba futunk, de még az órarendjüket is
elõveszik, hogy bizonyítsák, valóban csak egy óra múlva kezdõdik a gyakorlati oktatásuk. Mivel
még csak nem is dohányoznak,
itt nem készül eseménylap. Kicsivel
arrébb azonban az egyik padon
egy fiú és egy lány üldögél, mint
kiderül, testvérek, 14 és 16 évesek. A lány csak meredten bámul
maga elé, egyetlen kérdésre sem
válaszol, a fiú legalább a nevét és
a címét elárulja, de állítja, nincs
nála semmilyen papír. Jenei Károly
rádión kéri le az adatait, és kiderül,
igazat mond, ezután már a lány
is közlékenyebbé válik, elõkerül
a táskájából az ellenõrzõje. Igaz,
magyarázat ezután sincs, mit keresnek a bevásárlóközpontban
iskola helyett, így a lapok kitöltése után hazaküldik õket.
Közben már két lány is „intézkedés alá kerül”, akik szintén
nem miskolciak. Az egyikük állítja, felülvizsgálatra jött, a másik
beteg, és az orvoshoz ment, de
nem kapott igazolást, mert nem

hozta az ellenõrzõjét. Az azonban sehogy sem jut eszükbe,
hogy melyik egészségügyi intézményben voltak, és hogy hívják
az orvosukat. Itt is elkészül az eseménylap, és tájékoztatják õket a
következményekrõl. A szociális
munkások pedig õket sem bocsátják útjukra jó szó nélkül, úgy
beszélnek a lelkükre, mintha a
saját gyermekük meggyõzése
lenne a cél.
Az ifjúságvédelmi õrjárat tavaly
februártól decemberig (június kivételével, amikor az árvíz miatt
nem volt) összesen 563 gyermeket ellenõrzött, ebbõl 351 esetben igazolódott be az iskolakerülés. Ha idén is ilyen számokkal
„dolgozik” majd az õrjárat, vélhetõen õk is hozzájárulnak majd
ahhoz, hogy még több családtól
vonják meg az igazolatlan hiányzás miatt a nevelési és iskoláztatási támogatást. Vagy éppen –
amint titkon remélik – az ellenõrzésekkel megelõzik a nagyobb bajt, ráébresztik a fiatalokat, a szülõket, hogy iskolaidõben
talán mégis érdemesebb órára
járni.

A „plazakommandó” ellenőrzései során
tapasztalt visszaélések,
szabálytalanságok száma 2010-ben

Megjegyzés: az összesen 39 tizennégy év alatti és 524 tizennégy–
tizennyolc éves érintett között voltak olyanok, akikkel szemben több
ok miatt is intézkedett az ifjúságvédelmi őrjárat.
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Irodalom, verskommandó, díjátadó
Sokszínû programok a magyar kultúra napján
Az idén 22. alkalommal rendezik meg Miskolcon a Magyar
Kultúra Napja elnevezésû programsorozatot. A jeles eseményhez a város nevesebb kulturális
központjai is csatlakoztak rendezvényeikkel.
Mivel a magyar kultúra napját azért
ünnepeljük éppen január 22-én,
mert 1823-ban ezen a napon fejezte
be a Himnuszt Kölcsey Ferenc, hagyományosan fontos eleme a miskolci eseményeknek a Széchenyi
utcai Kölcsey-emléktábla megkoszorúzása. A központi rendezvényeket szervezõ Ifjúsági és Szabadidõ
Ház emellett a Kassai Thália Színház
mûvészeinek zenés-verses estéjét is
kínálja – többek között – az ünneplõknek.
A Mûvészetek Házában a – miskolci színmûvész, Harsányi Attila által

vezetett – Hetek csoport rendhagyó irodalomóráját láthatja
a közönség, és itt
vendégszerepel Rékasi Károly is Szerelmem, Erdély címû
Wass Albert-összeállításával.
A Diósgyõri Ady
Endre Kulturális és
Szabadidõ Központ
szinte az egész városban jelen lesz, A tavalyi Mazsaroff-díjas Csabai Renátó
ugyanis verskom- kiállítása a Rákóczi-házban látható
mandó-akciót és
nek, íróinak mûveibõl, de bepildiák kulturális öttusát szervezlantást nyújtanak a kortárs irodanek. A verskommandó fiatal mûvélom alkotásaiba is. A kulturális ötszei Miskolc frekventált pontjain
tusán öt kiválasztott miskolci kötartanak verses elõadásokat. Az alig
zépiskola 5-5 tanulója vesz részt,
félórás blokkokban zajló prograegész héten a kultúra különbözõ
mok ízelítõt kínálnak Kölcsey,
területeivel foglalkozva.
Petõfi és a századforduló költõi-

A Miskolci Galériában január 22éig látogatható Lisztes László
Templomok a Tiszaháton – Bereg
címû fotókiállítása. A tárlat záróakkordjaként P. Szalay Emõke kandidátus tart elõadást Református egyházmûvészet címmel, majd a
Tiszáninneni Református Egyházkerület Cantus Firmus énekkarának
koncertje hallható.
Két díjat is átadnak az ünnep alkalmából. A Múzsa-díjat Máger
Ágnes festõmûvésznek a Miskolci
Nemzeti Színházban rendezett gálaest keretében adják át. A Mazsaroff
Miklós özvegye által alapított, és a
festõmûvész nevét viselõ díjat pedig
a Miskolci Galériában nyújtják át
Sütõ Róbert festõmûvésznek,
akinek munkásságát Homonna
György festõmûvész méltatja. A
2010-ben díjazott Csabai Renátó kiállítása már látható a galériában.

Mûhely

ROMANO TEATRO: ÉLETÜK A SZÍNPADON

A közel hat évvel ezelõtt alakult miskolci amatõr színtársulat elõadásait ma már a legfelsõbb körökben is elismerik.
Mégis, munkájukat még most
is hátráltatja az a téves negatív
diszkrimináció, amivel naponta meg kell küzdeniük.
 VAJTÓ LÁSZLÓ

A Romano Teatro amatõr színtársulat 2005 szeptemberében alakult
azzal a céllal, hogy lehetõséget adjanak a roma származású fiataloknak arra, hogy megismerkedjenek a kulturális élettel, és elsajátíthassák a színpad körüli „tudományokat”. Az indulásnál Szegedi
Dezsõ, Jászai Mari-díjas színmûvész is segítette a társulatot, melyben megtalálják a helyüket roma
és nem roma fiatalok is.
– Jelenleg harminchatan vagyunk. A fiatalokat térítésmentesen oktatjuk énekre, táncra, színjátszásra, és még azok is hamar be

tudnak illeszkedni, akiknek eddig
semmilyen tapasztalatuk nem volt
a színházi életben – számolt be
munkájukról Horváth Zsolt, az
egyesület elnöke. A társulat több
szempontból is különleges, hiszen
a fiatalok saját maguk írják a darabokat.
– Egy-egy elõadást közösen állítunk össze, így a Romano-darabok magukban hordoznak egy sajátos hangulatot, amiben a nevetés és felhõtlen szórakozás mel-

lett mindig található tanulság is,
hiszen az életükbõl hozott problémákkal foglalkozunk – mondja
az elnök.
A saját elõadások mellett természetesen ismert darabokat is feldolgoztak. Ilyen a Kleopátra, a
Rómeó és Júlia, valamint az
Antigoné rockmusical, aminek az
elõzményét, az Oidipust is elkészítik majd a fiatalok.
A társulat az évek alatt számos
elismerést kapott. Miskolc város ve-

zetése is felfigyelt munkásságukra
2008-ban, amikor az Esélyegyenlõségi osztály emlékplakettel jutalmazta munkásságukat. Egy
évvel késõbb pedig a város Nívódíját is átvehették. Az elismertség és díjak ellenére vannak problémáik is. Az egyik anyagi: támogató híján dolgozni is nehéz, ráadásul szeretnék felújítani a helyiséget, ahol elõadásaikat tartják.
A másik, hogy meghívásaik során
gyakran találkoznak elõítéletekkel
– de Horváth Zsolt azt mondja,
ezzel megtanultak együtt élni, hiszen másképp nem is tudták volna
felépíteni, mûködtetni a színházat.
Márpedig folyamatosan dolgoznak: a napokban kezdõdik új
munkájuk, amelyben egy roma
család életét viszik színre. A nézõk
a Lakatos család történetét hétrõl
hétre, epizódonként tekinthetik
meg a diósgyõri Ady Endre
Kulturális és Szabadidõ Központban – térítésmentesen.

A MAGYAR KULTÚRA
NAPJA PROGRAMJA
JANUÁR 20., CSÜTÖRTÖK
15.00 Versek és dalok a Fazekas
Utcai Általános Iskola tanulóinak
elõadásában. Móra Ferenc (Avasi)
Könyvtár.
17.00 Vendégünk Bálint András, Kossuth-díjas színész, színházigazgató. II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár.
JANUÁR 21., PÉNTEK
9.00 Koszorúzás Kölcsey Ferenc
emléktáblájánál a magyar kultúra
napja alkalmából. Széchenyi u. 38.
10.00 Más is örök! – a Hetek
Csoportja Rendhagyó irodalomórája Juhász Gyula versei
alapján, nem csak diákoknak!
Mûvészetek Háza hangversenyterme.
14:00 Jó pásztorok muzsikája.
Okos Tibor zenetanár, népzenész
elõadása gyerekeknek. II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtár.
12.00–17.00 „Miskolci verskörút”. „Verskommandók” az
alábbi helyszíneken: Városház
tér, Miskolci Nemzeti Színház –
Déryné u. sarok, Villanyrendõr,
Tiszai pályaudvar, Hõsök tere,
Sötét kapu, Szinvapark bejárat,
Miskolc Plaza.
17.00 „HAZÁM” – verses, zenés
összeállítás a kassai Thália Színház
színmûvészeinek elõadásában.
Mûvészetek Háza hangversenyterme.
19.00 A Miskolci Múzsa-díj átadása. Miskolci Nemzeti Színház.
19.30 A Miskolci Illés Emlékzenekar klubestje. Vendég: Szö-

rényi Levente és Szörényi Örs.
Ifjúsági és Szabadidõ Ház.
JANUÁR 22., SZOMBAT
10.00–14.00. Kiállítások, beszélgetések, játszóház, teaszalon.
Herman Ottó Múzeum kiállítási
épülete.
18.00 órakor Szerelmem, Erdély.
Wass Albert-est, Rékasi Károly önálló irodalmi estje. Utána közönségtalálkozó. Mûvészetek
Háza hangversenyterme.
14.30 A Mazsaroff-díj átadása.
A 2011-es Mazsaroff-díjat Sütõ
Róbert festõmûvész kapja. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház, VízuM.
15.00 Református egyházmûvészet. Elõadás, kiállítás és koncert. Miskolci Galéria, Rákócziház, Kondor-terem.
16.00–22.00 Anima Vonósnégyes koncertje, Kordos László
professzor elõadása, múzeumi
szalonzene. Herman Ottó Múzeum.
17.00 Zombori József grafikusmûvész kiállítását megnyitja
Kákóczki András mûvészettörténész, közremûködnek az Erkel
Ferenc Zeneiskola növendékei.
Diósgyõri Ady Endre Kulturális és
Szabadidõ Központ emeleti galériája.
JANUÁR 23., VASÁRNAP
11.00 Mesés vasárnap – A zsiványtanya címû táncmesejáték a
Dunaújvárosi Bartók Táncszínház
elõadásában. Mûvészetek Háza
hangversenyterme.

KÉT OPERA,
EGY PREMIER

MiNap-portré

„Át kell tudni ülni az asztal másik oldalára is”
Mészáros Sándor, az ELMÛÉMÁSZ kommunikációs és szabályozásmenedzsment igazgatóságának osztályvezetõje 36
év után vonult nyugállományba
a múlt héten. A szakember
több területen is dolgozott a
cégnél, de 18 éve felelt a cég
kommunikációjáért a régióban.
 HORVÁTH I.
Ennyi idõ után nem egyszerû
elszakadni a cégtõl, a helytõl, ahol
valaki majd’ négy évtizedet dolgozott. Nem is meglepõ, hogy
Mészáros Sándorral az ELMÛÉMÁSZ miskolci épületében, egykori irodájában ülünk le beszélgetni.
– Hogy telik a nyugdíjas élet elsõ
pár napja?
– Most még inkább csak olyan,
mint egy hosszú szabadság, nem
sikerült még megszokni.
– Sokan vannak, akik egyébként
is nehezen szánják rá magukat a
lépésre, hogy a nyugdíjazásukat kérjék, ha pedig valaki egy helyen dolgozik ennyi ideig, még kevésbé lehet
egyszerû. Nehéz volt meghozni ezt
a döntés?
– Az embernek a munkahelye
a második otthona, és ez nálam
valóban így volt, pozitív értelemben. Elszakadni a napi munkától,
a rutintól nem egyszerû. Ezzel
együtt, ezen keresztül benne vol-

tam a város életében is, a világ forgatagában, ettõl viszont nem szabad elszakadni, és nem is szeretnék. Nagyon szívesen jövök ide
vissza, és találkozom a kollégákkal,
akikkel hosszú éveket dolgoztam
együtt, persze betartva azt a saját
magam által állított szabályt, hogy
az idejüket nem veszem túlzottan
igénybe. Én sok segítséget és szeretetet kaptam itt, ezt mindenképpen szeretném viszonozni.
– Mi a receptje annak, hogy valaki ilyen hosszú idõt tudjon egy
munkahelyen eltölteni?
– Tudok receptet mondani, és
ezzel együtt egy mellékhatást is.
Elõször is szeretnie kell az embernek a munkáját, ugyanakkor sike-

rült olyan helyen elhelyezkednem,
ami a szívügyem volt, jó kedvvel
jöttem mindig dolgozni. Fontos a
jó környezet és a stabilitás is. Én
1974-ben kezdtem itt dolgozni,
amikor egy állami vállalat nem volt
igazán kecsegtetõ vagy jól fizetõ
hely, de a munkakörnyezet mindent
kárpótolt. Soha nem szégyelltem,
hogy itt dolgozom. Hozzátartozik
az is, hogy benne voltam a közösségi életben cégen belül és kívül
is. A mellékhatás, ami miatt nem
mindenhol válik be ez a recept,
hogy nem minden cég tudja megõrizni a stabilitását.
– Ennyi idõ alatt soha nem fordult elõ, hogy úgy érezte: elmenne innen, nem volt egy „jobb ajánlat”?
– Még az elején. Pár éve dolgoztam itt, amikor egyszer úgy
éreztem, el kell innen mennem,
gyakorlatilag már a postaládából
vettem vissza a pályázatomat, de
nem bántam meg.
– Említette a közösségi életet.
Önt valóban sokan ismerik, a búcsúztató ünnepségére is számtalan
cég vezetõje, képviselõje, politikusok, városi vezetõk jöttek el.
Tudatosan építette ezeket a kapcsolatokat, vagy jött magától?
– Volt persze benne egy kis tudatosság is. A jó kapcsolataimból
nemcsak én profitáltam a munkámban, de a cég is. Ugyanakkor

a közéleti tevékenységet nem
lehet mûködtetni, ha az embernek nincs rá egyébként affinitása. Én a munkán kívüli kapcsolatokat is nagyon fontosnak tartom,
azt szoktam mondani: át kell
tudni ülni az asztal másik oldalára is. A cégnek jelentõs a közéleti, karitatív, támogató tevékenysége, ehhez kellett, hogy szívesen
csináljam ezt a fajta kapcsolattartást, és elmondhatom, hogy az
évek alatt nagyon sok érdekes, jó
képességû emberrel ismerkedhettem meg…
– Az köztudott, hogy a fotózás
a hobbija, búcsúajándékként MarieTheres Thiell, a társaság igazgatóságának elnöke is egy géppel lepte
meg. Mivel fog telni emellett a nyugdíjas élet?
– A házunkat kellene felújítani,
rendbe tenni, ezt egy ideje már
halasztottuk. Van egy két és fél éves
unokám, akivel szintén a lehetõ
legtöbb idõt szeretnék tölteni.
Nagyon szeretek olvasni is, és elég
sok restanciám van, számos kötet
vár otthon, amelyeket még nem
volt idõm elolvasni. A cégtõl sem
szakadok el teljesen, Miskolcon lesz
az idei sport- és családi nap nyáron, amelynek részt veszek a szervezésében, illetve van egy nagy tervem: szeretném összeállítani az
ÉMÁSZ történetét 1990 és 2010
között.

Két opera premierjét tartják január 14én, pénteken a Miskolci Nemzeti
Színházban. Mascagni: Parasztbecsület és Leoncavallo: Bajazzók címû egyfelvonásosát Halasi Imre rendezte.
A Parasztbecsületet Mascagni egy
pályázatra írta, amelyen ez a mû
nyert, és hatalmas sikert aratott. A
Bajazzókat Leoncavallo ugyanerre a
pályázatra szánta, a két rövid opeHIRDETÉS

rát ezért gyakran párban állítják színpadra. A miskolci elõadás fõbb szerepeit neves mûvészek alakítják, többek között Miksch Adrienn, Horváth
Orsolya, Alagi János, László Boldizsár,
Vadász Zsolt, Molnár Anna, V.
Molnár Judit, Molnár András,
Kossuth-díjas és Érdemes mûvész,
Cselóczky Tamás, Eperjesi Erika és
Herczenik Anna.
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ELSÕDLEGES CÉL A VÁROSKÉP ALAKÍTÁSA
Választani kellett: egy-egy épület teljes rehabilitációja vagy sok fõutcai ház homlokzatfelújítása
 FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
– Sajnálatos módon lényegesen
kevesebb vállalkozó társasház
volt, mint amire számítottunk, ám
azért van itt is pozitív példa, elég
csak a Széchenyi u. 56. vagy a
Széchenyi u. 15–17. szám alatti házakra gondolnunk, de a Tízeshonvéd köz egyik épülete szintén sikeres pályázó volt, így a homlokzat ott is megújulhatott –
mondta Jirkovszky Tamás. – Voltak
azonban olyan társasházak is –
mint például a Széchenyi u.
62–64. – melyek ugyan sikeresen
pályáztak, ám az önrészt a társasház nem tudta biztosítani, így
a megújulás végül elmaradt.
Akadt olyan épület is, ahol a társasház azzal a kikötéssel adta el
a tetõteret, hogy a vállalkozó a
tetõtér beépítésével együtt az
épület homlokzatait is felújítja
(Széchenyi u. 48.). A Széchenyi
u. 50. szám hasonló felújításon
ment volna keresztül, ám itt a
program végül dugába dõlt. Ilyen
projekt rajzolódott ki a Széchenyi
u. 36. szám alatti épületnél is, de

végül ott is meghiúsult a felújítás, hasonló okok miatt. A program azonban nem volt sikertelen,
2009-ig 46 épület újult meg városunk sétálóutcáján.
***
Sok éles kritika fogalmazódott
meg a városlakókban a homlokzatfelújítások megindítását követõen. Volt, aki egyenesen „Patyomkin-építkezésnek” tartotta és céltalannak titulálta a MIK programját. Márpedig eredménye –
Jirkovszky Tamás szerint – mindenképpen volt a programnak.
– Építészként teljesen nyilvánvalóan azt tartom jó megoldásnak,
ha egy épületnek nemcsak a
homlokzata újul meg, hanem teljes felújításon esik át. Ám ez
minden belvárosi épület esetén
olyan forrásokat igényelne, mely
nem áll rendelkezésre sem most,
sem annak idején.
Mikor a programot elkezdte a
város, választani kellett, hogy elvégzik egy-egy épület teljes rehabilitációját, vagy pedig a lepusztult homlokzatokat felújít-

ják. Miskolc vezetése akkor ez
utóbbi mellé tette a voksot.
Jirkovszky Tamás szerint kicsit
erõs kritika a „Patyomkin” jelzõ,
ennél azért nagyobb volumenû
volt az a fejlesztés, ami a fõutcán
történt.
– A homlokzatfelújítások elsõdleges szerepe a városkép alakítá-

Homlokzatfelújítások, portálcserék is beletartoznak az Integrált
Városfejlesztési Stratégia (IVS) elsõ ütemébe. A konkrét felújítási munkák tavasszal indulnak meg, egyszerre több helyszínen: a homlokzatfelújítások az Ady Endre utca 5., 18., 20. szám
alatt, valamint a Weidlich-palota északi és déli homlokzatán
(Széchenyi u. 19. szám) kezdõdnek, teljes felújítással érintett
a Széchenyi u. 61. szám (fõhomlokzatának felújításával érintett a Széchenyi u. 59. szám is, hiszen homlokzatuk egy egységet képez). Portálcserék a Hunyadi u. 5. és a Széchenyi u.
27. szám alatt valósulnak meg, portálátalakítás pedig a
Széchenyi u. 31. szám alatt folyik majd.
– A Weidlich-palota tekintetében kicsit túl is léptünk az eredeti célon, hiszen nemcsak a Széchenyi utcai homlokzatot újítják
fel, hanem nagy örömünkre, az Antall József tér rehabilitációját
követve, az épület térre nézõ homlokzata is új arculatot kap. Az
épület korabeli tornyai ugyan most nem kerülnek vissza, viszont
az új homlokzat kialakítása a tornyok fogadására alkalmassá teszi
az épületet, így ha a forrás biztosíthatóvá válik, bármikor visszaépíttethetik azokat – emelte ki a városfejlesztési igazgató.

SCIENCE MÚZEUM:
INDUL A KIVITELEZÉS
Jövõ héten átadják a munkaterületet, s a volt egyetemi
fûtõmû területén elkezdõdnek a
Science Múzeum kivitelezési
munkái. Az épület a tervek szerint már az idén elkészül, a teljes projekt befejezésének határideje 2012 elsõ negyedéve.
 SZEPESI S.

Mint ismeretes, a Science Múzeum
létrehozására több mint 1,7 milliárdos támogatást nyert a miskolci
önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség TIOP programjának
Agora Pólus pályázatán. Szõke
Tibor projektvezetõtõl tudjuk, hogy
tavaly áprilisban megkötötték a támogatási szerzõdést, nyáron lezajlott az építési közbeszerzés, s a nyertes miskolci vállalkozással a múlt év
végén aláírták a kivitelezõi szerzõdést. Január közepén, azaz a jövõ

héten birtokba veszik a területet,
a munka bontással és földmunkával kezdõdik.
– A már számos részében felújított Egyetemváros közvetlen közelében álló, jelenleg igen elhanyagolt
ipari terület rehabilitációjával rendezett, közfunkcióval rendelkezõ,
a város szerkezetébe szervesen illeszkedõ épület, park és közlekedési
csomópont jön majd létre – hangsúlyozta Szõke Tibor. – A tervek készítése során több mint 260, hasonló
intézményt vizsgáltunk meg szerte
a világban, s mindenhonnan igyekeztünk átemelni a legjobb ötleteket, módszereket. A miskolci Science
Múzeum összetételében, funkcióinak sokrétûségében messze túlmutat majd európai társain.
A tartalom kidolgozása több mint
két éve zajlik, a tervek szerint
három fõ tudománycsoportot mu-

tatnak majd be. Az elsõ az energetikát, a földtudományokat és a vegyészetet, a második a nanotechnológiát és az anyagtudományt, a
harmadik a gépészetet, az elektronikát és az informatikát foglalja
magában.
A projektvezetõ elmondta: azt
szeretnék, ha az intézmény hosszú
távon is fenntartható lenne, a legújabb kiállítási technikákkal, a legújabb eredményeket bemutatva.
– Mi létrehozunk ennek egy nagyon jó és korszerû kiállítási vázat,
s együttmûködésre kérjük az adott
szakterületek élvonalbeli, világszínvonalat képviselõ vállalatait. Az a célunk, hogy ezek a vezetõ cégek akár
a világon is elsõként, Miskolcon mutassák be legújabb fejlesztéseiket, innovációikat – újszerû, közérthetõ
módon.
A látogatók mûködõ modelleken
tekinthetik meg az egyes folyamatokat, a nanotechnológiával például virtuális utazás keretében ismertetik majd meg az iskolásokat.
Amennyiben a Science Múzeum kiállítási tárgyait a tervek szerint sikerül
összeállítani, a létesítmény alkalmas
lehet akár az oktatásba való közvetlen bekapcsolódásra is – elõsegítve a tudományos és technikai
alapismeretek látványos megjelenítését. Az intézmény emellett remélhetõleg nagyban hozzájárul
majd ahhoz is, hogy minél többen
válasszák a Miskolci Egyetemet a
végzõs középiskolások közül.

sa, így tehát semmiképpen sem
volt és nem is lesz céltalan ez a
munka, és többnek tartom ezt a
felújítási programot attól, mintha
egy-két épület teljes rehabilitálása valósult volna meg. Csak azt sajnálom, hogy a teljes fõutcai épületállományon ezt nem sikerült
megvalósítani – szögezte le az
igazgató. A tömbrehabilitáció
ellen egészen konkrét példát hozott a szakember. A Tulipán tömb
volt a nyolcvanas években az
elsõ és az utolsó teljes tömbrehabilitáció, itt a ráfordított felújítási költségek lényegesen meghaladták egy új épület építési költségét.
Jirkovszky Tamás elmondta: azt
is sajnálja, hogy a magántõke abszolút nem érdeklõdött, érdeklõdik a felújítási program iránt.
Legtöbb esetben a tulajdonosok
semmit nem tettek, illetve tesznek annak érdekében, hogy a
házuk megszépülhessen. A
Bigatton Bruno kezében lévõ volt
Arany Csillag Szálloda (Széchenyi
u. 24.) esetén négyévi hosszú tárgyalás folyamán jutottunk el oda,

Közfoglalkoztatás
– egyeztetnek
 FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatási támogatás – amelyre legkésõbb április 29-éig lehet pályázni – célja, hogy a hátrányos helyzetû,
elsõsorban bérpótló juttatásra jogosult álláskeresõknek hosszabb idõtartamú foglalkoztatási lehetõséget
biztosítson az, hogy részt vesznek a
települési önkormányzatok közfeladatainak ellátásában.
Ez napi legalább 6 órás munkaidõben, legalább 2 hónap, legfeljebb 12
hónap idõtartamú foglalkoztatást jelent. Pályázatot a helyi és kisebbségi önkormányzatok mellett többek között a közfeladatot ellátó, önkormányzat által fenntartott intézmények,
valamint önkormányzati részesedéssel mûködõ, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságok is benyújthatnak. Minden intézmény, gazdasági társaság önállóan pályázik, ezt
idén két alkalommal tehetik meg. A
munkaügyi központ nem az önkormányzattal, hanem az adott foglalkoztatóval köti meg a szerzõdést.

hogy az utcafronti homlokzat emeleti részét felújították, és hasonló huzavona árán, a tervek költségének kifizetésével újult
meg az Aranyszarvas
gyógyszertárnak is otthont
adó épület. Ellenpélda az
Avas Szálló mûemlék épülete, melynek sajnálatos
módon a teljes rehabilitációja meghiúsult. Ha a
homlokzatfelújítások nincsenek, lehet, hogy ma
sokkal több ilyen épület
lenne a fõutcán, és akkor
ezért kritizálnák a szakembereket és az ingatlankezelõt – vélekedett az
igazgató.
***
Az épülethomlokzatok felújításánál
az eredeti állapot helyreállítása a
cél. Kivétel csak olyan épületdíszek
esetén van – például tetõterek, tornyok, oromzatok –, melyek viszszaépítésének költsége meghaladná a pénzügyi forrásokat.
– A legtöbb épületnél rendelkezésre állnak történeti adatok,
eredeti tervek, vagy korabeli fotódokumentációk – melyek a közelmúltban könyv formájában is
megjelentek –, ez a kiindulási alap.
Ugyanakkor egy-egy épület felújításakor építészettörténeti ku-

tatásokra is támaszkodunk. Egyegy épületrõl igyekszünk a lehetõ
legtöbb információt összegyûjteni, és minden építészeti értéket
dokumentálni, melyet adott esetben vissza lehet helyezni a homlokzatra, hogy a felújított épület
eredeti pompájában tündökölhessen. Másrészt egy épület felújítása roppant aprólékos munka,
centiméterrõl centiméterre haladnak a restaurátorok a díszek
megtisztításával, folyamos egyeztetésre van szükség a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal munkatársaival, akik szakhatósági szinten minden épületnél bekapcsolódnak a felújításba, a konkrét
mûemléki védelem alatt állóknál
pedig õk maguk az eljáró építési hatóság.
Jirkovszky Tamás úgy vélekedik,
hogy ez a felújítási program a jövõben is folytatódni fog, a város
vezetése kiemelt figyelmet fordít
a belváros további megújulására
az elkövetkezendõ idõben is.
– Ugyan konkrét programok
még nem rajzolódtak ki, de ezek
kidolgozása folyamatban van.
Meggyõzõdésem, hogy valamilyen támogatási rendszerrel, partnerséggel el lehet jutni oda, hogy
minél több homlokzat megújulhasson – zárta a városfejlesztési
igazgató.

Távozik Pásztor Albert
Az Országos
Rendõr-fõkapitányság vezetõje január 14ei hatállyal felmentette beosztásából és
kérésének megfelelõen, október 13ai hatállyal nyugállományba helyeHIRDETÉS

zi Pásztor Albert ezredest, a Miskolci
Rendõrkapitányság vezetõjét.
Utóda Bogyay Ferenc alezredes,
a Szerencsi Rendõrkapitányság eddigi vezetõje. A szerencsi kapitányság vezetésével – eddigi beosztásának megtartásával – átmenetileg
Jurák József igazgatásrendészeti osztályvezetõt bízták meg.

HIRDETÉS
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3508 Miskolc-Hejőcsaba, Sütő János u. 42.
www.hejocsabaife.ini.hu

AKCIÓ! 2011. 01. 17-TÔL 2011. 01. 22-IG

FELNÔTT TÁRSASTÁNC
tanfolyam

INDUL VASÁRNAPONKÉNT
kezdőknek,
12–99 éves korig
(párok, jegyespárok, szólók)

Ingyenes foglalkozás
(14.00–15.00-ig),
beiratkozás és

ISMÉT MEGJELENT
A SZÁZÉVES MÚLTRA VISSZATEKINTÔ

tandíjbefizetés:
2011. január 23.

MISKOLCI KALENDÁRIUM

(14.00–16.30-ig)

MEGYEI MELLÉKLETTEL

Elsô alkalom:
(14.00–16.30 vagy 17.00–19.30)

Kapható a Lapker Zrt. pavilonjaiban,
499 Ft-os áron.

2011. január 30-tól
Kezdő tanfolyam táncai:
angolkeringő, bécsi keringő, tangó, slowfox, samba,
rumba, csacsacsa, swing, rock and roll, csárdás.
Információ: (30) 535-6671, 14.30-tól 20.00-ig

WWW.SZALONTANC.HU
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
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SZAKKÉPZÉSEK NAPPALI ÉS ESTI MUNKARENDBEN

KERESZTFÉLÉVES KÉPZÉSEK
KEZDÉS: 2011. FEBRUÁR 1.
SZAKKÉPZÉSEK NAPPALI ÉS ESTI MUNKARENDBEN
NEM ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLÕ KÉPZÉSEINK:
 Számítógép-szerelõ, -karbantartó
 Irodai asszisztens
 Ruházati eladó
 Élelmiszer-, vegyiáru-eladó

(4 félév)
(4 félév)
(4 félév)
(4 félév)

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLÕ KÉPZÉSEINK:
(angol nyelvből emelt óraszámban!)
 Idegen nyelvi titkár
 Ügyintézõ titkár
 Számítógéprendszer-karbantartó
 Gazdasági informatikus
 Logisztikai ügyintézõ
 Gyógypedagógiai asszisztens
 Marketing- és reklámügyintézõ

(4 félév)
(4 félév)
(4 félév)
(4 félév)
(4 félév)
(4 félév)
(2 félév)

APRÓHIRDETÉS
Eladó az Avas III. ütemben, csendes, nyugodt környéken egy 33 négyzetméteres, nagy
konyhás garzonlakás. A Klapka György úti
ingatlan egy 4 emeletes társasház második
emeletén található. A szobában laminált
padló, a többi helyiségben járólap. A lakás
tehermentes és tulajdonostól eladó! Ár: 4,5
millió forint. Érd.: 70/615-91-66.
Belvárosi, frekventált helyen lévő, jelenleg
étteremként működő, 510 m2-es üzlethelység kiadó. Érdeklődni: 70/624-1420, 20/9272841, 20/927-2851.
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A NYEREMÉNYESÔ FÔDÍJA
EGY 2 SZEMÉLYES, 2 ÉJSZAKÁS ÜDÜLÉS
a tarcali Degenfeld Kastélyszállóban

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

Lenor öblítő 1 l
499 Ft
Ultra Viola mosópor 600 g, 332 Ft/kg
199 Ft
Bonux mosópor 400 g, 598 Ft/kg
239 Ft
Bonux mosópor 2 kg, 399 Ft/kg
799 Ft
Ariel mosópor 6 kg, 683 Ft/kg
4099 Ft
Dosia mosógél 1,5 l, 532 Ft/l
799 Ft
Darált szivacs 0,5 kg, 498 Ft/kg
249 Ft
Darált szivacs 1 kg
439 Ft
Tapéták akciós áron 549 Ft/10 m/tekercstől.
Bordűrök akciós áron 399 Ft/10 m/tekercstől.

SPORT
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BRONZÉREM, MAGYAR KUPA, BUDAI KRISZTIÁN

Hatalmas sikert ért el a
Miskolci Jegesmedvék jégkorongcsapata, hiszen a magyar–román MOL Ligában
bronzérmet szereztek. Ez a
miskolci jégkorongsport elsõ
bajnoki érme, ám minden remény megvan arra, hogy még
az idén nõjön ez a szám. A
Magyar Kupa és a magyar bajnokság ugyanis még csak
most következik.
 H. SZ.

Egri István, az MJJSE elnöke szerint megérdemelten szerezték
meg a bronzérmet:
– Elég csak megnézni az alapszakaszban nyújtott teljesítményünket, ott is a harmadik helyen
végeztünk. A fiúk tavaly augusz-

tus óta az edzéseken, illetve a 39
mérkõzésen hatalmas munkát végeztek. Valamennyien olyan hozzáállással tréningeztek, játszottak,
és képviselték a várost, hogy arra
– úgy gondolom – nemcsak én,
hanem minden szurkoló, sõt, tovább megyek, minden miskolci
büszke lehet. Ráadásul egy immár
rendkívül magas színvonalú, nemzetközileg is elismert ligában érdemeltük ki a bronzérmet!
Bob Dever, a csapat vezetõedzõje szerint sokan szerették
volna, ha ez az érem még csillogóbb, de nem szabad telhetetlennek lenni. Ez a csapat elsõ profi
éve, ehhez képest egybõl a MOL
Liga bronzérem kitûnõ kezdés.
– A legjobb négy között csak minimális különbségek voltak, nekünk

például nem volt annyi szerencsés
momentumunk, mint a Dunaújvárosnak. Van egy észak-amerikai

mondás: Jónak kell lenned, hogy
szerencsés légy, és szerencsésnek
kell lenned, hogy jó légy!

A Jegesmedvék csapatkapitánya, Láda Balázs úgy vélte, hogy
amíg amatõrök voltak, addig is
kõkeményen dolgozott mindenki. Csakhogy az edzés este, az
egész napos munka, iskola után
volt, most viszont csak ezzel kell
foglalkozniuk, ez óriási különbség. A másik, hogy most olyan légiósok vannak a csapatban, akik
valóban húzóemberek lettek,
akiktõl lehet tanulni. Mindezek
együtt vezettek az idei jó eredményekhez.
A város vezetésének az a terve,
hogy 3 éven belül a kiemelt csapatsportágak közül legyen bajnokesélyes csapata a borsodi
megyeszékhelynek, erõsítette
meg Zsiga Marcell, Miskolc sportért is felelõs alpolgármestere.

„MINDIG TALPON KELL LENNI!”

Teremfociban
döntõs a DVTK!

Sajti Viktor: nekem a szervezet mûködését kell garantálnom
Nyolcvannál is több pályázat
érkezett be a Magyar
Labdarúgó Szövetség által kiírt
megyei igazgatói tisztségekre.
Ahogy korábban beszámoltunk: tizennégy megyében elsõ
nekifutásra eredményt lehetett
hirdetni. Szûkebb pátriánkban
Sajti Viktor kapott bizalmat.
 DOROS LÁSZLÓ
Neve jól ismert, hiszen korábban
hat éven keresztül töltötte be a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Labdarúgó Szövetségben a fõtitkári tisztséget. Bemutatkozó látogatásra tehát szükségtelen körutat
szerveznie.
– Volt nagy ünneplés?
– Ugyan már, mire gondol!
Elképzelhetõ, hogy valamelyik
hét végén a családdal, illetve a
legszûkebb baráti körrel összejövünk egy koccintásra.
– Hogyan jutott az eszébe, hogy
jelentkezzen?
– Többen bátorítottak és buzdítottak. Balázs András megyei
elnök a támogatásáról biztosított, és miután az általa irányított
testület az én pályázatomra voksolt, nem maradt túlságosan sok
kérdõjel. Hat éven keresztül fõtitkárként dolgoztam, részt vettem
a belsõ szervezeti rend kialakításában, így magától értetõdõ volt
számomra a pályázat beadása.
Három-négy pályázatra számítottam, de végül ketten maradtunk. A döntés megszületése elõtt
úgy gondoltam, hogy jók az esé-

lyeim a tisztség elnyerésére. Örülök, hogy rám esett a választás.
– Immáron két hete mondhatja magát igazgatónak. Mi volt a legsürgetõbb teendõ?
– Le kellett zárni a tavalyi évet,
és ezekben a napokban következik a gazdasági mérleg elkészítése. Rövidesen ki kell alakítani az
új munkarendet is.
– Mennyiben változik az ön feladata?
– Több, gazdasági jellegû dologgal kell foglalkoznom. Korábban
a megyék önálló jogi személyként
tevékenykedtek, ez most megszûnik, az MLSZ égisze alatt központi könyvelés zajlik majd.

EGY AMERIKAI
AZ ACÉLVÁROSBAN

Tengerentúli tréner érkezett a
Steelershez. Phillip Hilderbrand
készíti fel a tavasszal zajló bajnoki szezonra a miskolci amerikaifocistákat, akiknek fél évtizedes
történelmük során elsõ ízben kell
a legmagasabb szinten helytállniuk: tavaly, mint emlékezetes,
aranyéremmel zárták a Divízió 2

küzdelemsorozatát. Phillip Hilderbrand huszonéves fiatal szakember, South Carolinából, de európai (olaszországi) tapasztalata is
van. Az interneten talált egymásra a miskolci klub és az új kihívást keresõ edzõ, aki bajnok-, vagy
legalábbis bajnoki esélyes csapatot ígér a felkészülés végére.

Sár a sípályákon
Sárosak a sípályák Bánkúton,
így az idei síszezon is szünetel egy ideig.
 V. L.
Az elmúlt napokban enyhült az
idõjárás, elolvadt a hó. Varga
József, a Bánkút Sí Klub elnöke
arról számolt be, hogy az elmúlt
héten sem voltak alkalmasak a sípályák a sportolásra, ezért pár
napja már szünetel a szolgáltatás.
Elmondása szerint a miskolciak
egyébként is egyre kevesebben járnak ki: a hétköznapokon ele-

nyészõ számban, hétvégéken
ugyan többen, de a látogatók
száma akkor sem közelíti meg az
elmúlt évekéit. Az eddig mûködõ
síbusztól is meg kellett válniuk,
ugyanis az MVK Zrt. megszüntette
az üzemeltetését.
Errõl megkérdeztük Braun
Csabát, az MVK Zrt. marketingosztály-vezetõjét, aki elmondta,
lejárt a szerzõdésben kikötött
dátum. Az elõzõ évben alig mûködött, hiszen nem volt hó, az idén
pedig szinte teljesen kihasználatlan volt a síbusz.

– Arról lehetett hallani, hogy a
megyei igazgatók mellett kialakítanak egy stábot is. Hogyan áll
most ez az ügy?
– Errõl csak szóbeli tájékoztatást kaptunk. Az integráció kezdetén több szám is elhangzott.
Elõször 4-6 fõállású alkalmazottról beszéltek, aztán 2-3 fõre csökkent a létszám, de hangsúlyozom,
errõl írásos értesítést még nem
kaptunk.
– Találkozott, beszélgetett már
a megyei elnökség tagjaival?
– Társadalmi elnökségként a
testület tovább mûködik. Külön
szükségtelen egy ilyen összejövetelt megszervezni, hiszen heten-

te többször is találkozunk, és
megvitatjuk az éppen soros feladatokat. Maradnak a bizottságok,
a szakmai munkát továbbra is õk
fogják össze, illetve irányítják. Az
országos szövetség június 30-áig
meghosszabbította a mandátumukat. Nekem a szervezet mûködését kell garantálnom, illetve
meg kell teremteni az ehhez
szükséges finanszírozási lehetõségeket.
– Lesz önnek döntési jogköre
például olyan ügyben, hogy valahol félbeszakad egy mérkõzés?
– Nem, ez szükségtelen.
Amennyiben felmerül ilyesmi, az
továbbra is a verseny-, illetve a fegyelmi bizottság hatáskörében
marad, õk határoznak. Nekem az
információáramlás biztosításában
juthat fontos szerep.
– Az elmúlt évek során szinte
minden hét végét valamelyik futballpályán töltötte. Lesz ebben változás?
– Ugyan miért lenne? Amikor
megkezdõdik a tavaszi idény,
természetesen továbbra is kijárok majd egy-egy érdekesnek
ígérkezõ találkozóra. Annyi a
változás, hogy mivel az MLSZ
fõállású dolgozója lettem, nem
végezhetek ellenõri tevékenységet. Ami pedig a munkarendemet illeti, korábban sem napi
nyolc órában dolgoztam a sportág érdekében. Az amatõr labdarúgásban ez szinte elképzelhetetlen, hiszen szinte mindig talpon kell lenni.

Megõrizni a pozíciót!
Bõ egyhónapos pihenõ után
szombaton megkezdõdik a tavaszi idény az asztaliteniszcsapatbajnokságokban.
 D. L.
A Borsod Volán NB I-es férfi gárdája szombaton, Makón rajtol. A
tavalyi bajnok miskolciak most
sem állnak rosszul, ugyanis a táblázat második helyét foglalják el.
– A szegedi csapatokkal õsszel
meggyûlt a bajunk – tekintett viszsza a történtekre Fukker Bertalan
szakosztályelnök. – A harmadik
fordulóban Miskolcon 7–11 arányú vereséget szenvedtünk az
ATSK Szegedtõl, amely most a táblázaton negyedik 10 ponttal. Az
ötödik körben pedig a Szegedi AC
II ellen 9–9-es döntetlent értünk
el. Sajnos, különbözõ okok miatt
egyik találkozón sem tudtunk
komplett kvartettel kiállni, ráadásul még sérülés is sújtott bennünket.
Az elnök azonban így sem
lehet elégedetlen, hiszen a minden találkozóját megnyerõ Jászkun

Volán mögött a miskolci alakulat
foglalja el a második helyet! Ennek
a pozíciónak a megõrzéséért
szállnak harcba a rájuk váró kilenc fordulóban.
– A Jászkun Volán egyetlen
pontot sem veszített, kiemelkedik
a mezõnybõl, õk tavaly még az
Extraligában szerepeltek – fûzte
tovább a gondolatsort Fukker
Bertalan. – Megelõzésük gyakorlatilag elképzelhetetlen. Nekünk
az óriási sikert jelentene, ha a tavalyi aranyérem után ebben az
esztendõben az ezüst jutna játékosainknak. Ha semmiféle zavaró körülmény nem jön közbe,
képes lehet rá a gárda!
A Borsod Volán legénységének
a felkészülését valamelyest megzavarta, hogy a január 11-ére,
keddre kitûzött megyei Top 12 elnevezésû versenyt a szövetség
késõbbre halasztotta. Ennek okáról hivatalos vélemény nem érkezett hozzánk, a csúsztatás azért
sajnálatos, mert remek felmérõt
jelentett volna a szombati, Makó
elleni összecsapás elõtt.

Egy olyan csapat, amely bármilyen ellenfelet képes legyõzni
itthon és idegenben is, és a
Jegesmedvék már majdnem ilyenek. Ezek a miskolci kötõdésû
sportolók méltán lehetnek a helyi
fiatalok példaképei.
A Jegesmedvék pénteken, lapzártánk után kezdték meg a
Magyar Kupa selejtezõit, amelynek négyes döntõjét január 29–30án a miskolci Jégcsarnokban rendezik meg. Ugyancsak a Macikhoz
kapcsolódó friss hír, hogy immár
a csapattal készül a 114-szeres magyar válogatott kapus, Budai
Krisztián (kis képünkön), aki felbontotta szerzõdését a Ferencvárossal. Ha az ügyében a szövetség meghozza a jogerõs döntést,
akkor itt folytatná pályafutását.

A Diósgyõr megnyerte csoportját,
majd büntetõpárbajban legyõzte
a Gyirmót gárdáját a Borsodi
Teremlabdarúgó Bajnokság nyíregyházi selejtezõjének döntõjében,
így bejutott a január 30-ai debreceni nagydöntõbe. A siker megváltoztatta a csapat felkészülési
programját, ugyanis 29-én két
edzõmérkõzést is játszottak volna
– a Mezõkövesd és az Eger ellen
–, de ezeket lemondták, hogy felkészülhessenek a teremlabdarúgóbajnokság döntõjére.

Más újdonság is van a csapat
háza táján: két próbázó érkezett
a héten a DVTK-hoz a középpályás Bogáti Péter és a védõ Vadász
Viktor személyében.
A Ferencvárostól érkezõ Bogáti
Pétert a tervek szerint két hétig teszteli a DVTK, utána születik meg a
döntés esetleges leigazolásáról.
Vadász Viktor már edzett itt 2009ben, de akkor nem kapott szerzõdést. Hogy most leigazolja-e a
Diósgyõr, arról a szakmai stáb a
késõbbiekben dönt.

Sportmûsor
Január 15., szombat: Asztalitenisz. Diósgyõri ASE – Borsod Volán
II., NB II férfi. Miskolc, Szemere Szakközépiskola tornaterme, 11 óra.
Kosárlabda. Miskolci Sportiskola – Kecskeméti KC, NB I amatõr, Keleti
csoport. Miskolc, Zrínyi Ilona Gimnázium tornacsarnoka, 17 óra.
Január 16., vasárnap: Jégkorong. Miskolci Jegesmedvék JSE – Sapa
Fehérvár AV 19. Magyar Kupa-selejtezõ. Miskolc, Jégcsarnok, 18 óra.
Labdarúgás. Italkereskedõ-ház-kupa. Nyolc megyei csapat teremtornája. Alsózsolca, Városi Sportcsarnok, 9 óra. Floorball. Az OB II
második játéknapja. Miskolc, Generali Aréna. Neumann FSE B –
Miskolci Floorball SE B, 10 óra. Eger ISE – Hevesi FSE, 11 óra 30.
Neumann FSE B – Eger ISE, 13 óra. Hevesi FSE – Miskolci FE, 14
óra 30. OB I B csoport, 12. forduló: Miskolci Szabadidõközpont
FSE – Veszprém Lizards, 16 óra 30.
Január 21., péntek: Jégkorong. Miskolci Jegesmedvék JSE – Vasas
HC, Magyar Kupa-selejtezõ. Miskolc, Jégcsarnok, 18 óra.
Január 22., szombat: Labdarúgás. Elõkészületi mérkõzés: DVTK –
Putnok. Diósgyõr, mûfüves pálya, 11 óra.
HIRDETÉS
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Mozimûsor
Béke-terem: január 19-ig 17 órakor Szemekbe zárt
titkok, argentin–spanyol krimi, 19.30 órakor Presszó
10 év, magyar játékfilm. Január 20–26. között 17
órakor Az ügynökök a paradicsomba mennek,
magyar játékfilm, 19.30 órakor, a magyar kultúra
napja alkalmából: A Föld szeretõje, magyar játékfilm.
Uránia-terem: január 19-ig 17.30 órakor Ilyen az élet, amerikai vígjáték, 20 órakor Terhes társaság, amerikai vígjáték. Január 20–26.
között 17.30 órakor Megaagy, amerikai animációs film, 20 órakor
Machete, amerikai akciófilm.

Színházmûsor
Január 15., 17.00: Prah, bérletszünet
Játékszín, 19.00: Õrült nõk ketrece,
bérletszünet, Kamaraszínház, 19.00
Parasztbecsület-bajazzók, Csiky
bérlet, Nagyszínház.
Január 16., 15.00: Parasztbecsületbajazzók, Déryné bérlet, Nagyszínház, 19.00: Tangó, bérletszünet, Játékszín.
Január 18., 14.00: A mindenlátó
királylány, bérletszünet, Kamaraszínház, 19.00: Botrány az operában,
bérletszünet, Kamaraszínház, 19.00:
Amadeus, bérletszünet, Nagyszínház.
Január 19., 10.00: A mindenlátó
királylány, Habakuk bérlet, Kamaraszínház, 17.00: Menyasszonytánc,
Latabár ifj.bérlet, Nagyszínház, 19.00:
Ármány és szerelem, Némethy bérlet, Kamaraszínház.
Január 20., 17.00: Egy óra versek
között, bérletszünet, Játékszín, 17.00:

Menyasszonytánc, Zrínyi ifj. bérlet,
Nagyszínház, 19.00: Észak-fok – Az
író színháza Németh Ákossal és
Bujdos Attilával, Csarnok, 19.00: Ármány és szerelem, bérletszünet,
Kamaraszínház.
Január 21., 19.00: Miskolci Múzsa
Díj átadása, Nagyszínház, 19.00:
Humoristák szövetsége, vendégjáték, tiszaújvárosi Derkovits Kulturális
Központ.
Január 22., 14.00: A mindenlátó
királylány, bérletszünet, Kamaraszínház, 17.00: Carmina Burana, bérletszünet, Csarnok, 19.00: Apácák,
bérletszünet, Kamaraszínház, 19.00:
Amadeus, Latinovits bérlet, Nagyszínház.
Január 23., 15.00: Portugál, bérletszünet, Kamaraszínház, 19.00:
Portugál, bérletszünet, Kamaraszínház, 19.00: Menyasszonytánc,
bérletszünet, Nagyszínház.

PROGRAMAJÁNLÓ
Január 15., szombat
17.00: A Szépkorúak Barátság Klubjának pótszilvesztere. ITC-székház.
Január 15–16., szombat–vasárnap
10.00–18.00: Miskolci Esküvõi
Kiállítás és Vásár. ITC-székház.
Január 18., kedd
17.00: Belvárosi zenei esték. Az
Erkel Ferenc rézfúvós kvintett koncertje. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.
19.00: STeve jazz buli a Bartók
Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola növendékeivel. Ifjúsági és
Szabadidõ Ház.
Január 20., csütörtök
14.00: A Miskolc–Diósgyõri
Cukorbetegek Egyesületének foglalkozása. Vasgyári Közösségi Ház
(Vasgyári u. 4.)
19.00: Dixie- és jazz klub. A Miskolc Dixieland Band és vendégei.
Ifjúsági és Szabadidõ Ház.
19.00: „A Rajna kincse”. Miskolci
Szimfonikus Zenekar, vezényel:
Hamar Zsolt.

Január 21., péntek
17.00: Spacemetal. Horváth Gábor
(1974–2008) festõmûvész emlékkiállításának megnyitója. Miskolci
Galéria, Rákóczi-ház.
Január 22., szombat
9.00–16.00: Síbörze. Ifjúsági és Szabadidõ Ház. 20.00: Bányai Unplugged
Band. Ifjúsági és Szabadidõ Ház.

HARANG-HÍREK  Az idén is megrendezik a történelmi keresztény
egyházak az ökumenikus imahetet az egész országban. Miskolcon január 16-án, vasárnap délután 5 órakor a belvárosi (Hunyadi u.) evangélikus templomban lesz a megnyitó istentisztelet. A továbbiakban körzetenként más-más templomokba látogatnak az egyházközségek, a helyben meghirdetett rend szerint.
A belvárosi körzetben minden nap délután 5 órakor kezdődik az imaóra: 17-én, hétfőn a belvárosi református templomban (Kossuth utca),
18-án, kedden a minorita templomban, szerdán az avasi református templomban, csütörtökön a Búza téri görög katolikus templomban, pénteken
a Deszkatemplomban, szombaton pedig a mindszenti plébániatemplomban
lesz imaóra. Az ökumenikus imahetet záró, az egész városra kiterjedő
istentiszteletet ebben az évben is a Miskolci Egyetem aulájában tartják
23-án, vasárnap délután 4 órakor, a négy felekezet püspökeinek szolgálatával.

JAZZBESZÉD SOROZAT
Csepregi Gyula szaxofonmûvész
„zenélôs talkshow”-ja a hazai
jazzélet legismertebb mûvészeivel
Vendég: Pély Barna
Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.
Tel.: 46/508-844,
30/846-3009

2011. január 26., szerda 19.00 óra
Jegyár: 1600 Ft,
Miskolc Kártyával: 1300 Ft

Mindenkit érhet jogeset
Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozat

Folyamatosan mûködik ingyenes jogsegélyszolgálatunk. Ha jogi természetû
problémájuk, kérdésük van olvasóinknak, írják azt meg, és küldjék el
szerkesztõségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra
írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. Vagy e-mailben küldjék el kérdésüket az info@mikom.hu címre. Jogi szakértõink, dr. Strassburger Gyula
és dr. Tulipán Péter ügyvédek állnak szíves rendelkezésükre.

Tudja-e Ön, az idén milyen
centenáriumokat ünneplünk?

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
Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.
Tel.: 46/508-844,
30/846-3009

10.00–21.00: I. Görömbölyi Forralt
Bor és Tepertõ Nap. Gasztronómiai
verseny, hagyományõrzõk, koncertek (Motiva, Bohemian Betyars).
15.00: Vujity Tvrtko Búcsú a pokoltól című könyvének bemutatója,
közönségtalálkozó. ITC-székház.
A magyar kultúra napja
programjait a 4. oldalon közöljük!

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

Közérdekû
telefonszámok
Felnõtt háziorvosi ügyelet: MISEK
Kft. (Csabai kapu 9–11.): 46/560080; MISEK Kft. Diósgyõri telephelye (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: 46/282828
Közterület-felügyelet: 46/502-579
B.-A.-Z. Megyei Állami Közútkezelõ Kht.: 46/560-070
Általános segélyhívó: 112

A megújuló belváros (189.)

Glatter Ignác és az Ecker-Klein-Sugár társasház

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

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
08.30 Képújság 17.00 Léptünk koppan ódon köveken, magyar templomok nyomában (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 Portré, Vass
Tibor, József Attila-díjas költõ (ism.)
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Háborús
zóna, amerikai film (Hálózat TV)
23.00–06.00 Képújság.

Január 18., kedd
06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
08.30 Képújság 17.00 Patikus magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.25 Sportpercek, a
Miskolc TV sportmûsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Portré, Tellinger
István képzõmûvész 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.25 Jégkorong Magyar
Kupaselejtezõ: MJJSE–Fehérvár AV19
21.00 Törvénybe ütközve, amerikai
film (Hálózat TV) 23.00–06.00
Képújság.

Január 19., szerda
06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
08.30 Képújság 17.00 A polgármester, portréfilm (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 Portré, Péva
Ibolya, Déryné-díjas színmûvész
(ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A ring
királya, amerikai film (Hálózat TV)
23.00–06.00 Képújság.

Január 20., csütörtök
06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
08.30 Képújság 17.00 Nagykörút, közéleti magazin (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 Zenemalom,
komolyzenei magazin a Miskolci
Szimfonikusokkal 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV)
21.00 A semmi közepén, amerikai
film (Hálózat TV) 23.00–06.00
Képújság.

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
08.30 Képújság 17.00 Fenntartható
– Ismeretterjesztõ sorozat 9–10. rész
(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
Múzsa, kulturális magazin 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(Hálózat TV) 21.00 Életveszélyben,
amerikai film (Hálózat TV)
23.00–06.00 Képújság.

 DOBROSSY ISTVÁN

Tisztelt Olvasó! Tudja Ön, hogy ki vagy mi ünnepli százéves évfordulóját idén? Hamarosan kiderül! Hatrészes keresztrejtvény-játékunkban
olyan személyek, épületek nevét rejtettük el, amelyek százéves évfordulójukat ünneplik! A megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb 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 található Líra könyvesbolt ajándékát sorsoljuk ki.

Január 17., hétfõ

Január 21., péntek

A Szentpáli István u. 5. és 7.
szám egyemeletes házai a XX.
század elsõ évtizedében épültek, de építésük dokumentumai
nem kerültek a levéltárba. Azonosításukban elsõsorban a stílusjegyek szolgáltak támpontul.

Az 5. számú épület telke Bródy
Gyula földbirtokosé volt, a 7. számúé Lõwy Lajos gazdag kereskedõé. A két épület megegyezõ kialakítású homlokzata hasonlóságot
mutat a Kazinczy F. u. 12. számú házéval. Nem tartható kizártnak, hogy
ugyanaz a tervezõ és kivitelezõ cég
nevéhez köthetõ mindkét épület.
Miskolc városának egyik épületben
sincsen tulajdonhányada, így a felújítás a lakóközösségek feladata.
Az 1980-as években az Északterv
felmérést készített az építészeti
tömb lakásainak állapotáról. Ezeknek
az épületeknek a hasznos alapterülete 450–450 m2 volt, s 5-5 lakás
volt bennük, természetesen különbözõ felszereltségi fokban. Az épületek homlokzati felújítását ezt követõen elvégezték.
A közös leírást az indokolja, hogy
a két lakóépület apró részletekig
megegyezõ tömegû és térkialakítású. Utcai homlokzatuk tagozataiban
is egymás tükörképének tekinthetõk. Az egyemeletes házak azon
érdekes típust képviselik, amelyek
utcai homlokzatai az építés idején
nem kaptak portálokat, földszinti részükben is lakóterek helyezkednek
el. Mindkét épület alá van pincéz-

HETI MÛSORA
2011. január 17–2011. január 23.

ve (vélhetõen ezek egy része is lakófunkciót töltött be). Mindezekkel
együtt az utcai traktus dekoratív, városképi szempontból is figyelemre
méltó homlokzattal rendelkezik. A
homlokzat három + egy + háromtengelyû. Az 5. számú épület déli
homlokzata nem tûzfalként, hanem
utcafrontszerûen épült, ablaknyílásokkal tagolt.
Az épületek Szentpáli utcai homlokzata klinkertégla-burkolatot kapott,
összhatását az erõs plasztikájú stukkódíszek határozzák meg. A földszint
ablakai egyszerûbb, az emelet íves
záródású ablakai jóval gazdagabb keretelést kaptak.
A homlokzat középsõ axisában elhelyezkedõ bejárati kapu kétszárnyú,
gazdagon díszített felülvilágító ráccsal
van ellátva. A vasrács neoreneszánsz ornamentikájú. A kaput mûkõlábazatról induló vakolatkeret
övezi. A kapu fölött három konzol
által tartott erkély látható, amelyet
szépen formált, öblözõdõ kosarú,
csavart pálcákból és lemezlevelekbõl
álló erkélyrács övez.

A kétszárnyú, osztott, íves záródású erkélyajtó a kortárs épületek
között a színvonalas faszobrászi értékeket felmutató asztalosmunkának tekinthetõ. Az erkélyajtó felülvilágító ablakainak szárnyait osztó
mezõben szépen faragott sasfigura
látható. Az erkélyajtó felsõ keretelésében csokrok, virágdísz formák jelennek meg. A szemöldökpárkány,
majd a koronázópárkány is gazdagon díszített. A ritmikus osztásban
kör alakú díszítmények jelennek
meg, közülük minden harmadik áttört, s ezáltal biztosítja a tetõtér megfelelõ szellõzését. A középsõ axis koronázópárkánya fölött íves oromfalat alakított ki az építész.
A lépcsõházak felmenõ falain
keretelt mezõk vannak, neoreneszánsz ívekkel ellátva. Hasonlóan dekoratív a lépcsõház igényes munkával
készült kovácsoltvas lépcsõkorlátja.
A két épület földszintjén jelenleg
üzletek, az emeleten lakások vannak. A 7. számú épületben a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Építész
Kamara talált otthonra.

Január 22., szombat
07.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
09.30 Képújság 17.00 Szentföldi
szent helyek üzenete (Hálózat TV)
17.30 Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Kilátó, közéleti magazin (válogatás
a hét mûsoraiból) 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 23., vasárnap
07.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
09.30 Képújság 17.00 Bence-show
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Krónika, heti
hírösszefoglaló magazin 18.25 Kilátó,
közéleti magazin (válogatás a hét
mûsoraiból) 19.00 Krónika (ism.)
19.25 Múzsa, kulturális magazin
(ism.) 20.00 Krónika (ism.) 20.30
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Kék acél,
amerikai film (Hálózat TV)
23.00–07.00 Képújság.
A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!

