
Erônlét, próba

Naponta két edzéssel készül az NB II
március elején rajtoló, tavaszi szezon-
jára a DVTK labdarúgócsapata.

� Cikkünk a 7. oldalon.

Máger Ágnes minden mûvészethez
vonzódott, de mestersége igazi címe-
re a paletta és az ecset.

� Interjúnk a 4. oldalon.

Kiépült az ellátórendszer távfelügye lete
– említésre méltó üzemzavar idáig nem
történt.

� Írásunk a 5. oldalon.

Fûtési félidôA Múzsa díjas

Ismerkedõ, tájékozódó látoga-
tásra Miskolcra érkezik Schmitt
Pál köztársasági elnök és fele-
sége január 27-én, jövõ hét csü-
törtökön. 

A Kriza Ákos polgármester által kez-
deményezett egész napos látogatás
célja, hogy átfogó képet kapjon az
államfõ a városról, lássa, milyen fel-
adatok elõtt áll annak vezetése, mi-
lyen komoly lépéseket kell tenni
azért, hogy Miskolc visszakapja régi,
polgárvárosi jellegét, színeit. Ezért
nemcsak a turisztikai látványossá-
gokat és elõremutató kezdemé-
nyezéseket, hanem a kontrasztot, a

város árnyékosabb területeit is sze-
retnék bemutatni. Így az elnöki pár
programjában a tervek szerint a mis-
kolctapolcai Barlangfürdõ éppúgy
szerepel, mint a lyukói családsegítõ
szolgálat meglátogatása. 

Az államfõi látogatás idején te-
relések, ideiglenes útlezárások vár-
hatók, emiatt a miskolciak türel-
mét, megértését kérik. Köztár sa -
sági elnök hosszú évek óta nem járt
Miskolcon azzal a céllal, hogy
megismerkedjen a várossal. Leg -
utóbb Sólyom László tett itt rövid
látogatást az Opera fesztiválon, a
Mózes és Áron címû opera õsbe-
mutatóján, 2009-ben. 

Az elmúlt évben megyénk és
Miskolc munkaerõpiacán is
éreztette hatását a gazdasági
válság. A DAM bezárása, a
közmunkaprogramok beindu-
lása ugyancsak sok munkavál-
lalót, álláskeresõt érintett –
így vagy úgy. A folyamatokról
Tamási Ildikót, az Észak-ma-
gyarországi Regionális
Munka ügyi Központ fõigazga-
tóját kérdeztük. 

� SZEPESI S. 

A foglalkoztatottak létszámának
alakulására most is erõsen hatot-
tak a szezonális tényezõk. A má-
sodik negyedévtõl az önkor-
mányzatok közfoglalkoztatási ter-
veinek elkészültével, a programok
beindulásával bõvült a foglalkoz-
tatottság. A megye több térségé-
ben új termelõ-szolgáltató üzem
kezdte meg mûködését, a dél-bor-
sodi térség legnagyobb, elektro-
nikai összeszerelõ vállalkozása
május elején mintegy kétezer fõs
létszámbõvítést jelentett be. 

– Az álláskínálat bõvüléséhez az
is hozzájárult, hogy sok vállalkozás
a bonyolult adminisztrációval járó,

egyszerûsített foglalkoztatás helyett
inkább határozott idejû munkavi-
szonyban alkalmazza a szükséges
munkaerõt – tudatta a fõigazgató.

– Így nõtt a munkaszerzõdések
száma, és a munkaerõ-kölcsönzõk
tevékenysége is erõsödött a megye
munkaerõpiacán. Egyre több olyan

cég, amely korábban létszámle-
építést hajtott végre, most újra fog-
lalkoztatja volt alkalmazottjait. 

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere január 19-én részt
vett az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottság (EGSZB)
plenáris ülésén, melyen
Becsey Zsolt, a Nem zet -
gazdasági Minisztérium kül-
gazdasági kapcsolatokért fe-
lelõs államtitkára ismertette a
magyar EU-elnökség program-
jának fõ irányelveit.

A plenáris ülést sajtótájékoztató
követte, melyen a polgármester
kapcsolódott az államtitkár által
elmondottakhoz – hogyan tud
Miskolc városa illeszkedni a fõ
irányvonalakhoz a gazdaságpoli-
tikai prioritások, valamint az erõs
és polgárbarát Európa kérdéskö-
reiben. Az esélyegyenlõség kap-
csán szó esett a miskolci Fé szek -
rakó-problémáról és annak tár-
sadalompolitikai összefüggéseirõl,
de Kriza Ákos szólt a város egész-

ségügyi rendszerének átalakítási
lehetõségeirõl is.

A nap végén, a Magyar Kulturális
Esten több százan vettek részt, a
vendégek megkóstolhatták a ma-
gyar konyha híres ételeit, me-
lyekhez a legfinomabb magyar bo-
rokból kaptak kóstolót. A Theater
Brass miskolci rézfúvós formáció

pedig igazi ma-
gyar örökzöld slá-
gerekkel szóra-
koztatta a ven dé -
geket. Kö szön tõt
mon dott Peter
Lind vald-Nielsen,
az EGSZB elnöke,
Becsey Zsolt ál-
lamtitkár, valamint
Kriza Ákos.

Miskolc polgár-
mesterét hazaér-
kezése után kér-
deztük a brüssze-
li benyomásokról,

illetve arról, hogyan mutatta be vá-
rosunkat. Mint elmondta, a rend-
kívül pozitív fogadtatás mellett zaj-
lott kulturális események, kiállí-
tások, koncertek révén Miskolc
város derûs oldala mutatkozhatott
meg, az, amelyben az alkotó, te-
remtõ tudás érhetõ tetten.

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

A köztársasági elnök
Miskolcra látogat
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A PATAK UTCÁN
ÉPÜL MÉLYGARÁZS

MUNKAERÕ-PIACI LÁTLELET
Van, aki keres, van, akit keresnek – de csak ritkán találkoznak

A Szent István tér alatt nem, a
Patak utcán viszont épül
mélygarázs Miskolcon. A kivi-
telezés a jó idõ beálltával már
márciusban elindulhat, és
szeptember 30-ai határidõvel
szeretnék átadni.

� HORVÁTH I.

A szoros határidõ nem véletlen, a
mélygarázsra még az IVS elsõ üte-
mében, a Belváros megújítása I-ben
nyert támogatást Miskolc, szep-
tember 30. tehát még ennek a cso-
magnak a határideje. A Szent István
tér – vagy új nevén Fõ tér – alá azon-

ban nem készülhet el a tervezett
mélygarázs, ugyanis az Országos
Tervtanács elutasította a terveket,
tudtuk meg Rostás Lászlótól, Miskolc
város fõépítészétõl.

A Patak utcai mélygarázs terve
nem újkeletû, már másfél évtize-
de is szerepelt a rendezési terv-
ben, ahogy a város parkolási kon-
cepciójában is. Valószínûleg a
beruházásra még jó darabig várni
kellett volna, de most elõresorol-
ta a városvezetés, hogy a pályá-
zaton erre a célra elnyert pénz ne
vesszen el. 

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

A tervek szerint január 21-én
este – lapzártánk után – a
Pannon-tenger kiállító épület
alapkõletételével kezdõdnek
el a Herman Ottó Múzeum
kultúra napi ünnepségei.
Elkészülte után az új létesít-
ményben mutatják majd be a
nemzetközi hírû mocsáricip-
rus-leleteket is.

� SZEPESI S. 

A Mátra Erõmû Zrt. bükkábrányi
bányájából 2007 nyarán kerültek
elõ a 7,5 millió éves maradványok.
A 16 fatörzs közül négyet Mis -
kolcra, a megyei múzeum köz-
ponti épületébe szállítottak. 

– A földbe süllyesztett, kétszin-
tes épület 568 négyzetméteres ki-
állítótérrel és egy 82 négyzetmé-
teres konferenciateremmel ren-
delkezik majd – tudatta a múze-
umigazgató. Két kiállítási teret ala-
kítanak ki: az egyik a ciprusoknak,

illetve a szintén egyedülállónak szá-
mító, Rudapithecus hungaricus
õsmajom-leleteknek ad otthont. A
másik kiállítótérbe a múzeum kü-
lönleges ásványtárának anyagából
válogatott tárlat kerül. A több mint

ötszáz, Magyarország területén
eddig kimutatott ásványból négy-
száz van jelen a gyûjteményben.
Ebbõl százötvennek az elsõ, hite-
les példánya látható Miskolcon.

FOLYTATÁS A 4. OLDALON

BRÜSSZELI BEMUTATKOZÁS
Polgármesteri hírverés Európa fõvárosában

Alapkõletétel,
múzeumi programok

Kölcsey Ferenc emléktáblájá-
nak megkoszorúzásával kez -
dõdött pénteken reggel a ma-
gyar kultúra napja alkalmá-
ból rendezett rendezvényso-
rozat Miskolcon. Az ünnep al-
kalmából már szinte egész
héten voltak programok, és a
kulturális kínálat nem csök-
ken szombaton sem. 

A városi önkormányzat, kulturá-
lis, politikai és civil szervezetek
képviselõi tisztelegtek a Himnusz
szerzõjének, Kölcsey Ferencnek
Széchenyi utcai emléktáblája elõtt.
Ezt követõn szinte egész nap kul-
turális programok várták az ér-

deklõdõket. Volt rendhagyó iro-
dalomóra Juhász Gyula versei
alapján, a Hetek Csoportja elõ -
adásában, az utcákat verskom-

mandó járta, szavalatokkal kész-
tetve megállásra az arra járókat.
Több intézményben rendeztek
versmondó délutánt.

Hazám címmel ünnepi mûsort
adtak a kassai Thália Szín ház
mûvészei a Mû vé sze tek Házá -
ban, este pedig a színházban ren-
dezett gálamûsor keretében át-
adták a Múzsa Díjat Máger Ágnes
festõmûvésznek. Ki emelkedõ
esemény a fiatalon elhunyt kép -
zõmûvész, Hor váth Gábor em-
lékkiállítása a Rákóczi-házban, il-
letve ugyanott a Mazsaroff-díj
szombati átadása is.

Szombati programok a 8. ol-
dalon. �

�

�

�

ÜNNEP UTCÁN
ÉS SZÍNHÁZTEREMBEN IS

A magyar kultúra napja al kalmából
Mis kolcról és a megyébõl is töb-
ben vehettek át kitüntetést pénte-
ken Réthelyi Miklós nemzeti erõ -
forrás minisztertől pénteken
Budapesten. Csokonai Vitéz Mihály
Közösségi Díjat kapott a Kisgyõri
Népdalkör. Iskolateremtõ, nem-
zetközileg is elismert munkájá-
ért Szent-Györgyi Albert-díjat ve-
hetett át Döbröczöni Ádám, a
Miskolci Egyetem Gépészmérnöki
és Informatikai Karának egyetemi
tanára. Magas szintû oktató-nevelõ
és személyiségformáló tevékeny-
ségéért Karácsony Sándor-díjat ka-
pott Csordás Józsefné perkupai
tanító. Gyógypedagógiai munká-
jáért Éltes Mátyás-díjban részesült
Gábor Sándorné girincsi gyógype-
dagógus. 

Díjazottak
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JANUÁR 17., HÉTFÕ

Karbantartás miatt rövid idõre
bezárta kapuit a miskolctapolcai
Barlangfürdõ. A munkák várható-
an két hétig tartanak, de nem
csak az éves karbantartást végzik
el. A wellnessközpont ugyanis
februártól új szolgáltatásokkal is
várja a pihenni és felfrissülni vá-
gyókat. 

***
Készen állnak a védekezésre.
Hét víztározó rendbetétele,
három körgát építése és meder-
kotrás szerepel abban az árvíz-
mentesítési tervben, amelynek
munkái hamarosan elkezdõdnek
a megyében. 5,2-5,3 milliárd fo-
rintot tudnak gyorsított eljárással
fordítani a körtöltések, záportá-
rozók elkészítésére, a mederkot-
rásra.

JANUÁR 18., KEDD

Új ügyvezetõ a MIKOM élén.
Orosz Gábor személyében új
ügyvezetõ igazgató vezeti január
18-ától a MIKOM Nonprofit Kft.-t.
A városi kommunikációs céget
október 16-ától irányította Ko los -
tori Gábor január 17-éig szóló, ha-
tározott idejû megbízással.

JANUÁR 19., SZERDA

Kárpótolná a maradókat az
MSZP. Simon Gábor szocialista
frakcióvezetõ és Varga László or-
szággyûlési képviselõ közös saj-
tótájékoztatón kijelentette: úgy
vélik, a kormány megzsarolt há-
rommillió embert azért, hogy
adják oda megtakarításukat a –

szerinte – elhibázott adóreform
finanszírozására. A politikusok
hangsúlyozták: ha a jövõben
bármikor az MSZP alakíthat kor-
mányt, mind a járulékokat, mind
pedig szolgálati idõt tekintve
kompenzálni fogják azokat, akik
a magánnyugdíjpénztár rendsze-
rében maradnak.

***
Lemondott a miskolci polgár-
mesteri hivatal pénzügyi és költ-
ségvetési osztályának januárban
kinevezett vezetõje, Demeterné
Juhász Katalin. Nem szakmai,
hanem váratlan magánéleti prob-
lémák miatt hozta meg ezt a
döntést. Továbbra is a pénzügyi
osztály munkatársa marad.

JANUÁR 20., CSÜTÖRTÖK

Újabb rézsûcsúszás Miskolcon.
A Bodótetõi út mintegy 100
méter hosszon, 30–60 cm vastag-
ságban megsuvadt a hóolvadás
és a sok csapadék miatt, és az
alatta lévõ partoldal lesüllyedt. A
helyreállítás költsége az elõzetes
becslések alapján körülbelül 80
millió forint, amelyet vis maior-
pályázatra benyújtottak.  

***
Átadták a megye kultúrájáért
díjakat a magyar kultúra napja
alkalmából rendezett megyeházi
ünnepségen. A közmûvelõdés-
ben betöltött munkájáért Kovács -
né Drozda Aranka, a tarcali Mû -
ve lõdési Ház és Könyvtár igazga-
tója, az Ózdi Városi Önkéntes
Tûzoltó-egyesület Fúvós zene ka -
ra, a Bodrogköz Tájmúzeumáért
Alapítvány és Sándor Andor, a
megyei Pedagógiai Szakmai,

Szakszolgálati és Köz mû velõdési
Intézet gépkocsivezetõje. 

***
Átvették megbízólevelüket a
megyei kisebbségi önkormányza-
tok megválasztott képviselõi. A
lengyel, a szlovák, a német, a ru-
szin, valamint a cigány kisebbsé-
gek képviselõi alakíthatnak terü-
leti kisebbségi önkormányzatokat.

***
A kormány tervezett intézkedé-
seit bírálták. Orbán Viktor nem
ismeri Magyarországot – állította
pénteki sajtótájékoztatóján Gúr

Nándor, az MSZP megyei szövet-
ségének elnöke. Véleményét a
miniszterelnök közelmúltban el-
hangzott állításaira alapozza, me-
lyek szerint négy területen – a
nyugdíjkassza, gyógyszerkassza,
közösségi közlekedés, és a mun-
kanélküli segély – rendeznék át
mértékadó módon a jelenlegi ál-
lapotokat. Gúr szerint a tervezett
elvonások tovább nehezítik a
szerényebb jövedelmûek sorsát,
a munkanélküli segélyek csök-
kentése kiugróan sok embert fog
nehéz helyzetbe hozni.

Sebestyén László, Miskolc 4. sz. választókerület or-
szággyûlési képviselõje fogadóórát tart január 26-án, szer-
dán délután 5 órától a Komlóstetõi Általános Iskolában
(Miskolc, Olvasztár u. 1.) és január 27-én, csütörtökön
délután 5 órától az Ady Endre Kulturális és Szabadidõ Központban
(Miskolc, Árpád út 4.). Mindkét fogadóóra meghívott vendége
Perecsenyi Attila, a Miskolci Városgazda Kft. ügyvezetõ igazgatója.

Katona Ferenc, az 1. sz. választókerület önkormány-
zati képviselõje lakossági fogadóórát tart január 27-én,
csütörtökön délután 4 és este 6 óra között a Kossuth
utca 16. szám alatti Fidesz-irodában.

Nehéz Károly, Tapolca és Görömböly önkormányza-
ti képviselõje fogadóórát tart január 28-án, pénteken
délután 4 órától a Tapolcai Általános Iskolában.

Molnár Péter, a 9. számú választókerület önkormányzati
képviselõje, a KDNP frakcióvezetõje lakossági fogadóórát
tart január 25-én, kedden délután 5 órától a Szabó Lõrinc
Általános Iskolában (Miskolc, Vörösmarty M. u. 76).

Földesi Norbert, az 5. számú önkormányzati válasz-
tókerület képviselõje lakossági fogadóórát tart január
28-án, pénteken délután 5 órától a Herman Ottó Ál-
talános Iskolában (Miskolc, Gesztenyés u. 25.).

Eperjesi Erika, a 8. számú választókerület önkormányzati
képviselõje lakossági fogadóórát tart január 31-én, hétfõn
délután 5 és este 6 között a Szilágyi Dezsõ Általános
Iskolában (Miskolc, Szilágyi D. u. 53.).

Kovács Józsefné, a 13. számú választókerület képvise -
lõje fogadóórát tart január 27-én, csütörtökön délután
4 órától a Jókai Mór Református Általános Iskolában
(Miskolc, Pallós u. 1.). Meghívott vendége lesz Kovács
László, a közterület-felügyeleti, rendészeti osztály vezetõje.

Képviselôi fogadóóra

Negatív

KRÓNIKA: NAPRÓL NAPRA

AKCIÓ! AKCIÓ!
Újabb nagyszabású akcióval várjuk 

valamennyi Coop üzletünkben 
vásárlóinkat január 20–31-ig!

Familla étolaj 1 l 479 Ft
Delikát 8 ételízesítõ 250 g 375 Ft

Egységár: 1500 Ft/kg

Delma Light csészés margarin 250 g 125 Ft
Egységár: 500 Ft/kg

Lakoma szélesmetélt 250 g 149 Ft
Egységár: 596 Ft/kg

ÁSZ füstölt, fõtt császárszalonna 1 kg 899 Ft
Mackó, Csárdás sajtok, 6 cikk, 200 g 349 Ft

Egységár: 1745 Ft/kg

Pöttyös Túró Rudi natúr 30 g 69 Ft
Coop halfilé natúr, gyorsfagy., 1 kg 899 Ft
Gyõri Édes Jó reggelt kakaóval 50 g 89 Ft

Egységár: 1780 Ft/kg

Negro Classic 200 g Új 269 Ft
Egységár: 1345 Ft/kg

Paloma vák. kávé 250 g 389 Ft
Egységár: 1556 Ft/kg

Takarékos mosópor, color 2 kg 699 Ft
Egységár: 349,50 Ft/kg

Flóraszept folyékony, 1 l 399 Ft
…és még számos akciós termék.

Legyen 2011-ben is településén Coop üzleteink 
rendszeres vásárlója!

2009-ben, az úgynevezett utó-
lagos ellenõrzés rendszerével
jelentõsen enyhítettek a szó-
rakozóhelyek megnyitásával
kapcsolatos korábbi szabályo-
záson. Szakértõk szerint ez is
közrejátszott a nemrégiben
bekövetkezett budapesti disz-
kótragédiában.

� SZ. S.

Bódi Zoltán, a miskolci önkor-
mányzati tûzoltóság szóvivõje
portálunknak úgy nyilatkozott: a
tûzoltóság szakhatósági felügye-
letet gyakorol a szórakozóhelyek
mûködése fölött. Évente legalább
egyszer ellenõrzik a tûzvédelmi
elõírások betartását, a tûzvédel-
mi felszerelések meglétét, a me-
nekülési útvonalakat, s azt is,
mennyien tartózkodnak a helyi-
ségekben. Régebben sok sza-
bálytalanságot tapasztaltak Mis -
kolcon, többször kellett magas ösz-
szegû bírságokat kiróni. Elõfordult,
hogy egy 110 fõre méretezett
szórakozóhelyen az ellenõrzés
idõpontjában több mint 600-an
tartózkodtak. A hasonló esetek
megelõzése érdekében másfél
évvel ezelõtt közös megbeszé-
lésre, egyeztetésre hívták a szó-
rakozóhelyek üzemeltetõit, s vá-
zolták elõttük a szabálysértések
lehetséges következményeit. 

– Azóta jóval kevesebb ilyen
esetet tapasztaltunk, bírságot is
kevesebbet kellett kiróni – tudat-
ta Bódi Zoltán. A szóvivõ azt is
elmondta, hogy 2009-ben jelen -
tõsen enyhítettek a szórakozó-
helyek megnyitásával kapcsolatos,
korábbi szabályozáson. Ma a ke-
reskedelmi tevékenység bejelen-
tése, és a nyilvántartásba vétel
után egy szórakozóhely minden
különösebb ellenõrzés nélkül
megkezdheti ideiglenes mûkö-
dését – nem kellenek elõzetes en-
gedélyek a nyitáshoz. Csak
ezután, nem egyszer több hónap
elteltével zajlanak le a szükséges
hatósági ellenõrzések, engedé-
lyezési eljárások. 

– Kifejezetten a szórakozóhe-
lyek biztonságát, törvényes mûkö-
dését érintõ, közös nagy razziá-
ban az elmúlt évben kétszer vet-
tünk részt Miskolcon – tudatta la-
punkkal Nagy Sándor, a Miskolci
Rendõrkapitányság szóvivõje  

Azt is elmondta, hogy a mis-
kolci szórakozóhelyek nem egy-
formán számítanak „fertõzött-
nek” bûnügyi szempontból. A
nyomozóknak megvannak az in-
formációik, hogy mikor melyik
helyszínt kell kiemelt figyelemmel
kísérni, összességében azonban
Miskolc nem tartozik a legveszé-
lyeztetettebb helyek közé.

HIRDETÉS

Engedély nélkül is
mûködhet a diszkó
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– Mely szakmákat és korosztályokat
érint leginkább a munkanélküliség
Miskolcon? 

– A miskolci álláskeresõk nagyjá-
ból harmada semmilyen szakkép-
zettséggel nem rendelkezik. A szak-
képzetteket tekintve nagyon széles
a paletta: különféle fémipari, ne -
héz-, könnyû- és kisgépkezelõ szak-
máktól kezdve az építõ- és szere-
lõiparon át egészen a kereskedelem
és a vendéglátás területéig. Nagy
számban kerestek állást – egyebek
között – esztergályosok, hegesztõk,
géplakatosok, kõmûvesek, ács-áll-
ványozók, asztalosok, villany- és
autószerelõk, bolti eladók, ruháza-
ti kereskedõk, vendéglátó-eladók,
pincérek, szakácsok, fodrászok, va-
lamint személy- és vagyonõr vég-
zettségûek is. 

Átképzés: 50 százalékos esély

– A munkáltatók részérõl milyen igé-
nyek mutatkoznak a városban?

– 2010-ben a miskolci kirendelt-
ségen 7741 fõ foglalkoztatására je-
lentettek be igényt. Leggyakrabban
kereskedelmi eladó, kõmûves, he-
gesztõ, villanyszerelõ, forgácsoló,
lakatos, felszolgáló, vendéglátó-ipari

eladó, szakács, ács-állványozó, va-
lamint festõ és mázoló szakembe-
reket kerestek. Szellemi munkakö-
rökben gazdasági, pénzintézeti ügy-
intézõk, könyvelõk, recepciósok,
irodai, adminisztratív jellegû, vagy
technikusi, illetve egészségügyi, szo-
ciális területen dolgozók iránt mu-
tatkozott igény. A diplomások körébõl
leginkább a mérnöki, gazdasági, il-
letve pedagógusi végzettségûeket ke-
resték. 

– És korosztályok szerint?

– Korosztályokat illetõen nem
kezelünk információkat, alapelvünk,
hogy a kora miatt senkit nem érhet
diszkrimináció a munkaerõpiacon.
Tény viszont, hogy a fiatalok és az
idõsebbek kiemelt célcsoportjai a
bértámogatási konstrukcióinknak.
Így eléggé keresettek azon munkál-
tatók körében, akik támogatással sze-
retnének munkaerõt foglalkoztatni.

– Eredményesek az átképzési
programok?

– A résztvevõk elhelyezkedési
arányáról a 2009-es tanfolyamokra
vonatkozóan vannak adataink. A hat-
hónapos nyomon követési idõvel le-
zajlott vizsgálat szerint – a régió egé-
szét tekintve – mintegy ötven szá-
zalékos volt azok aránya, akik el is
tudtak helyezkedni. Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében ez megköze-
líti az 52 százalékot, ami igen jó ered-
ménynek számít: az országos átla-
got is meghaladja. A munkaügyi köz-
pont által indított tanfolyamok leg -
inkább a kereskedelem, a vendég-
látás, a vas- és fémipar, az építõipar,
a személyi szolgáltatások, valamint
az informatika területeit érintették.
A tapasztalatok szerint az elhelyez-
kedési esélyeket kedvezõen befo-
lyásolhatja az idegennyelvtudás is –
ezt a célt szolgálták, szolgálják az
angol, német alap- és középfokú
nyelvtanfolyamaink.

DAM – 725-bõl 400

– A múlt évben sok szó esett
Miskolcon a diósgyõri acélmû dol-
gozóinak a sorsáról

– A DAM 2004 Kft.-tõl kikerült
munkavállalók munkaerõ-piaci stá-
tuszának rendezése, mielõbbi mun-
kához segítése érdekében a mun-

kaügyi központ szorosan együtt -
mûködött a cég mindenkori veze-
tésével. Ennek során foglalkoztatási,
képzési tanácsadással, tréninggel
segítették az állás nélkül maradt dol-
gozókat, a felszámoló szervezet
munkavállalók elhelyezését célzó
programját. Központi támogatásból
munkaerõ-piaci program indítását is
kezdeményezték a gyártás mi elõb -
bi újraindítása, az ehhez szükséges
feltételek biztosítása érdekében. Ez
a program a felszámoló szervezet be-
vonásával valósult meg, és négy hó-
napon át 157 fõnek biztosított mun-
kát, a mûködõképesség megõrzé-
séhez kapcsolódó feladatok ellátá-
sával.

A program 2010. február végéig
tartott. Ezt követõen, a felszámolá-
si eljárás során kiírt értékesítési pá-
lyázat gyõztese, egy nemzetközi be-
fektetõi csoport – az újraindításra irá-
nyuló szándékának komolyságát is
jelezve – 2010. március 1-jétõl to-
vábbi 2,5 hónapon keresztül, saját
erõbõl vállalta a 157 dolgozó alkal-
mazásának költségeit. Sajnos, a be-
fektetõi csoport ezt követõen elállt
vételi szándékától, s a termelés új-
raindításának feltételeit azóta sem
sikerült megteremteni. 

– Vannak információik az elbo-
csátott dolgozók sorsáról?

– Túlnyomó többségük álláske-
resõként regisztrált szervezetünk-
nél. 2008-tól kezdõdõen összesen
725-en vették fel velünk a kapcso-
latot, 609-en a miskolci kirendelt-
séggel. Ez utóbbiak közül 341-en az
50 év fölötti generációhoz tartoznak,
mintegy hatvanan pedig csupán ál-
talános iskolai végzettséggel ren-
delkeznek. Õk elõreláthatóan igen
nehezen tudnak újra elhelyezked-
ni a térség munkaerõpiacán. A lét-
számcsökkentés végrehajtását kö-
vetõen a miskolci kirendeltségünk
célzottan próbált segíteni, megke-
resve a térség azon nagyobb mun-
káltatóit, amelyek fémipari szak-
mával rendelkezõket tudnának fog-
lalkoztatni. Ezek a törekvések a vál-
ság idõszakában egyelõre kevés
eredménnyel jártak: közel 400 ko-
rábbi dolgozó jelenleg is álláskere -
sõként tart kapcsolatot a kirendelt-
séggel.  

– Volt érezhetõ hatása Miskol con
a korábbi közmunkaprogram nak?

– A regisztrált álláskeresõk szá-
mának alakulását nyilván nem lehet
egyetlen tényezõhöz kötni, még

akkor sem, ha a miskolci foglalkoz-
tatásban számottevõ szerepet tölt be
a közfoglalkoztatás. A 2010-ben kü-
lönféle közfoglalkoztatási formákban
alkalmazottak száma összességé-
ben csökkent a múlt év utolsó hó-
napjaiban. A miskolci lakosok között
nyilvántartott álláskeresõk száma vi-
szont éppen a múlt év novembe-
rében volt a legalacsonyabb – 12 092
fõ – s bár ez a szám december vé-
gére már 270-nel emelkedett, jó ezer
fõvel még mindig elmaradt a 2010.
február végén mért csúcsponttól.

– Milyen szerepe lesz a munka-
ügyi központnak az új foglalkozta-
tási programban?

– A munkaügyi szervezet és a te-
lepülési önkormányzatok partnerségi
kapcsolatának néhány eleme átala-
kul a jövõben, azonban a lényeg –
hogy közösen keressük a térség fog-
lalkoztatási helyzetének javítására irá-
nyuló megoldásokat –, a közfoglal-
koztatás új rendszerében sem vál-
tozik. Annyi bizonyos, hogy a 2011-
ben induló Nemzeti Közfog lal koz -
ta tási Program mûködtetése során
a korábbinál több feladat hárul a
munkaügyi kirendeltségekre és a
központi szervezetre egyaránt. A köz-
foglalkoztatásra irányuló pályázatok
kiírása, és a benyújtott pályázati prog-
ramokkal kapcsolatos szerzõdéskö-
tések mellett kiemelt feladatunk
lesz az ellenõrzés. Az eddigiekhez
hasonlóan, természetesen továbbra
is a kirendeltségek végzik a közve-
títési feladatokat. Kiemelt figyelem-
mel arra, hogy a bérpótló juttatás-

ban részesülõk közül minél több
munkavállalót segítsenek – elsõdle-
gesen a nyílt munkaerõpiacon, de
akár közfoglalkoztatás keretében is
– tartós, vagy átmeneti munkale-
hetõséghez.    

A kormány által alapított közala-
pítványok és alapítványok átala-
kítása a Bay Zoltán Alkalmazott
Kutatási Közalapítványt is érinti,
melynek összevonták két mis-
kolci intézetét. Babcsán
Norbert, az új miskolci intézet
igazgatója munkacsoportjával
nemrégiben nemzetközi hírnév-
re tett szert az alumíniumhab
megalkotásával. 

� SZEPESI S. 

– 1996-ban Pro Sciencia és 2004-ben
Tudományos Díjat kapott, három ta-
lálmánnyal rendelkezik. Mi vonzot-
ta a tudományos pályára?

– A kíváncsiságom. Alapvetõen kí-
váncsi ember vagyok – már gye-
rekkoromban is az voltam – és sze-
rencsésnek érzem magam, hogy ezt
a kíváncsiságomat mind a mai napig
meg tudtam õrizni. Ebben nagy sze-
repük van egykori tanáraimnak is,
akik nagyon sok érdekes dolgot mu-
tattak. Olyanokat, amelyek még kí-
váncsibbá tettek. Az általános isko-

lában például, ahová jártam, egyszer
Zombori Ottó csillagász tartott elõ -
adást, és kaptam tõle egy pár len-
csét, amikbõl távcsövet készítettem.
Esténként azzal kémleltem a csilla-
gos eget. Az egyetemen – 1996-ban
szereztem mérnök-fizikus oklevelet
a Miskolci Egyetem és az Eötvös
Lóránd Tudományegyetem közös
képzésében – Bárczy Pál mutatott
különleges anyagokat, kristályokat,
majd megengedték, hogy a világ leg-
jobb berendezésével növesszünk
kristályokat. Abban is szerencsés
voltam, hogy az USA-ban, a világ ve-
zetõ ûrkutatási hivatalánál láthattam,
hogyan készültek a rakéták. Aztán
megtanultam, hogyan kell leírni a
megfigyeléseimet, hogyan kell el-
mondani hallgatóknak, tanulóknak
mindazt, amit én már tudok.  

– Vannak tudományos példaképei?
– Mindenképpen ide sorolnám a

Nobel-díjas Oláh Györgyöt, Sir
Harold Kroto-t, Teller Edét, Bay
Zoltánt és Pungor Ernõt. Oláh György
és Bay Zoltán kivételével mind -

annyiukat személyesen ismerem, il-
letve ismertem. Oláh György ha-
zánkból indult, kiváló tudós és in-
novátor. A metanolgazdaság kon-
cepciójának úttörõje és a szuper-
savak felfedezõje. Mindig tudta,
hogy milyen nagy cég „védelmében”
alkosson. Kroto egy szuper tanár, aki
Nobel-díjas eredményeit az óvodá-
soknak is el tudja magyarázni. Teller
Ede az atomkorszak, vagyis egy vi-
lágformáló korszak vezéregyénisége,
aki forradalmasította az emberiség
tudásbázisát. Bay Zoltán az alap- és
az alkalmazott kutatások terén egya-
ránt kiváló szakember volt. Korábban
a mai értelemben vett kutatás me-
nedzsereként vezette a magyar ipar
akkori fellegvárának, a Tungsramnak
a fejlesztéseit, megszámlálhatatlan
szellemi terméket hozva létre. Pungor
Ernõ Magyar ország legnagyobb al-
kalmazott kutatási intézményháló-
zatát hozta létre, kiváló oktató és tu-
dományszervezõ volt.

– Mit tart élete legnagyobb sike-
rének?

– Elsõsorban a családomat, a
NASA-nál töltött éveimet, a fém-
habfejlesztés eredményeit, és azt a
jelenlegi lehetõséget, hogy a miskolci
Bay Zoltán Intézetet irányíthatom.
Szerintem a harmónia a siker ered-
ménye, és a mindennapi kis sikerek
is nagyon fontosak. A kis és nagy

problémák megoldásai, a
személyiségfejlõdésben
elért eredmények, a csa-
ládi és a társadalmi meg-
becsülés. 

– Miben áll az Önök
által létrehozott alumíni-
umhab jelentõsége?

– Olyan új anyagot ké-
szítettünk, amely bizonyos
területeken versenytársa
lehet a fából vagy mûa-
nyagból készült alkatré-
szeknek. Olcsóbb, köny-
nyebb, mint ezek, a szi-
lárdsága viszont lényegesen
jobb. A mi technológiánk-
kal készült hab a mûa-
nyaghoz hasonlóan fel-

dolgozható, önthetõ és hegeszt-
hetõ is. Számos helyen lehet alkal-
mazni, az autóipartól kezdve az épí-
tõiparon át egészen a képzõmûvé-
szeti alapanyagokig. Készülnek fém-
habból hangelnyelõ falak, páncél-
anyagok is.

– Milyen érzékelhetõ változásokat

hoz a két miskolci kutatóintézet
összevonása?

– Egy olyan nagyméretû, alkal-
mazott kutatási intézet jön létre,
amely képes lesz komplex feladatok
felvállalására – a nanotechnológiá-
tól kezdve, az egészségügyi fejlesz-
téseken keresztül a gyártástechno-
lógiáig. Megvalósul az a kapacitás,
amellyel a miskolci Bay Zoltán
Intézet hathatós együttmûködõ part-
nerré válhat a régió iparfejlesztési
projektjeiben.  

– Hogyan egyeztethetõ össze a sok
elfoglaltsággal járó tudományos te-
vékenység a magánélettel?

– Nagyon fontos a megfelelõ csa-
ládi háttér. A siker ugyanis nem jár
egyedül, kudarcok is érik az embert,
és a család egy menedék. Egyben
támogatás is – a házastárs segítsége
adhatja a legnagyobb lendületet. A
feleségemmel egy munkahelyen,
egy osztályon dolgozunk, nálunk a
munka és a magánélet összefonó-
dik. Szerintünk ez a lehetõ legjobb
helyzet.

MiNap-portré

„Alapvetõen kíváncsi ember vagyok...”

Életrajz
Tamási Ildikót 2010. október 20-án
nevezték ki az Észak-magyarorszá-
gi Regionális Mun ka ügyi Köz pont
fõigazgatójává. Alap vég zett sége
élelmiszeripari mérnök, majd mér-
nök-közgazdász és személyügyi
végzettséget is szerzett a közgaz-
daságtudományi egyetemen. 1995
óta dolgozik a munkaügyi szerve-
zetben, közigazgatási pályafutását
a balassagyarmati kirendeltségen
kezdte. 1999-tõl a Nógrád Megyei
Munkaügyi Központ igazgatói pozícióját töltötte be, majd – a regio-
nális átszervezést követõen – a salgótarjáni, késõbb a pásztói kiren-
deltség vezetõjeként tevékenykedett. Szakmai munkája mellett az el-
múlt idõszakban részt vett az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesz-
tését érintõ uniós projektekben is. A szolgálat hosszú távú fejlesztési
stratégiájának alprojektjét vezette, és vezeti ma is. Véleménye szerint
ez a munka megalapozza a következõ idõszak szakmai és intéz-
ményfejlesztési irányait, konkrét projektterveit.

Szakmai tapasztalatai alapján kiemelt figyelmet kíván fordítani a mun-
kavégzés „frontvonalára”, a kirendeltségekre. Meggyõzõdése, hogy ezek-
nek kiemelt szerepük van a szervezet hatékonyságában, a munkálta -
tók és munkavállalók elégedettségében, a kapcsolati háló építésében.
A foglalkoztatottság növelése érdekében hatékonyabbá kell tenni a mun-
káltatói kapcsolattartást, törekedni kell a munkaadókkal és más társa-
dalmi-gazdasági szervezetekkel történõ, hatékony együttmûködésre.

A KSH felmérésébõl szárma-
zó adatok szerint a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében
foglalkoztatottak száma a
2008. év végi 228,6 ezer fõs
csúcsot követõen csökkent,
mélypontját 2009 elsõ ne-
gyedévében érte el, 215,4
ezer fõvel, a gazdasági válság
hatására. Ezt követõen, 2009-
ben 222 ezer fõ körül stagnált,
2010 elejére azonban újra
216,3 ezer fõre esett. Az év
további idõszakában kismér-
tékû növekedés jelentkezett,
az elsõ három negyedévben
átlagosan már csak mind-
össze egy százalékkal dol-
goztak kevesebben – azaz a
foglalkoztatottság csökkenése
lényegében megállt. A mun-
kaügyi szervezet nyilvántartása
alapján a miskolciak közül
2010-ben átlagosan 12 708
fõ keresett álláshelyet. Élet-
korukat tekintve a legtöbben
a munkavállalási szempontból
legaktívabbnak tekinthetõ
25–50 éves korosztályhoz tar-
toztak, ide sorolható a nyil-
vántartott álláskeresõk 65 szá-
zaléka.

MUNKAERÕ-PIACI LÁTLELET MISKOLCRÓL
Van, aki keres, van, akit keresnek – de csak ritkán találkoznak

A regisztrált álláskeresők száma
Borsod–Abaúj–Zemplén megyében

MiKom grafika

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja, http://emrmk.afsz.hu
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tanfolyam

INDUL VASÁRNAPONKÉNT
kezdőknek, 

12–99 éves korig
(párok, jegyespárok, szólók)

Ingyenes foglalkozás 
(14.00–15.00-ig),

beiratkozás és 

tandíjbefizetés:
2011. január 23.

(14.00–16.30-ig)

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

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

TÉLI AKCIÓK A PITTI SZÉPSÉGHÁZBAN:
• IPL-fényterápiás: bőrfiatalítás

szőrtelenítés
értágulatok kezelése

Hámlasztás 55%-os gyümölcssavval, oxigénterápiával

Luxus Mezo bőrfiatalítás
24 karátos Luxus Arany ránctalanító kezelés

–20% KEDVEZMÉNY
Elérhetôség: Pitti Szépségház

3530 Miskolc, Széchenyi út 12. 
Telefon: 46/353-114

www.pitti-szepseghaz.hu
e-mail: info@pitti-szepseghaz.hu

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7.00–20.00-ig, 

szombat: 8.00–13.00-ig

Máger Ágnes festõmûvésznek
ítélték oda a 2010. évi
Miskolci Múzsa Díjat. A ma-
gyar kultúra napjának eszmei-
ségéhez és üzenetéhez illesz-
kedõ elismeréssel – amelyet a
kultúra napján, ünnepélyes
keretek között vesz át a díja-
zott – évente azokat az alkotó-
kat, alkotói csoportokat jutal-
mazzák, akik munkásságukkal
hozzájárultak Miskolc mûvé-
szeti életének fejlõdéséhez,
hírnevének növeléséhez. 

� SZEPESI S. 

– Kijelölt útja volt a képzõmûvé-
szethez? 

– Nem. Elõször irodalmi pályára
készültem, de végül a képzõmûvé-
szetnél kötöttem ki. Alapvetõen
minden mûvészethez vonzódom,
szeretek „szörfözni” a különbözõ
mûfajok között. Mesterségem igazi
címere azonban a paletta és az ecset.

– Van, ami különösen jellemzõ a
mûvészetére?

– Úgy érzem, a mûfajok közötti
átjárás gazdagíthatja a gondolkodást,
így szélesebb skálán inspirálódik a
szellem, míg az alkotás megszületik.
Szeretek visszamenni az idõben, ta-
nulmányozni szakmabeli „felme-
nõimet”. Az alkotáshoz vezetõ utat

folyamatos tanulásnak tartom. Nem
széltõl szélig, „kifutóra” festem a ké-
peimet, a nagy terek pártján vagyok,
amelyekben szárnyas figurák, sip-
kások, zenei átiratok, vagy éppen
szakrális témák jelenhetnek meg.
Összefoglalva: a mûvészetben a
szabadságot, a játékot és a tudást sze-
retem. 

– Hogyan fogalmazná meg a vi-
szonyát Miskolchoz? 

– Miskolcon teremtettem eg-
zisztenciát. Itt házasodtam, itt szü-
letett a gyermekem. Szombathelyrõl,
szü lõ  városomból ide költöztettem
édesanyámat is, aki még élhetett ve-
lünk szeretetben 15 évet. Itt vannak

a barátaim, kedves is-
me rõseim. Szakmai,
mû vészi múltam is ide
köt. Viszont azt is el
kell mondanom, hogy
Mis kolc nem könnyû
hely! A ’70-es, ’80-as
években pezsgõ város
volt, az egyetem és az
ipar sok értelmiségit
vonzott ide Buda pest -
rõl. A zöld környezet:
Lillafüred, Tapolca, a
Bükk sok alkalmat
adtak a kirándulásra,
így hamar megkedvel-
tük a várost. És ami

még fontosabb: az is befogadott min-
ket. A rendszerváltozással azonban
érezhetõen megbillent Miskolc men-
tális egyensúlya. Nagyon jó, hogy
mégis van itt egy Opera fesztivál, van
Grafikai Biennále. Hogy itt vannak
a szimfonikusok – és még sokáig le-
hetne sorolni a város kulturális ér-
tékeit. 

– Mit jelent az Ön számára a
Miskolci Múzsa Díj? 

– Számomra végtelenül megtisz-
telõ, hogy ezúttal nekem ítélték, az
elõttem díjazottak rangos névsora is
bizonyítja ennek az elismerésnek az
értékét. A Múzsa Díj azért is becses,
mert civil grémium adományozza,
szponzorálja. Jelzi, hogy a városban,
a városért cselekvõ, pozitív gondol-
kodású díjalapítók és kurátorok tud-
ják: a mûvészetbe, tudományba, tu-
dásba vetett hit generálhatja az ér-
tékteremtõ jövõt. Hiszen a kurató-
rium is éppen ezt, az értékterem-
tést díjazza. Olyan alkotók munká-
ját, akik mûvészetükkel tevékenyen
tettek, tesznek városukért is.

– Hogyan látja ma a kultúra és a
mûvészet helyzetét? 

– A mûvészeteknek – a maguk
sokféleségével, sokszínûségével, nyi-
tottságával és zártságával – vissza kell
kapniuk a tekintélyüket. A globális
gondolkodás – a szemlélhetõ, nyi-
tott világra, gyors információcseré-
re hivatkozva – akarva-akaratlanul
 sietteti a trendekhez való „becsat-
lakozást”. Felszívja az egót, annak

pozitív és negatív tulajdonságaival
együtt. Ez a fajta globális mûvészet
„nézet”, de nem „láttat”.Gyors egy-
másutánban felemel, majd egy új-
donsült zsenivel felülírja az egészet.
A mûvészetnek, még a legkísérle-
tezõbbnek is, erkölcsi, morális fe-
lelõsséggel kell bírnia, csak így ma-
radhat hiteles!

„VÉGTELENÜL MEGTISZTELÕ,
HOGY NEKEM ÍTÉLTÉK”

A Múzsa díjas Máger Ágnes – kultúráról, mûvészetrõl és Miskolchoz való viszonyáról 

„A XX. század második feléhez köthetõ változatos és gazdag miskolci
képzõmûvészetnek különleges értéke Máger Ágnes munkássága. A
mûvészet komplexitását érzékeny mûveltséggel valló alkotó pályáját a
képzõmûvészet, zene, színház, irodalom szinte egyenrangú érintettség-
gel formálta. (...) Mestereitõl megtanulta a színes festõiség belsõ érzel-
mekre is figyelõ mesterségbeli fortélyait. Szerettei a lélek és a gazdago-
dó tudás bölcs, befelé is figyelõ erejével formálták jellemét. Ezekre épít-
ve embertársai, barátai és tanítványai felé a nyitottságra építkezõ szere-
tet erejével gondolkodik és gondoskodik ma is a közös dolgaink érték-
re és helyes mértékre figyelõ továbbéltetésérõl. Az erkölcsi-szakmai tra-
díció tisztelete sugárzik át mûvein is: panteisztikus tájképein, zenét, szín-
házi karaktereket idézõ táblaképein, könnyed vázlatain, a bibliai jelene-
tek figyelmezõ drámáiban. Könnyed festõi stílusa, pittoreszkjei megtart-
va karakterüket, egyre érettebbé váltak az évek során. A természet fen-
sége lelkén átszûrt lényegének megjelenítése, gyorsan múló és változó
szépségeinek képi idézése, az emberi lét gyengeségeinek ostorozása, a
történelmi sorsfordulók elõtti tisztelgés, a keresztény mítosz jelenetei-
nek megformálása, a morális munkák kihívásai más és más alkotói hoz-
záállást és módot indukáltak mûvészetében”. 

(Dobrik István mûvészettörténész)

Életrajz
Máger Ágnes Szombathelyen
született. 1971-ben végzett a
Képzõmûvészeti Fõiskolán, s a
következõ évben Miskolcra köl-
tözött. 

Fõiskolai végzõsként ren-
dezte elsõ kiállítását a budapesti
Eötvös Kollégiumban. 1972-ben
a miskolci Libressóban mutatta
be rajzait, majd részt vett a
Salgótarjáni Tavaszi Tárlaton s a
Miskolci Téli Tárlaton. 1972-
ben megkapta a hároméves
Derkovits-ösztöndíjat, majd
1974-ben Miskolc város ösz-
töndíját is elnyerte. 1974-ben
díjat kapott a Tavaszi Tárlaton
és a Téli Tárlaton is, a Fiatal
Mûvészek Stúdiójának kiállítá-
sain pedig KISZ-nívódíjban ré-
szesült. 1978-ban a hatvani
Tájképfestészeti Biennále ezüst-
diplomáját kapta.

Irodalmi illusztrációkat is ké-
szített (Ady, Csokonai, Krúdy),
rendszeres résztvevõje hazai és
külföldi kiállításoknak. 1990-
ben az õ közremûködésével ala-
kult meg a Gömöri Mûhely,
amelynek azóta is vezetõje.
Díszlet- és jelmeztervezéssel is
foglalkozott: a Miskolci Nemzeti
Színház számos produkciójában
mûködött közre, s dolgozott a
Csodamalom Bábszínháznak
is. Fontosak egyházmûvészeti al-
kotásai, mûvei több hazai és kül-
földi templomban fellelhetõk.
1991-ben, a pápalátogatás al-
kalmából Szombathely az õ
egyik alkotását, a Veronika-ol-
tárt ajándékozta II. János Pálnak. 

HIRDETÉS

HIRDETÉS

� FOLYTATÁS

AZ 1. OLDALRÓL

– A mocsáriciprus-lele-
tek jelentõségét fõleg
az adja, hogy ezek a
 mio cén kori ciprusok
nem kövesedtek meg,
az oxigénmentes kör-
nyezetben konzerváló-
dott a faanyaguk. Így
 lehe  tõség van széles
körû tudományos vizs-
gálatukra és a fatörzsek
további konzerválására –
mondta el Pusztai Tamás igazgató.

2009-ben a múzeum – a fenn-
tartó megyei önkormányzat támo-
gatásával – új kiállítási tér létreho-
zására pályázott. A sikeres projekt-
tel csaknem 370 millió forintot nyer-
tek el. Ez a beruházási költség  mint -
egy 85 százalékát fedezi, 65 milliós
önerõvel.

A Pannon-tenger kiállítóépület
várhatóan 2012. március 15-én nyit-
ja meg kapuit a látogatók elõtt. A
tervek szerint fontos szerepe lesz
majd a tudományos kutatás és az ok-
tatás területén, számos szakmai
programnak és idõszakos tárlatnak
biztosít helyszínt. Emellett tudomá-
nyos ismeretterjesztõ elõadásokat,

filmvetítéseket, ásványbörzéket, ren-
dezvényeket és múzeumpedagógiai
foglalkozásokat is rendezhetnek itt.

A Herman Ottó Múzeum Papszeri
kiállítási épületében fotókiállítással,
mûhelybeszélgetéssel, mûvészet-
történeti elõadással, játszóházzal és
múzeumi teaszalonnal is várják a lá-
togatókat szombaton, a magyar kul-
túra napján. A Görgey úti, közpon-
ti épületben az Anima vonósnégyes
koncertezik, elõadást tart Kordos
László professzor, múzeumi szalon-
zene szól, és megtekinthetõ lesz a
múzeum képtára, valamint a mo-
csári ciprusok konzerváló csarnoka
is. (Részletesen lásd a 8. oldalon, prog-
ramajánlónkban)

Alapkõletétel,
múzeumi programok
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AKCIÓ! 2011. 01. 24-TÔL 2011. 01. 29-IG

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.

Az elmúlt idõszakban kiépült
az ellátórendszer távfelügyele-
te, gyorsan el tudják hárítani
az esetleges meghibásodáso-
kat, sok esetben ezekrõl az
érintett felhasználók nem is
szereznek tudomást. Többek
között ennek is köszönhetõ,
hogy bár már félidejéhez ér-
kezett a fûtési szezon, emlí-
tésre méltó üzemzavar idáig
nem történt.

� SZEPESI S. 

– A Miskolci Hõszolgáltató Kft.
mindig kiemelt fontossággal ke-
zelte a szolgáltatás színvonalának,
a mûködtetés biztonságának a fo-
kozását – hangsúlyozta Vécsi
György, a MIHÕ Kft. ügyvezetõ
igazgatója, aki egy fontos fejlesz-
tésrõl is beszélt lapunknak. Az el-
múlt éven fejezõdött be a cégnél
egy több éven át tartó beruházás-
sorozat, melynek eredményeként
a belvárosi távhõhálózaton két,
úgynevezett körösítõ vezetéket
építettek ki. Ez a két vezeték –
amellett, hogy elõsegítette új fo-
gyasztók bekapcsolását – alapve-
tõen javította a belváros távhõel-
látásának üzembiztonságát is. 

– Ennek a rendszernek kö-
szönhetõen, akár egy gerincve-
zeték-lyukadás esetén is zavarta-
lanul elláthatjuk a fogyasztóinkat,
a másik irányból – emelte ki
Vécsi György. 

A Petõfin igen, az Avason nem 

Ez a körösítõ vezetékrendszer
tette lehetõvé idén nyáron a

Petõfi utca rekonstrukciójához
kapcsolódó távhõvezeték áthe-
lyezését is. Az elõzõ fûtési sze-
zon befejezésétõl, tehát május kö-
zepétõl egészen december ele-
jéig úgy látták el a belvárost fo-
lyamatosan hõenergiával, hogy a
Petõfi utcai gerincvezeték gya-
korlatilag szétszedve, üzemen
kívül állt. 

Mint megtudtuk, az avasi la-
kótelepen jelenleg még sugaras ki-
építésû, s ebbõl adódóan sérülé-
keny a távhõellátó-hálózat. Egy
esetleges vezeték-meghibásodás itt
ellehetetlenítheti az érintett fo-
gyasztók ellátását. A biztonság nö-

velése érdekében ezen a terüle-
ten is tervbe vették a körvezeté-
kek kiépítését, elkészültek a kivi-
teli tervek. Az elkövetkezõ évek-
ben – az anyagi lehetõségek függ-
vényében – itt is meg kívánják épí-
teni a körösítõ vezetékeket, nagy-
mértékben javítva az üzembiz-
tonságot.

Szigorú gazdálkodás,
növekvõ tartozás

Az ügyvezetõ igazgató hangsú-
lyozta, hogy a szigorú költségta-
karékossági gazdálkodásnak kö-
szönhetõen, évekig nem kellett
emelni a lakossági alapdíjakat

Miskolcon. A társaság az energia -
költségek növekedését sem ér-
vényesítette teljes mértékben a
hõdíjaiban. Olyan innovatív
mûszaki fejlesztési megoldásokat
sikerült ugyanis bevezetni – illet-
ve beruházási projekteket meg-
valósítani – amelyek jelentõs meg-
takarítást eredményeztek a villa-
mosenergia-költségek terén.
Emellett az alternatív energiák
távhõ célú alkalmazásával csök-
kent a földgáz-alapú hõelõállítás
aránya is.

Ugyanakkor a MIHÕ felé fenn-
álló lakossági tartozások aránya
mintegy 15 százalékkal nõtt a

2009. év végi állapothoz képest,
a közületeknél ez az arány meg-
haladja a 30 százalékot. A kint-
lévõség 91 százaléka lakossági tar-
tozás. 

– Ennek növekedését megíté-
lésünk szerint befolyásolta az a kö-
rülmény, hogy múlt év január 1-
jétõl csökkent a szociális alapú
távhõtámogatás fajlagos bruttó
összege. Május 1-jétõl megszûnt
a „C” és „D” kategóriás távhõ
energiatámogatás, a „B” kategó-
riába soroltak támogatási össze-
ge pedig a felére csökkent. Mindez
nagyjából tízezer miskolci fel-
használónál eredményezett na-
gyobb összegû számlát – nyilat-
kozta Vécsi György.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az, hogy a Szent István tér „kiesé-
se” után a Patak utcára esett a vá-
lasztás, a közelsége miatt indokolja
az is, hogy az Integrált Városfejlesztési
Stratégia keretében a Kossuth és
Patak utca, illetve a Pátria tömb fe-
lületi burkolatát a város rendbe
akarja tenni. A burkolatok rendezése
elõtt pedig ésszerû az aláépítési mun-
kálatokat elvégezni – tette hozzá
Rostás László. A terület rendezése
azért is fontos, mert folyamatosan
nagy a jelenlegi felszíni parkoló ki-
használtsága is.

A mélygarázs pontos helye a
Patak utca által határolt kis tér,

amelynek a közepén jelenleg a pe-
dagógiai intézet épülete áll – ezt
elbontják, az intézetet elköltözte-
tik. Közel 130 autó fér majd el
benne, a terveket a Stúdió Kft. ké-
szítette, a garázs fölött pedig par-
kosítják a területet. A jelenlegi pe-
dagógiai intézet és a Rozmaring ház
közti parkoló helyén kiépítik a
Patak utca felületét – jelenleg a par-
kolón keresztül közlekednek az
autók. Ebbe az irányba szerették
volna nagyobb alapterületûre épí-
teni a mélygarázst, de egy távhõ -
vezeték ezt megakadályozza.

A Fõtér kapcsán a fõépítész el-
mondta, a város vezetése nem tett

le a megvalósításáról. Ebben az
ügyben a város lakóival, a helyi civil
és szakmai szervezetekkel egyetér-
tésben rövid idõn belül építõ jel-
legû párbeszédet kívánnak folytat-
ni. Ezt követõen meghívásos építé-
szeti tervpályázatot hirdetnek az egy-
séges tér meghatározásával, és ki-
választják azt a tervet, amely a város
részére is elfogadható, és az öna-
zonosságának a jövõbeni irányult-
ságát is tükrözi majd.

*
A mélygarázs építése kapcsán la-
kossági fórumot tartanak január 26-
án, szerdán délután 5 órától az
Egressy Béni Zeneiskolában.

Miskolc város polgármesteri hivata-
la felhívja a tanár-, tanító- és óvónõ -
képzõ intézetekben végzett hallga-
tók figyelmét arra, hogy a felsõok-
tatási törvény értelmében a fel-
sõoktatási intézmények 2011-ben is
adományozhatnak arany, gyémánt,

vas, illetve rubin díszoklevelet azok-
nak, akik oklevelüket 50, 60, 65 vagy
70 éve szerezték, és életpályájuk
alapján köz megbecsülésre méltóak.

A díszokleveleket az érdekeltek-
nek kell igényelni, de az adomá-
nyozást a pedagógus utolsó mun-

kahelye és a társadalmi szervek is
kezdeményezhetik.

A kérelmeket Miskolc Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hiva ta lának
Közoktatási Osztályára (3525 Miskolc,
Palóczy u. 1. sz.) kell beküldeni, leg-
késõbb február 28-áig.

Hamarosan folytatódnak a
Zöld Nyíl miskolci villamospro-
jekt kivitelezési munkái. Most a
végleges és mindenki által elfo-
gadott ütemterv és villamos-
pótló rendszer kialakítása, illet-
ve a fedett váró, az utastájé-
koztató eszközök véleményezé-
se van napirenden.

� TAJTHY Á.

– Az idei feladatok ütemezése és
a villamospótlózás szervezése már
folyamatban van, amint az idõjá-
rási viszonyok engedik, a kivitelezõ
megkezdi a munkát – mondta el
Csontos Ágnes, a közlekedési cég
projektmenedzsere. Az MVK Zrt.
egyébként már korábban, az épít-
kezési szünet megkezdése elõtt ja-
vaslatot tett a kivitelezõnek az üte-
mezésre és a villamospótló útvo-
nalakra vonatkozóan. Ezzel kap-
csolatban múlt év novemberében
három lakossági tájékoztatót is tar-
tottak, melyek témája kifejezetten
a Gyõri kapui terület volt.

– Az elsõdleges cél most az, hogy
január végére, február elejére kiala-
kuljon a végleges és mindenki által
elfogadott ütemterv és villamos-
pótló rendszer, ugyanis csak így
tudjuk idõben megkezdeni az uta-
sok és a lakosok tájékoztatását a pá-
lyaépítéssel és a forgalmi változá-
sokkal kapcsolatban – emelte ki
Csontos Ágnes.

Bár a pálya – a felújított szaka-
szon – már közel készen van, a mun-
kák azért itt is folytatódnak a még
megmaradt oszlopok eltávolításával,

és a megújult megállók befejezésé-
vel. A selyemréti mintamegállóban
decemberben már elkészült a fedett
váró, ám az utastájékoztató eszkö-
zök, kamerák, segélyhívók, korlátok,
virágládák kihelyezése még a kö-
vetkezõ hetek feladata. Ezeket január
utolsó hetében véleményezik az
érintettek (többek között a Nemzeti
Köz le ke dési Hatóság, a vakok és
gyengénlátók szervezetei vagy az ön-
kormányzat), és csak a mindenki által
elfogadott végleges verzió kialakítá-
sa után épül meg a többi megálló.

A PATAK UTCÁN ÉPÜL
MÉLYGARÁZS

HIRDETÉS

Díszoklevelet kaphatnak

Zöld Nyíl: folytatják a felújítást,
javítják a hibákat

Ténybox

� A távfûtési idény hivatalo-
san szeptember 15-tõl követ-
kezõ év május 15-éig tart.

� A városi hõszolgáltató tavaly
szeptember 30-án indította
be a távfûtést Mis kol con, a ko-
rábbi idényhez képest 12 nap-
pal korábban indult a szezon.

� Az eddig eltelt idõszak alatt
a külsõ hõmérsékleti átlag
1,26 fokkal volt alacsonyabb az
elõzõ évinél – a hõenergia-fel-
használás több mint 11 szá-
zalékkal haladta meg a
2009/2010-es fûtési idény
hasonló idõ szakának hõmeny-
nyiség-felhasználását.

A Petôfi utcai rekonstrukciónál a körösítô vezetékrendszer segített

FÛTÉSI SZEZON – HELYZETKÉP FÉLIDÕBEN

�

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Emlékeztette a vendégeket arra,
hogy Miskolc is pályázott az Európa
Kulturális Fõvárosa 2010 címre. És
bár a „versenyt” végül Pécs nyer-
te, a másodikként befutott Miskolc
is egyértelmûvé tette: városunk ma
már a mûvészetek, a kultúra alkotó
és befogadó – európai látószögbõl
is érzékelhetõ – otthonának szá-
mít. A jeles miskolci programok
közül kiemelte a „Bartók + …”
Miskolci Nemzetközi Opera fesz -
tivált és a CineFest Fiatal Filmesek
Nemzetközi Fesztiválját. Szólt arról,
hogy számos nemzetközi jelen -
tõségû mûvészt indított útjára vá-
rosunk, köztük például az Oscar-
díjas hoollywoodi forgatókönyvírót,
Pressburger Imrét. De itt töltötte
gyermekéveit a nemzetközi hírû
kortárs zeneszerzõ, Eötvös Péter,
és városunkból indult, majd utol-
só éveire ide tért vissza a világhírû
grafikusmûvész, Szalay Lajos. 

Városunk természeti adottságai-
ról szólva beszélt a Bükk hegység
különleges mikroklímájáról és az eu-
rópai kuriózumnak számító tapol-
cai Barlangfürdõrõl, amelynek lá-
togatói nemcsak az egyedi élményt,
de a gyógyvíz jótékony hatását is
élvezhetik. A városvezetés egyik fon-
tos céljaként, feladataként fogal-
mazta meg: zöld város formálódik
a hajdani iparváros helyén. Hogy az
itt élõk mielõbb emberléptékû kör-
nyezetben, egészséges élettérben
mutathassák meg értékeinket a
hozzánk érkezõ vendégeknek.

Brüsszeli
bemutatkozás

�
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Ferenczi Sándor
Egészségügyi Szakközépiskola 

3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.
OM azonosító: 038016

Humán szakterület (egészségügyi szak-
macsoport)
(tagozatkód: 11) 3 osztály

A program elsõ képzési szakaszában – a
9–10. évfolyamon – a tanórák nagyobb szá-
zalékában a közismereti tantárgyak oktatá-
sa folyik, ezzel együtt kiemelt feladat a ké-
pességfejlesztés és a szakmai orientáció. 
Az elsõ szakasz új tantárgyai: 

kommunikáció, ön- és társismeret, ta-
nulásmódszertan, pályaismeret, egész-
ségtan, környezetkultúra. 

A második képzési szakaszban – a 11–12. évfolya-
mon – folytatódik az érettségire való felkészítés, ugyan-
akkor egészségügyi és szociális irányú szakmai elő-
készítés történik.
A második szakasz új tantárgyai:

általános lélektan, szociálpszichológia, fejlődéslélektan,
mentálhigiéné, gondozástan, emberi test, egész-
séggondozás és szakmai kommunikáció.

Humán szakterület – oktatás szakmacsoport (pe-
dagógia)
(tagozatkód: 13) 1 osztály

9–10. évfolyamon a szakmacsoportos alapozó isme-
retek és gyakorlatok tantárgyai meg-
egyeznek az egészségügyi szakmacso-
port tantárgyaival.
11–12. évfolyamon pedagógia és pszi-
chológia tantárggyal egészül ki az elmé-
leti képzés, illetve pedagógiai gyakorla-
ton vesznek részt a tanulók.

Valamennyi évfolyamon csoportbontás-
ban oktatjuk a magyar nyelvet, az ide-
gen nyelvet, a matematikát, az informa-
tikát és minden szakmai orientáló és el-
õkészítõ tantárgyat. 

A 9. évfolyam befejezése után a tanulók
egyhetes kommunikációs táborban, a 10.
évfolyam után egyhetes ön- és társisme-
reti táborban, a 11. évfolyam befejezése után
pedig kéthetes pálya orientációs gyakorla-
ton vesznek részt.

A felvételi eljárás rendje: Felvételi kö-
vetelmények: az általános iskolából hozott
eredmények (7. év vége és 8. félév ma-
gyar nyelv és irodalom, történelem, ide-
gen nyelv, matematika, fizika, biológia tan-
tárgyak osztályzatai) pontjai alapján 50%-
ban számít a felvételi pontokba. Központi

írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból 25%-
ban, valamint a szóbeli meghallgatás 25%-ban kerül be-
számításra.
Központi írásbeli vizsga időpontja: 2011. január 22-én,
10 órától.
Pótló írásbeli vizsga időpontja (csak azon tanulók ré-
szére, akik alapos ok miatt nem tudtak részt venni az
előzőn): 2011. január 27-én, 14 órától.
Szóbeli elbeszélgetés: 2011. március 4-én, 12 órától.

Alaptevékenységünk közé tartozik a sajátos nevelési igé-
nyű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai neve-
lése, oktatása (dyslexiás, dysgráfiás, dyscalculiás ta-
nulók nevelési-oktatási feladatainak ellátása).

Dr. Ficsór Józsefné
igazgató

Képzési kínálat 8. osztályos tanulók részére

ÚMFT infovonal:
06 40 638 638
nfu@meh.hu ● www.nfu.hu

Befejezéshez közeledik a Fazola Henrik Területi
Integrált Központ létrehozására elnyert európai
uniós pályázat (TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0015)
megvalósítása, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
támogatásával, az ESZA Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft. közremûködésével. A 2009. már-
cius 3-án aláírt szerzõdés értelmében a támoga-
tás azt a célt szolgálta, hogy a 4 társult intézmény
(Kós Károly Építõipari Szakközépiskola, Eötvös
József Építõipari, Mûvészeti Szakképzõ Iskola,
Gábor Áron „Mûvészeti Iskola” Szak közép iskola
és a Bartók Béla Zenemûvészeti Szak kö zépiskola)
számára elkészítsék az együttmûködés rendjét, ki-
dolgozzák a közös dokumentumokat, szakmai
programot, helyi nevelési tervet, felkészüljenek a
közös munkára. Ehhez a projekt biztosított anya-
gi forrást külsõ segítség igénybevételére. Nyolc cég-
gel kötött szerzõdést a Kós Károly Építõipari
Szakközépiskola és Szakiskola, mint a TISZK ve-
zetõ intézménye a szakmai munka segítésére.

Egy ilyen központ kialakításakor fel kell készülni
a tagintézmények vezetõinek, pedagógusainak is
a közös munkára. A pályázat anyagi fedezetet biz-
tosított a továbbképzések szervezéséhez, lebo-
nyolításához. Pedagógusaink maguk is részt vet-
tek általunk hasznosnak tartott témák átadásá-
ban, amikor akkreditált továbbképzési programokat
készítettek 15 témakörben. Ebben a munkában
is támaszkodhattak külsõ segítségre.

Ezekben az intézményekben magas a hátrá-
nyos, illetve halmozottan hátrányos helyzetû ta-
nulók száma. Ezért kapott nagy hangsúlyt a közös
esélyegyenlõségi stratégia megalkotása. A végre-
hajtáshoz komoly segítséget jelentett, hogy pszi-
chológust, szociálpedagógust és fejlesztõpeda-
gógust alkalmazhattunk.

A szakképzés korszerûsítéséhez elengedhetetlen
a közös minõségbiztosítás stratégiájának kidol-
gozása. Várható, hogy a végrehajtás során még
komoly erõfeszítésekre lesz szükség.

A szakképzés jövõje – s az ország jövõje – függ
attól, hogy minél többen megtalálják azt a szak-
mát, amelyben elérik céljukat, munkalehetõsé-
get találnak. Jelenleg a pályaválasztás nagy prob-
lémája, hogy a szülõk, rokonok, barátok, isme -
rõ sök véleménye határozza meg a fiatalok to-
vábbtanulását. Nem csoda, ha sokan csalódnak,
mert nem rendelkeznek megfelelõ információ-
val. Erre keresi a megoldást az a pályaorientáci-
ós program, amelyet a TISZK-re készítettük el, külsõ
segítséget is felhasználva. Nagy segítséget jelent
a mindennapok problémáinak megoldásában az,
hogy lehetõséget kaptunk egy pályaorientációs
munkatárs alkalmazására.

Az uniós támogatás arra is lehetõséget biztosí-
tott, hogy a korszerû oktatás felé tegyünk lépé -
seket, amikor 10 témakört korszerû módszerrel dol-
goztunk fel. Ebben saját pedagógusaink, magukat
is tovább képezve, jelentõs erõfeszítéseket tettek. 

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy térsé-
günkben nagy a munkanélküliség, ráadásul ala-
csony a szakképzettek aránya. A szakképzettek
esetében sokszor tapasztalható, hogy tudásuk el-
avult. Ahhoz, hogy csökkenteni lehessen a mun-
kanélküliséget, meg kell újítani a felnõttképzést.
Ehhez elkészült a felnõttképzés hosszú távú
terve. A végrehajtásban nagy segítséget jelent két
új munkatárs (oktatásszervezõ, marketing és pá-
lyázatfigyelõ). Ezen túl tíz szakterületre kidol-
goztunk akkreditált szakképzési programot,
amellyel kiegészíthetjük a meglévõ szakképzést
korszerû ismeretekkel. 

A jövõ évtõl lehetõség nyílik a felsõfokú tech-
nikusképzés felé bõvíteni a képzési profilunkat
a Miskolci Egyetemmel kötött együttmûködési
megállapodás alapján.

A pályázat megvalósításában jelentõs munkát
végeztek az intézmények vezetõi, pedagógusai,
akik eközben ellátták mindennapi feladatukat is.

K. I. és G. Z.

A Fazola Henrik TISZK TÁMOP
pályázatának zárókonferenciája

Családokat vár a
Miskolci Egyetem
február 5-én, hogy
a pörgõ egyetemi
diákélet, a párat-
lan szépségû cam-
pus és a sokszínû
képzési paletta be-
mutatásával bi-
zonyságot adhas-
son arról, hogy a
Miskolci Egyetem
révén kitûnõ út
vezet a piacképes
diplomához.

Diákélet  – ami a
„nagybetûs életbe lépés” elõtt meghatározó él-
mények, emlékek sorává válik, s ami a régió leg-
nagyobb felsõoktatási intézményében valóban
egyedinek mondható.

– A napjainkban is élõ, több évszázados múlt-
ra visszatekintõ nemes diákhagyományok mellett
az Európa-szerte híres szépségû campus és annak
sokszínû szolgáltatásai mind jó alapot biztosítanak
azokhoz az évekhez, amelyek meghatározzák majd
a fiatalok jövõbeni boldogulását. Az épületek, a
tanulmányokat segítõ teljes infrastruktúra meg-
újulása jelenleg is tart, képzéseinket pedig – csak-
nem minden tudományterületet mûvelve – folya-
matosan fejlesztjük. Korszerû körülmények, gaz-
dag hallgatói karrierút – minden adott a sikeres
diplomához. Ezt szeretnénk megmutatni a fiata-
loknak és szüleiknek, a családoknak is – hangsú-
lyozta dr. Hell Judit tanulmányi rektorhelyettes.

A február 5-én, szombaton délelõtt 10 órakor
kezdõdõ programok ennek jegyében szólnak
arról, hogy mi mindent rejt a „város a városban”,
a Miskolci Egyetem. Modern, kiválóan felszerelt,
kényelmes kollégiumok, gazdag sport- és kultu-
rális lehetõségek, hallgatói nagyrendezvények,
fesztiválok, üzletek, étterem, posta, bank, egész-
ségügyi szolgáltatások… – minden egy helyen. 

A jó körülmények, külsõ feltételek bemutatása
mellett természetesen a lényeges tartalmi elemek

is feltárulnak, hiszen ismertetnek minden képzé-
si lehetõséget, választ kívánnak adni minden fel-
merülõ kérdésre, s lesz mód a gyakorlatban is meg-
tekinteni például a laboratóriumok világát. 

Vannak még bizonytalanságok, kérdések a feb-
ruár 15-i jelentkezési határidõ elõtt? Ahogy mon-
dani szokták: el kell menni, megnézni és kérdez-
ni. Aztán pedig dönteni kell. Helyesen dönteni! A
tudás, a barátság és a siker jegyében…

„A tudományos utánpótlás-nevelés és a mûsza-
ki, informatikai életpálya elismertségének növelé-
se a Miskolci Egyetem stratégiai céljaival össz-
hangban” TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007 címû
projekt támogatásával tehát az egyetem ezúttal a
családok elõtt nyitja ki kapuit, hogy megmutassa
és ajánlja azon értékeit, amelyek alapján az or-
szág elsõ Felsõoktatási Minõségi Díjas intézményévé
nyilvánították.

További információk: www.uni-miskolc.hu.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával való-
sul meg.

Családi Nyílt Nap 
az egyetemenITT A FELVÉTELI!

A fiataloknak és a szülőknek egyaránt nehéz döntéseket kell hozni és komoly pró-
batételeket kell kiállni a középiskolai és egyetemi felvételik idején. Ebben kívánunk
segítséget nyújtani alábbi összeállításunk hasznos információival. 
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Január 22., szombat: Labdarúgás. Elõkészületi mérkõzés: DVTK I
– Putnok. Diósgyõr, mûfüves pálya, 11 óra. DVTK II – Kazincbarcikai
SC. Diósgyõr, mûfüves pálya, 13 óra. Asztalitenisz. Borsod-Abaúj-
Zemplén megye újonc és serdülõ bajnoksága. Miskolc, Holcim SC
Sportcsarnok, 9 óra.
Január 29., szombat: Asztalitenisz. Borsod Volán I – Szentkirályi
Szõnyeg ASK. NB I férfi. Borsod Volán II – Tiszaújvárosi SC I. NB
II férfi. Diósgyõri ASE – Békési TE II. NB II férfi. Mindhárom mérkõ -
zést Miskolcon, a Szemere Szakközépiskola tornatermében rendezik,
11 óra. Jégkorong. Magyar Kupa négyes döntõ. Miskolc, Jégcsarnok,
13 és 16 óra 15 perc. Kézilabda. Avas Felsõzsolca Kupa nemzetkö-
zi férfi torna. Felsõzsolca, városi sportcsarnok, 10 óra. Kosárlabda.
Miskolci Sportiskola – OSC. Amatõr NB I nõi. Miskolc, Zrínyi
Gimnázium tornacsarnoka, 17 óra.
Január 30., vasárnap: Jégkorong. Magyar Kupa négyes döntõ. Miskolc,
Jégcsarnok, mérkõzés a harmadik helyért, 13 óra. Döntõ, 16 óra
15 perc. Kézilabda. Avas Felsõzsolca Kupa nemzetközi férfi torna.
Felsõzsolca, városi sportcsarnok, 10 óra.

Sportmûsor
Naponta két edzéssel, erõnléti
és labdás tréninggel felváltva
készül az NB II március elején
rajtoló, tavaszi szezonjára a
DVTK labdarúgócsapata. A
piros-fehérek szombaton két
edzõmérkõzést is játszanak,
emellett a január 30-án, Deb -
recenben rendezendõ Borsodi
Teremlabdarúgó Bajnokság
döntõjére is gyakorolnak.

� SOÓS P.

Amikor meglátogattuk a diósgyõ -
rieket, éppen a Majális park kör-
nyéki erdõkben vettek részt fu-
tóedzésen. Benczés Miklós, a csa-
pat vezetõedzõje fontosnak tart-
ja a jó kondíciót – mint mondja,
„kecskével nem lehet szántani”,
így a tavaszi mérkõzések során is
bírnia kell kilencven percig a já-
tékosoknak.

– A múlt héten nyolc kilomé-
tert futottak a fiúk, most pedig már

tizenkettõt, emeltük egy kicsit a
penzumot – mondta el a tréner.
– Naponta kétszer edzünk, egy
héten két alkalommal délutá-
nonként kondicionálótermi fog-
lalkozással fûszerezzük a trénin-
get. Néha azért a labda is elõke-
rül, vegyítve az erõnléti felkészü-
léssel.

Veréb György, a csapat kapus -
edzõje a kinti edzések alkalmá-

val sem feledkezik
el különös hobbijá-
ról, a négy levelû
lóhere gyûj tésérõl.
A szurkolók által is
ismert kedvtelés
nem újkeletû: a ka-
puslegenda a het-
venes évek óta
hódol „szenvedé-
lyének”. Most is ta-
lált a szerencsét
ígérõ növénybõl
egy példányt, amit

át is nyúj tott Ben czés Mik lósnak
– hátha gyõzelmet hoz a Borso -
di Terem labdarúgó Baj nokság
nagydön tõjén.

– Természetesen erre is készü-
lünk. Mást követel a teremfoci, mint
a nagypályás, ezért beiktatjuk a
döntõ elõtt a termes edzéseket is.
Jövõ héten elõkerül a labda, eltol-
juk a taktika felé a felkészülést, ez
azonban nem azt jelenti, hogy ne

izzadnának meg a játékosok –
tette hozzá a vezetõedzõ.

Az edzésen 14 mezõnyjátékos
vett részt, de Benczés Miklós re-
méli, érkeznek további próbajá-
tékosok. Lipusz Norbert mellett
Bogáti Péter (középpályás) és
Vadász Viktor (védõ) is itt készül
– döntés még nem született, hogy
szerzõdteti-e õket a klub. A tá-
vozók oldalán azonban már
három név is szerepel: Zsi voczky
Norbert és Roszel Róbert után Gál
Sza bolcs tól is elköszöntek. A ve-
zetõedzõ elsõsorban a hiány-
posztokat erõsítené meg, így leg -
inkább csatár, támadó középpá-
lyás és belsõ védõ pozícióba ke-
resnek embert.

*
A közönség szombaton két edzõ -
mérkõzésen is láthatja a csapatot
hazai környezetben: 11 órától a
Putnok, 13 órától a Kazinc barcika
ellen játszanak edzõ mér kõzést.

Egri István korábban sem pa-
naszkodhatott tétlenségre, hi-
szen a Miskolci Jegesmedvék
JSE elnöke reggeltõl estig talpon
volt. Az utóbbi években jócskán
adott feladatot a Jégcsarnok ve-
zetése is. Januártól újabb terhek
nyomják a vállát: a Miskolc
Városi Szabadidõközpont meg-
bízott igazgatójaként tesz kísér-
letet egy új irány kijelölésére.

� DOROS LÁSZLÓ

– Mennyivel gyarapodtak a teendõi?
– Az intézmény egészét kell szer-

vezni és felügyelni. Sport csar nok,
Jégcsarnok, kinti pályák... Az a sze-
rencse, hogy az operatív mun kát a
kollégák elvégzik, így nekem jobbára
stratégiai kérdésekkel kell foglal-
kozni. 

– Hamarosan pályázatot írnak ki.
Mit lehet három és fél hónap alatt
tenni?

– Igyekszem megtalálni a jó és cél-
ravezetõ megoldásokat. Amikor az
önkormányzat kiírja a pályázatot,
akkor derülhet ki, hogyan lehet az
elképzeléseimet abba beleilleszte-
ni. Az elmúlt négy és fél évben na-
gyon sok jó dolog történt itt, most
a tervek megvalósításához rendel-
kezésre állnak az eszközök is. Nem
titok, korábban elég sok vitánk volt
a létesítmény mûködését illetõen.
Számomra az a legfontosabb, hogy
sporttal töltsük meg a létesítmé-
nyeinket!

– Akkor viszont gazdaságilag gond
lehet. Így óhatatlanul is rá van kény-
szerítve a vezetés, hogy más jellegû
eseményeket is fogadjon!

– A sportra és a támogatásra van
a legnagyobb szükség! A sport köz-
feladat, egy iskola vagy egy óvoda
sem profitorientált intézmény. A
sporthoz kapcsolódó közvetett te-
vékenységekbõl haszna van az or-
szágnak, ez a terület manapság a
világ egyik legjobban szervezett

üzleti tevékenysége. Nálunk ez
még nem nagyon jelenik meg, mert
a látványsportok teteje hiányzik. Jók
vagyunk a diáksportban, a tömeg -
sportban és a szabad idõ sport ban,
de a szervezettség kívánnivalót
hagy maga után, és nincs megfe-
lelõen felépítve a struktúra. Ennek
része a hatéves gyerek sportja, de
az elité is! Arra törekszem, hogy ma-
ximálisan használjuk ki a rendel-
kezésünkre álló nívós létesítmé-
nyeket. Ez a városnak azt a hasz-
not hozza, hogy egészséges polgá-
rokat és gyerekeket kap. Nekünk az
a kulcskérdés, hogy az üzletileg is
érdekelt sportágakban a megye-
székhelyen eredményeket tudjunk
elérni.

A teljes interjú a minap.hu-n ol-
vasható.

Látványelemek helyett minõséget!

ERÕNLÉT, LÓHERE, PRÓBAJÁTÉKOSOK

Amennyiben a pénteken, lap-
zártánk után hazai pályán ját-
szott selejtezõmérkõzést meg-
nyerik a Miskolci Jegesmedvék
a Vasas HC ellen, az utolsó,
Ferencváros elleni mérkõzéstõl
függetlenül bejutnak a Magyar
Kupa négyes döntõjébe, melyet
január 29-én és 30-án a borsodi
megyeszékhelyen rendeznek.

Eddig sikerrel vették mindkét aka-
dályt az MJJSE jégkorongozói a
Tippmix Magyar Kupa selejtezõ -
jében: a Macik elõször idegenben
gyõzték le 11–5-re az Újpestet,
majd a Miskolci Jég csarnokban
gyûjtötték be a három pontot a
Sapa Fehérvár AV19 ellen (5–2). 

A pénteki feladat nem könnyû,
de korántsem megoldhatatlan. Ha
mégsem sikerül felülkerekedni a bu-
dapestiek együttesén, még mindig
nincs semmi veszve, hiszen egy

másik fõvárosi jégkorongcsapat, az
FTC-Orangeways ellen vasárnap
kivívhatják a döntõbe jutást, és itt-
hon szállhatnak harcba a Final
Fourban a minél fényesebb éremért.
A legjobb négy között, hazai kör-
nyezetben a szurkolók is nagy sze-
repet kaphatnak abban, hogy biz-
tatásukkal a MOL Liga-bronz érem
után újabb nagy sikert érjenek el
a Jegesmedvék.

A miskolci
kupadöntõért

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

Telefon: 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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A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán 2011. január 27-én 11.00
órakor várjuk jövendőbeli hallgatóinkat. Az érdeklődők számára lehetősé-
get biztosítunk, hogy személyesen is megtekinthessék az egyes intézete-
ket, bepillantást nyerjenek az ott folyó munkába, és feltehessék kérdései-
ket az őket érdeklő alap-, vagy mesterszakos képzésekkel, valamint felső-
fokú szakképzésekkel kapcsolatosan. Az egyes helyszínekre egyénileg is el
lehet menni, de 10.50-kor csoportok indulnak a Bölcsészettudományi Kar
(B/2. épület) előterében található Információs pulttól. 
* ANGLISZTIKA – GERMANISZTIKA
Angol–német könyvtár A/6. épület 
* FILOZÓFIA/SZABAD BÖLCSÉSZET
B/2. épület 217/a. 
* KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA
Gyermekváros, I. emelet 10. terem 
* MAGYAR
B/2. épület Ferdinandy-terem 

* PEDAGÓGIA
Gyermekváros, fszt. 1. terem 
* POLITOLÓGIA
B/2. épület 100. szoba 
* SZOCIOLÓGIA
B/2. épület 115. szoba 
* TÖRTÉNELEM
B/2. épület 417. szoba 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Nyitott kapuk napja a
Bölcsészettudományi Karon

ELÉRHETŐSÉGEINK: Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros, B/2 épület
Telefon: (46)565-212, (46)366-961, fax: 46/563-462
E-mail: boldek@uni-miskolc.hu
Web: www.bolcsesz.uni-miskolc.hu

Az Egészségügyi Kar a Miskolci Egyetem egyik legfiatalabb, legintenzíveb-
ben fejlődő kara. Hazánk egészségügyi rendszere jól felkészült diplomás egész-
ségügyi szakembereket igényel. Karunkon, az egészségügyi képzési ágon belül
meglévő valamennyi alapszak közül választhat a hozzánk jelentkező. A már
diplomával rendelkezők számára szakirányú továbbképzések indulnak.

VÁLASZTHATÓ SZAKJAINK
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak/Védőnő szakirány
Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak/Képalkotó
diagnosztikai analitika szakirány
Ápolás és betegellátás alapszak/Gyógytornász szakirány
Egészségügyi szervező alapszak/Egészségturizmus-szervező szakirány

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK
Klinikai kutatási munkatárs (CRA) szakirányú továbbképzés
Gyermekrehabilitációs szakgyógytornász szakirányú továbbképzés
Ifjúság-egészségvédelmi védőnő szakirányú továbbképzés

„EGÉSZSÉGET 
A VILÁGNAK”

ELÉRHETŐSÉGEINK: Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar
3508 Miskolc, Mész u. 1.
Telefon: (46)366-560, (46)366-961, fax: (46)365-541
E-mail: rekefk@uni-miskolc.hu
Web: www.uni-miskolc.hu/efk

Debreczeni Márton Szakképzõ Iskola
(A Gálffy Ignác TISZK küldõ iskolája)
OM:029340
3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Tel/fax: 46/439-278
E-mail: dmszki@gmail.com, www.dmszki.sulinet.hu

Beiskolázási felelõs: Asztalosné Kokos Edina igazgatóhelyettes
Hajdu József igazgatóhelyettes

Szakközépiskola
4 évf. Mezõgazdasági szakmacsoport 17 fõ
4 évf. Élelmiszeripari szakmacsoport 35 fõ
4 évf. Mûszaki szakterület, Informatika szakmacsoport 18 fõ
Érettségivel rendelkezõ tanulóknak sütõ- és cukrásztechnikus képzést indítunk.

Szakiskola
2 évf. „B” kerettanterv, Mezõgazdasági szakmacsoport 30 fõ
2 évf. „B” kerettanterv, Élelmiszeripari szakmacsoport 30 fõ

Szakképzõ évfolyamok 
33 541 05 1000 00 00 pék-cukrász (TISZK keretében indított szakma) 35 fõ
33 541 04 0000 00 00 pék (TISZK keretében indított szakma) 35 fõ
33 215 02 0000 00 00 virágkötõ-berendezõ, virágkereskedõ (TISZK keretében indított szakma)
33 622 01 0000 00 00 dísznövénykertész
31 622 01 0000 00 00 kertész
31 623 01 0000 00 00 erdészeti szakmunkás
31 541 01 0000 00 00 húsipari termékgyártó (TISZK keretében indított szakma)

A 16. életévüket betöltött, általános iskolai végzettséggel rendelkezõ fiataloknak:
31 622 01 0000 00 00 kertész
31 623 01 0000 00 00 erdészeti szakmunkás
31 541 01 0000 00 00 húsipari termékgyártó (TISZK keretében indított szakma)

Tervezett képzések a 2011/2012-es tanévre

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Képzési Központunk 
2011-ben is folyamatosan indítja tanfolyamait!

Válassza a tudást, válassza a PERFEKT-et!
Államilag elismert, iskolarendszeren kívüli, OKJ-s képzési kínálatunk,

tervezett indítási dátumaink
Pénzügyi-számviteli ügyintézõ: 2011. január 31.

Valutapénztáros és valuta-ügyintézõ: 2011. február 3.
Személyügyi ügyintézõ: 2011. február 10.

Államháztartási mérlegképes könyvelõ: 2011. február 18. 
Mérlegképes könyvelõ: 2011. február 21. 

Társadalombiztosítási és bérügyi szakelõadó: 2011. március 1.
Adótanácsadó: 2011. március 9. 

Vám/jövedéki/termékdíj ügyintézõ: 2011. március 17. 
Jelentkezés és további információ: 
PERFEKT ZRT.

3530 Miskolc, Mindszent tér 3. 
Tel.: 46/354-869; Fax: 46/509-108

www.perfekt.hu; miskolc@perfekt.hu 

HIRDETÉS

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

HIRDETÉS



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 kérdé-
süket az info@mikom.hu címre. Jogi szakértõink, dr. Strassburger Gyula
és dr. Tulipán Péter ügyvédek állnak szíves rendelkezésükre.

Mindenkit érhet jogeset

VIII. évfolyam 3. számMOZAIK8

HETI MÛSORA
2011. január 24–2011. január 30.

Január 24., hétfõ

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 17.00 Stílus, élet-
módmagazin (Hálózat TV) 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Kilátó, közéleti magazin 19.00 Mis -
kolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, vá-
logatás a Miskolc Televízió archí-
vumából 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00
A dzsungel könyve, kanadai film
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Január 25., kedd

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 17.00 Szemeszter
– fõiskolások, egyetemisták maga-
zinja (Hálózat TV) 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.25 Sportpercek,
a Mis kolc TV sportmûsora 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Katedra, a
Miskolc Televízió oktatási magazinja
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25
MJJSE – Vasas Magyar Kupa-selej-
tezõ 21.00 Rejtett áramlat, ameri-
kai film (Há ló zat TV) 23.00–06.00
Képújság.

Január 26., 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 Katedra, a
Miskolc Televízió oktatási magazinja
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Harci
kutyák, olasz film (Hálózat TV)
23.00–06.00 Képújság.

Január 27., 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
Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Gyöngykagyló, a Miskolc Televízió
gyermek- és ifjúságvédelmi ma-
gazinja 19.00 Mis kolc Ma (ism.)
19.25 Katedra, a Mis kolc Televízió
oktatási magazinja 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat
TV) 21.00 A veszett és a kickbo-
xer, amerikai film (Hálózat TV)
23.00–06.00 Képújság.

Január 28., péntek

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 17.00 Öko-házak
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Miskolc Ma,
hírmûsor 18.25 Kilátó, közéleti ma-
gazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Múzsa, kulturális magazin 20.00
Mis kolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(Hálózat TV) 21.00 Bangkok árnyai,
amerikai film (Hálózat TV)
23.00–06.00 Képújság.

Január 29., szombat

07.00 Az elõzõ esti adás ismétlése
09.30 Képújság 17.00 Szentföldi
szent helyek üzenete (Hálózat TV)
17.30 Képújság 17.55 Mûsorismer -
te tés 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor
18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00
Mis kolc 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 30., 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 19.00
Krónika (ism.) 19.25 Múzsa, kultu-
rális magazin (ism.) 20.00 Krónika
(ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV)
21.00 A tévedés áldozata, ameri-
kai film (Hálózat TV) 23.00–07.00
Képújság. 

A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!

Mozimûsor
Béke-terem: január 26-ig 17 órakor Az ügynökök
a paradicsomba mennek, magyar játékfilm, 19.30-
kor a magyar kultúra napja alkalmából: A Föld sze-
retõje, magyar játékfilm. Január 27 – február 2. kö-
zött 17 órakor A tetovált lány, svéd–dán–német
thriller, 19.30-kor Poézis – Mégis szép az élet, dél-
koreai film.
Uránia-terem: január 26-ig 17.30 Megaagy, amerikai animációs film,
20-kor Machete, amerikai akciófilm. Január 27 – február 2. között
17.30 órakor Narnia krónikái 3. – A hajnalvándor útja, 20-kor Ízek,
imák, szerelmek, amerikai filmdráma.

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

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.

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

Tudja-e Ön, az idén milyen
centenáriumokat ünneplünk?

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

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

Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozat
Január 23. vasárnap, 11.00 óra 

A A Dunaújvárosi Bartók Táncszínház bemutatja 

A zsivány-
tanya 

címû 
táncmesejátékot
Jegyár: 600 Ft

Vár a

FRÁTER!FRÁTER!
katolikus nevelés

4 és 8 évfolyamos gimnázium
angol, német, matematika és magyar tagozat

Megújult programunkban megnőtt az informatika 
és az idegen nyelvek óraszáma. 

Honlap: www.frater.hu

APRÓHIRDETÉS
Eladó az Avas III. ütemben, csendes, nyugodt kör-
nyéken egy 33 négyzetméteres, nagy konyhás gar-
zonlakás. A Klapka György úti ingatlan egy 4 eme-
letes társasház második emeletén található. A szo-
bában laminált padló, a többi helyiségben járó-
lap. A lakás tehermentes és tulajdonostól eladó!
Ár: 4,5 millió forint. Érd.: 70/615-91-66.

Harang-
hírek 

Az idén is megrendezik a történel-
mi keresztény egyházak az ökume-
nikus imahetet az egész országban.
Miskolcon szombaton, 22-én, a
mindszenti plébániatemplomban
lesz imaóra, amelyrõl felvételt ké-
szít a Szent István Rádió. Az öku-
menikus imahetet záró, az egész vá-
rosra kiterjedõ istentiszteletet ebben
az évben is a Miskolci Egyetem au-
lájában tartják, vasárnap, 23-án, dél-
után 4 órakor, a négy felekezet püs-
pökeinek – Ternyák Csaba egri
érsek, Kocsis Fülöp görög katolikus
püspök, Krámer György evangélikus
püspökhelyettes és Csomós József
református püspök – szolgálatával.

Vasárnap, 23-án délután fél 5-kor
mocorgós szentmisét mutatnak be
a mindszenti plébánia tanácster-
mében a kisgyermekes családok
számára. Jövõ pénteken, 28-án
Kelemen Didák boldoggá avatásá-
ért mutatják be a 18 órakor kezdõdõ
szentmisét a minorita templomban.

Január 22., 14.00: A mindenlátó
királylány, bérletszünet, Kama ra -
színház, 17.00: Carmina Burana,
bérletszünet, Csarnok, 19.00: Apá -
cák, bérletszünet, Kamaraszínház,
19.00: Amadeus, Latinovits bérlet,
Nagyszínház.

Január 23., 15.00: Portugál, bér-
letszünet, Kamaraszínház, 19.00:
Portugál, bérletszünet, Kamara -
szín ház, 19.00: Menyasszonytánc,
bérletszünet, Nagyszínház.

Január 25., 15.00: Beavató szín-
ház – Szentivánéji álom, bérlet-
szünet, Csarnok, 

19.00: Hotel Menthol, bérlet-
szünet, Nagyszínház.

Január 26., 15.00: A mindenlá-
tó királylány, Dömdödöm bérlet,
Kamaraszínház, 19.00: Hotel
Menthol, bérletszünet, Nagyszín -
ház.

Január 27., 15.00: Beavató szín-
ház – Szentivánéji álom, bérlet-
szünet, Csarnok, 19.00: Hat hét,

hat tánc, nyilvános fõpróba,
Nagyszínház, 19.00: Farsangi ope-
ragála, bérletszünet, Nagyszínház,
19.00: Botrány az operában, ven-
dégjáték Sárospatakon a Mûve lõ -
dés Házában.

Január 28., 15.00: A mindenlá-
tó királylány, bérletszünet, Kamara -
szín ház, 19.00: Hat hét, hat tánc,
bemutató elõadás, Játékszín, 19.00:
Farsangi operagála, bérletszünet,
Nagyszínház.

Január 29., 15.00: A mindenlá-
tó királylány, Babszem bérlet,
Kamaraszínház, 17.00: Carmina
Burana, bérletszünet, Csarnok,
19.00: Hat hét, hat tánc, bérlet-
szünet, Játékszín, 19.00 Parasztbe -
csü let–Bajazzók, Egressy bérlet,
Nagyszínház.

Január 30., 15.00: Humoristák
szövetsége, bérletszünet, Kama ra -
szín ház, 19.00: Prah, bérletszünet,
Játékszín, 19.00: Menyasszonytánc,
bérletszünet, Nagyszínház.

Január 22., szombat
8.00–18.00: Numizmatikai kiállítás és
vásár. Gárdonyi Mûvelõdési Ház.

9.00–16.00: Síbörze. Ifjúsági és
Szabadidõ Ház.

10.00: Fotólírika – Szigeti Sándor
fotókiállítása. Herman Ottó Múzeum
kiállítási épülete.

10.00–14.00: Játszóház, múzeumi
teaszalon. Herman Ottó Múzeum ki-
állítási épülete

10.00–20.00: I. Görömbölyi Forralt
Bor és Tepertõ Nap. Gasztronómiai
verseny, hagyományõrzõ csoportok,
koncertek (pl. Motiva, Heffner Attila).

11.00: Ami a kiállításból kimaradt
– beszélgetés Dömötör Zoltán
Korok, képek, kamerák című kiál-
lításáról. Herman Ottó Múzeum ki-
állítási épülete.

14.30: A Mazsaroff-díj átadása.
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

15.00: Református egyház mû vé -
szet. Elõadás, kiállítás és koncert.
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

15.00: Vujity Tvrtko: Búcsú a po-
koltól című könyvének bemutatója,
közönségtalálkozó. ITC-székház.

16.00: Anima Vonósnégyes kon-
certje. Herman Ottó Múzeum köz-
ponti épülete.

17.00: Rudabánya és a Pannon-tó.
Kordos László előadása. Herman
Ottó Múzeum központi épülete.

17.00: Zombori József grafikus mû -
vész kiállítását megnyitja Kákóczki
András mûvészettörténész. Diósgyõri
Ady Endre Kulturális és Szabadidõ
Központ emeleti galériája.

18.00: Wass Albert: Szerelmem,
Erdély. Rékasi Károly irodalmi estje.
Mûvé sze tek Háza.

19.00–21.00: Múzeumi szalonze-
ne. Zenél a Szalon Trió. Herman Ottó
Múzeum központi épülete.

20.00: Bányai Unplugged Band.
Ifjúsági és Szabadidõ Ház.

Január 23., vasárnap
11.00: A zsiványtanya címû tánc-
mesejáték a Dunaújvárosi Bartók
Táncszínház elõadásában. Mû vé sze -
tek Háza hangversenyterme.

11.00: Ökumenikus ima és ko-
szorúzás a Horthy Miklós Vitézi
Rend szervezésében a kényszer-
munkára hurcoltak emlékére.
Emléktábla, Vár utca 20.

Január 25., kedd
17.00: Magyarnak lenni. Meleg Vil -
mos nagyváradi színész elõadása.
Református Egyházkerületi Szék -
ház.

18.00: Világjárók társasága. Róma
környéke és a Vatikán. Kunos István
vetítéses elõadása. Ifjúsági és
Szabadidõ Ház.

18.00: Irodalmi Rádió. Mûvészetek
Háza, kávézó.

Január 26., szerda
10.00 és 11.30: Jótékonysági koncert
Kiss Laura gyógykezeléséért. Fellép
a Csiribiri Együttes és Bobó. Mű vé -
szetek Háza.

17.30: Megemlékezés a Nemzet -
közi holokauszt emléknapon. Mis -
kol ci Galéria, Rákóczi-ház.

19.00: JazzBeszéd sorozat. Vendég:
Pély Barna. Mûvészetek Háza.

Január 27., csütörtök
16.00: Komolyzenei klub. J. S. Bach
mûvei. Európa Ház.

17.00: Bujdos Tibor, Szécsi Zoltán
és Á. Tóth József: (csak) Képek című
kiállításának megnyitója. Miskolci
Galéria, Rákóczi-ház.

Január 29., szombat
10.30: Kirándulás Bükkszent ke resztre
a Miskolc-Diósgyõri Cu kor betegek
Egyesülete szervezésében. Indulás a
Búza térrõl.

16.00: Jelmezes farsangi bál a
Szépkorúak Barátság Klubjának szer-
vezésében. 10. Számú Petõfi Sándor
Általános Iskola (Katowice u. 17.).

21.00: Modern rock est. The Idoru,
Till We Drop, Hold on Through.
Ifjúsági és Szabadidõ Ház.

PROGRAMAJÁNLÓ

A Miskolci Nemzeti
Színház mûsora

Közérdekû
telefonszámok
Felnõtt háziorvosi ügyelet: MISEK Kft.
(Csabai kapu 9–11.): 46/560-080;
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: 46/282-

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

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