
Döntôre készülnek

Próbajátékosok jönnek-mennek, de
közben a teremlabdarúgó-bajnokság
döntõjére készül a DVTK.

� Írásunk a 7. oldalon.

2005-tõl javulnak a baleseti statiszti-
kák, de a szakemberek soha nem le-
hetnek elégedettek.

� Cikkünk a 2. oldalon.

Január 1-jétõl igazgató, de már egy új
múzeum alapkövét is letette Pusztai
Tamás.

� Portré a 4. oldalon.

Múlt és új technikaMég mindig sok

Az a megye, és az a város,
amely az utóbbi idõben gyak-
ran állt a vesztesek oldalán,
most megérdemli az elnöki fi-
gyelmet, mert nagyszerû em-
beri erõfeszítéseket látok, az
összefogás és bizonyítás ere-
jét, látom az eltökéltséget az
itteni vezetõkben, hogy bebi-
zonyítsák, többre képesek –
többek között ezt nyilatkozta
Schmitt Pál államfõ, aki or-
szágjáró körútja elsõ állomá-
saként Miskolcon töltötte csü-
törtöki napját. 

Schmitt Pál köztársasági elnök és
felesége, Schmittné Makray Katalin
a terveknek megfelelõen csütör-
tökön délelõtt érkezett Miskolcra.
A városháza épülete elõtt Kriza
Ákos polgármester, valamint
Pfliegler Péter és Zsiga Marcell al-
polgármester fogadta az elnöki
párt. Programjuk a megyeházán
folytatódott, ahol az államfõ be-
szédet is mondott. 

A nap végén Schmitt Pál a
Miskolc Televíziónak nyilatkozva
elmondta, maga választotta, hogy
országjáró körútját Borsodban
kezdje el, és nem véletlenül. Úgy
gondolta, hogy az a megye, és az
a város, amely az utóbbi idõben

gyakran állt a vesztesek oldalán,
most megérdemli az elnöki figyel-
met, mert nagyszerû emberi er-
õfeszítéseket lát, az összefogás és
egy bizonyítás erejét, látja az eltö-
kéltséget az itteni vezetõkben, hogy
bebizonyítsák, többre képesek.

Itteni látogatása után körbe
szeretné járni az országot, minél

több emberrel, helyzettel talál-
kozni. Megyénkbõl pedig úgy
megy el, hogy látja az akaratot, a
tisztes erõfeszítést, jó érzéssel
megy haza, hogy szorgos, a tér-
ségüket, a városukat szeretõ em-
berek vették körül.

Schmittné Makray Katalin prog-
ramja különbözött az elnökétõl.

Látogatása végén reményét fejezte
ki, hogy a komoly ipari múltú vá-
rosnak a megváltozott körülmé-
nyek között is sikerül újrafogal-
maznia önmagát, s azok a sze-
mélyes kapcsolatok, amelyek a lá-
togatásuk során kialakultak, hosszú
távon is gyümölcsözõek lesznek.

BESZÁMOLÓNK A 3. OLDALON.

Helyére került csütörtökön a
Kossuth utcai református
templom toronydísze. A 180
centiméternél is magasabb
kakas – mely után szokás
Kakas-templomnak is nevezni
a gyülekezeti helyet –, még a
második világháborúban sérült
meg, helyreállítása pedig ta-
valy kezdõdött, s a hamarosan
véget érõ külsõ felújítás egyik
leglátványosabb eleme. 

� TAJTHY ÁKOS

A vörösréz lemezbõl készült, 182
cm magas, 45-50 kg súlyú ara-
nyozott toronydísz – mely múlt hét-
végén érkezett meg Budapestrõl –
iparmûvészeti remekmû, hiszen a
kétszáz évvel ezelõtti technikával
jóval nehezebb volt ilyen kidolgo-
zottsággal megalkotni azt. A temp-
lom szimbólumának felújítását

Balogh Zsófia restaurátor végezte
el, aki a gyülekezethez egyébként
személyesen is kötõdik. A munka
mintegy két hónapig tartott, hiszen
az alkotás nagyon rossz állapotban
volt, összesen 28, háború okozta
belövést kellett megfoltozni, ezt kö-

vetõen pedig az
eredeti állapot-
ba helyrehozni.

A toronydísz
helyére emelé-
sével lassan
véget érnek a
tavaly nyáron
kezdõdött mun -
kák – melyeket
az IVS keretén
belüli belváros-
fejlesztés I. üte-
mének egyik
elemeként vé-
geznek. Ezek

mintegy 150 millió forintba ke-
rülnek, melyet nagyrészt az eu-
rópai uniós pályázat segítségével
tud megvalósítani a gyülekezet, az
önrészt pedig adományaikból fe-
dezik. 

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Szûk kéthetes karbantartási
szünet után újra kitárja kapuit
a miskolctapolcai
Barlangfürdõ. A felújítás
azonban nem áll le, sõt, to-
vábbi fejlesztések is várhatók,
köztük olyanok is, melyekkel
gazdaságosabban mûködhet-
ne a város egyik legvonzóbb
turisztikai célpontja.

� NAGY E. – SOÓS P.

A munkák a vártnál korábban be-
fejezõdtek, így a vendégek már
szombaton újra birtokba vehetik

a Barlangfürdõt. Mint arról ko-
rábban beszámoltunk, január 17-
én, hétfõn rövid idõre bezárt a lé-
tesítmény, hogy elvégezzék az
éves karbantartást, apró újításo-
kat végezzenek a belsõ térben, va-
lamint új szolgáltatásokkal bõvít-
sék a hely kínálatát. Így például
az elmúlt tizenkét napban élõre
cserélték a mûvirágokat, a mû-
anyag székeket pedig fa ülõalkal-
matosságokra, emellett a régi tö-
rülközõtartó fogasok helyett is
korszerûbbeket szerelnek fel.

FOLYTATÁS A 4. OLDALON

A héten eldõlt, hogy a 114-sze-
res válogatott kapus átigazol-
hat a Jegesmedvékhez, így
akár a hétvégi Magyar Kupa-
döntõn is pályára léphet.

Budai Krisztián több mint három
hete együtt készül a Miskolci
Jegesmedvék keretével, azonban
nem ment könnyen a szakítás
elõzõ csapatával, a Ferencvárossal.
A kapus a Magyar Jégkorong
Szövetséghez fordult, amely csü-
törtökön kiadta a sportoló játék-
jogát, valamint hozzájárult ahhoz,
hogy a Macikhoz igazoljon. Ez azt
jelenti, hogy a hétvégi, miskolci
Final Fourban már pályára is lép-
het, amennyiben Bob Dever ve-
zetõedzõ a jégre küldi. 

A KUPÁRÓL A 7. OLDALON ÍRUNK

� TAJTHY Á. 

A lakossági fórum összehívását
indokolva Kriza Ákos polgár-
mester elmondta: azt ígérte
megválasztása után, hogy a la-
kosságot érintõ ügyekben a jö-
võben konzultálni fog a város-
vezetés a miskolciakkal, és az öt-
leteiket, észrevételeiket figye-

lembe veszik a beruházások elõ-
készítésekor. 

A Patak utcára tervezett mély-
garázst eredetileg a Szent István
térre tervezték, ám az ott nem
valósulhat meg. 

– A Fõtér átépítéséhez hosz-
szabb konzultációra lesz szükség
mind a városlakókkal, mind pedig
a szakemberekkel. Ahhoz vi-

szont, hogy az Integrált Város -
fejlesztési Stratégia (IVS) elsõ
üteme befejezõdhessen, szükség
van a mélygarázs megépítésére
– hangsúlyozta Kriza Ákos. A
polgármester hozzátette: ez is kell
ahhoz, hogy Miskolc fõutcája
visszakapja eredeti pezsgését,
fényét. A föld alá süllyesztett par-
kolót úgy építik meg, hogy az ne
zavarja az utca lakóit, sõt a meg-
épülõ új parknak köszönhetõen
a jelenleginél komfortosabb la-
kókörnyezetet teremtenek majd
nekik. 

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Fokozottabb ellenõrzésbe kez-
dett Miskolc önkormányzata a
hatóságokkal közösen annak
érdekében, hogy hatékonyab-
ban tudjanak fellépni az avasi
„fészekrakókkal” szemben
addig is, amíg végleges meg-
oldás nem születik a problé-
mára. Az elsõ ilyen szervezett
„razziát” pénteken tartották a
Szilvás utca 13. szám alatt.

� T. Á.

Az összehangolt ellenõrzést több
szerv – többek között az ÁNTSZ
(új nevén a Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási

Szerve), a Közterület-felügyelet és
a Gyer mekjóléti Központ – együtt
végezte, azonban szükség eseté-
re a rendõrség is készen állt. A
Szilvás utcai tízemeletes panel-
házban tíz bejelentett cím volt,
az ellenõrzés során az ott élõket
keresték fel.
A jövõben is elõre készített lista
alapján keresik fel azokat a la-
kásokat, melyek lakóival kapcso-
latban korábban már érkezett la-
kossági bejelentés. 

Lapzártánkkor még tartott az el-
lenõrzés, az eredményekre késõbb
visszatérünk.

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Újra nyit
a Barlangfürdõ

Budai
a kapuban

Ellenõrzik
a „fészekrakókat” 

„LÁTOM AZ AKARATOT,
A TISZTES ERÕFESZÍTÉST”

Schmitt Pál köztársasági elnök és felesége Miskolcon kezdte országjáró körútját
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Régi fényében a kakas

Diplomaosztó ünnepség kere-
tein belül adták át a Miskolci
Egyetem Díszpolgára címet
Demján Sándornak az intéz-
mény vezetõi pénteken dél-
után.

� V. L.

A Demján Sándor Alapítvány
2006-ban indított
el egy öt évre szóló
felsõoktatási támo-
gatási programot,
melynek keretein
belül 8700, szociá-
lisan nehéz hely-
zetben lévõ hall-
gatót támogatott
saját vagyonából.
A támogatás ösz-
szege eléri az 1,7

milliárd forintot. A program az
idén véget ér, de Demján szerint
valamilyen formában biztosan
folytatódni fog. Azt is elmondta:
az országnak mérnökökre és szak-
munkásokra van szüksége.
Termelõ, dolgozó emberekre, akik
fejlesztik a környék iparát, ezért
támogatja a fiatalokat.

Nevezzék el a Patak utcai mélygarázs építése során kialakuló
teret a csütörtöki lakossági fórumnak is helyet adó zeneiskola
névadójáról, Egressy Bénirõl, a Szózat zeneszerzõjérõl – ez is
felvetõdött a több órás beszélgetésen, amelyen a város vezetõi
ismertették a terveket, a kivitelezés menetét, illetve válaszoltak
a lakók kérdéseire.

MÉLYGARÁZS A PATAK UTCÁN
Lakossági fórum: tervezõk, városvezetõk

és a környéken lakók eszmecseréje Miután az utóbbi napokban a
korábbinál lényegesen nagyobb
számban jelentek meg betegek
felsõlégúti fertõzéssel, a megyei
kórház fõigazgató fõorvosa a
gyermekegészségügyi központ-
ban látogatási tilalmat rendelt el.

Péntek délutáni lapzártánk
idején a miskolci mérőállomá-
sok adatai szerint a légszeny-
nyeződés meghaladta az egész-
ségügyi határértéket. Ha ez tar-
tósan így marad, ismét elren-
delhetik a szmogriadót. A fej-
leményekről folyamatosan be-
számolunk a minap.hu-n.

Tilalom,
szmog

Demján Sándor: 
egyetemi díszpolgár

�

�

�

�



JANUÁR 21., PÉNTEK

Múzeumi alapkõ. Ünnepélyes
keretek közt helyezték el a
Pannon-tenger Múzeumának
alapkövét. Az Észak-magyarorszá-
gi Operatív Program keretében
támogatott fejlesztés – amint arról
korábban beszámoltunk – a leg-
nagyobb a múzeum alakulása

óta, és lehetõséget ad olyan
egyedi leletek bemutatására, mint
a mocsári ciprusok, vagy a
Rudapithecus hungaricus és a
hozzá tartozó leletegyüttes.

***
Gálán adták át a Múzsa Díjat. 
Máger Ágnes festõmûvészt kö-
szöntötték – lapzártánk után –
Ágnes napján a Miskolci Nemzeti
Színházban. Az alkotónak ítélték
2010 Miskolci Múzsa Díját, me-
lyet ünnepi gálán adták át a ma-
gyar kultúra napjához kapcsoló-
dóan. 

JANUÁR 22., SZOMBAT

A Mazsaroff-díjat három éve
alapította Nikolaeva Mária,
Mazsaroff Miklós özvegye. A fes-
tészeti díjat és az azzal járó
anyagi támogatást egy Miskolcon
élõ, vagy a városhoz szorosan
kötõdõ fiatal festõmûvész kap-
hatja meg minden évben a kul-

túra napján. Az idei díjazott
Sütõ Róbert festõmûvész.

JANUÁR 23., VASÁRNAP

Az áldozatokra emlékeztek.
Ökumenikus imával és koszorú-
zással emlékeztek arra a három-
száz diósgyõri lakosra, akiket
1945. január 23-án hurcoltak el
kényszermunkára a Szovjet -
unióba. A Vár utcai emléktáblá-
nál több szervezet és magánsze-
mély vett részt a vasárnapi ün-
nepségen. 

JANUÁR 26., SZERDA

Halálos baleset a 26-oson. Egy
kisteherautó és egy személyautó
ütközött frontálisan a 26-os fõút
szirmabesenyõi elágazásánál. A
személygépkocsi sofõrjét a
tûzoltók emelték ki az autóból,
azonban az életét már nem tud-
ták megmenteni a mentõk.

***
„Ösvény” Miskolc és Kassa

között. Háromdimenziós, fo-
toszintézist bemutató modellt és
20 kilométer erdei tanösvényt
hoznak létre a Miskolci Állatkert
és Kultúrparkban. A program a
Magyarország–Szlovákia Határon
Átnyúló Együttmûködési
Program keretein belül valósul
meg. Összesen 300 000 eurót
költenek majd el, melybõl
Miskolc 149 000 euróval gazdál-
kodhat.

JANUÁR 27., CSÜTÖRTÖK

Színházi kapcsolatok.
Miskolcra látogatott csütörtökön
az Európai Színházi Konvenció.

A látogatás célja, hogy egy há-
romnapos nemzetközi színházi
konferenciát készítsenek elõ vá-
rosunkban. A konvenció tagja-
ként a Miskolci Nemzeti Színház
nagyobb pályázatokra, több be-
fektetõre számíthat. 

***
MSZP: a köztársasági elnök
látogatásáról. Csupán PR-cél-
jai vannak Schmitt Pál ország-
járó körútjának – állította
Kormos Dénes, az MSZP me-
gyei frakcióvezetõje és Simon
Gábor, az ellenzéki párt
miskolci  frakcióveze tõje csütör-
tökön, a köztársasági elnök me-
gyeházán tett látogatását köve-
tõen. A politikusok szerint a
köztársasági elnök nem ismeri
a térségek problémáit, és nem
is reagál azokra érdemben –
amire abból következtettek,
hogy az ülésen elmondott fel-
vetéseikre Schmitt Pál nem
adott konkrét válaszokat.

JANUÁR 28., PÉNTEK

A kormány magára hagyta
Borsod megyét, jelentette ki saj-
tótájékoztatóján Gúr Nándor, a
párt megyei elnöke. Bírálta a kor-
mány utóbbi nyolc hónapban
tett intézkedéseit, így az új adó-
törvényt, a magánnyugdíj-pénz-
tárak ügyét, valamint a nemzeti
közfoglalkoztatási programot.
Varga László elnökhelyettes úgy
véli, tavasz óta fokozatosan leépí-
ti a Fidesz a demokráciát, és a
szegényebb rétegek helyett a ma-
gasabb jövedelmûeket támogatja. 

***

Harmincéves a Szilvás úti
óvoda. Fennállásának harmin-
cadik évfordulóját ünnepelte
pénteken a Szilvás úti óvoda. Az
eseményen ünnepi köszöntõt
mondott Balogh Istvánné óvoda-
vezetõ, majd Barva Erzsébet, a
tagóvoda vezetõje is. Ezt köve-
tõen annyi virágból álló csokor-
ral köszöntötték a munkatársa-
kat, ahányan az intézményben
dolgoznak, végük az óvodás
csoportok adtak rövid zenés-
táncos mûsort.
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Csöbör Katalin, B.-A.-Z. megye 1. számú választóke-
rületének országgyûlési képviselõje fogadóórát tart feb-
ruár 8-án, szerdán délután 4 és este 6 óra között a
Kossuth utcai Fidesz-irodán (Miskolc, Kossuth u. 16.).
Elõzetes bejelentkezés a 20/405-6113-as telefonszámon.

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

Bartha György, a 19. számú választókerület önkor-
mányzati képviselõje fogadóórát tart január 31-én,
hétfõn délután fél 5-tõl a Móra Ferenc Általános
Iskolában (Miskolc, Móra Ferenc u. 1/A), és február 3-
án, csütörtökön délután 5 órától a Könyves Kálmán Általános
Iskolában (Miskolc, Könyves K. u. 2.).

Képviselôi fogadóóra

Negatív

KRÓNIKA: NAPRÓL NAPRA

2005-tõl folyamatosan javul-
nak a baleseti statisztikák a
Miskolci Rendõrkapitányság
illetékességi területén, de
ezen a területen a szakembe-
rek soha nem lehetnek elége-
dettek. 

� SZEPESI S. 

Molnár Emil alezredes, közleke-
désrendészeti osztályvezetõ úgy
tájékoztatott, hogy a magyar köz-
lekedéspolitikában 2001-et je-
lölték ki „bázisévnek”. Ehhez
képest határozták meg a célokat,
például azt, hogy 2010-re 30 szá-
zalékkal csökkenteni kell a ha-
lálos balesetek számát. – Ezt mi
sikeresen elértük, és arra törek-
szünk, hogy a kedvezõ tenden-
cia tovább folytatódjon – nyilat-
kozta az osztályvezetõ. A miskolci
rendõrök illetékességi területén
2001-ben 22 halálos baleset tör-
tént, 2010-ben pedig csupán 14.
Idén eddig hárman haltak meg
a miskolci, illetve városkörnyéki
utakon – a legutolsó ilyen tragé-
dia e hét szerdáján történt, ami-
kor egy kisteherautó és egy sze-
mélyautó ütközött a 26-os fõút
szirmabesenyõi elágazásánál.

A miskolci kapitányság folya-
matos, koncentrált akciókat szer-
vez a közúti forgalom ellenõrzé-
sére – havonta 2-3 napig – ezek-
nek minden alkalommal vannak
kiemelt célcsoportjai és terüle-
tei. Múlt év nyarán a 3-as számú
fõút, illetve a harsányi út élvez-
te a rendõrség megkülönbözte-
tett figyelmét, mivel ezeken a ré-
szeken korábban sok, személyi
sérüléses baleset történt. Molnár
Emil szerint a leggyakoribb ok az
utazási sebesség helytelen meg-
választása, ami nem minden
esetben jelent feltétlenül gyors-
hajtást. A sofõrnek mindig fi-
gyelembe kell vennie az út- és

látási viszonyokat, és ehhez al-
kalmazkodni, például a késõ
õszi, téli idõszakban. Akkor is, ha
azon az útszakaszon egyébként
esetleg magasabb lenne a meg-
engedett sebesség. Emellett per-
sze igen sok esetben ott van a
baleset hátterében az ittas ve-
zetés, a tavalyi évben a balese-
tek 16 százalékánál játszott közre
az alkohol.

A baleseti mutatók alakulásá-
ban persze sok más körülmény
is szerepet játszik – egyebek
mellett a jármûállomány válto-
zása, és a KRESZ folyamatos szi-
gorítása is. Az új típusú autók-
ban a biztonsági eszközök is
korszerûbbek, nagyobb védel-
met nyújtanak. Az a legfontosabb,
hogy használjuk ezeket az esz-
közöket – például a gyermek-
ülést, biztonsági övet – és tart-
suk be a közlekedés szabályait,
hívta fel a figyelmet az osztály-
vezetõ. 

– Tudomásul kell venni, hogy
mi, közlekedõk egy csapat va-
gyunk – mondta még el Molnár
Emil. – A türelmetlenség és az
önzés helyett inkább próbáljuk
segíteni egymást, kerüljük a ve-
szélyes helyzeteket, a forgalom
rendjének megzavarását.

A rendõrök tapasztalatai sze-
rint a nagyvárosban a délutáni
csúcsforgalom a legveszélyesebb
idõszak, ekkor történik a bal-
esetek 30 százaléka. Ezek két-
harmada anyagi káros koccanás,
egyharmaduk jár személyi sérü-
léssel. A Btk. külön rendeli bün-
tetni például a halálos közúti bal-
eset gondatlan okozásának vét-
ségét. A bíróságnak minden eset-
ben joga van mérlegelni a kö-
rülményeket, de ha az elkövetõ
esetleg ittas volt, a büntetési
tétel 2–8 évig terjedõ szabad-
ságvesztés is lehet. 

Még mindig
sok a baleset

Sérüléses közlekedési balesetek megoszlása
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

MiKom-grafikaForrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

Bár elhibázott döntésnek tartja a jelenlegi város-
vezetés, mégis az eredeti terveknek megfelelõen
halad majd a pálya tovább építése, így Felsõ-
Majláthon lesz az 1-es villamos új végállomása.
Dobos Tímea, a miskolci városháza szóvivõje sze-
rint a hosszabbítás pályázati feltétel, így szükséges
volt, ám ha a jelenlegi városvezetés dönthetett volna,
akkor az egyetem felé hosszabbítják meg, mert úgy
jóval több embert lehetett volna bevonni a kö-
zösségi közlekedésbe.

***
Olyan sajtóértesülések láttak napvilágot, amelyek
szerint a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. úgyne-
vezett szabálytalansági vizsgálatot indított a be-
ruházás kapcsán, ami veszélyezteti az uniós tá-
mogatást. Errõl megkérdeztük Komoróczy Imre
projektigazgatót, aki írásban úgy válaszolt: a
KIKSZ tájékoztatta az MVK Zrt.-t, hogy bejelen-
tés érkezett hozzájuk, ami alapján õk az eljárás-
rendnek megfelelõen elrendelték a szabálytalan-
sági eljárás megindítását, tehát kivizsgálják a kér-
déses pontokat. A bejelentés a kiviteli tervek fi-

nanszírozására, az elfogadható haszonra és a fel-
tételes összeg korrekciójára vonatkozott. Ezeket kel-
lett az MVK Zrt.-nek megválaszolni, ami meg-
történt, most várják a KIKSZ állásfoglalását. Ha a
válaszok kielégítõek, az eljárást lezárják. Ha sza-
bálytalanságokra derül fény, az MVK Zrt. megte-
szi a szükséges intézkedéseket. 

TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton hívjuk fel Tisztelt Egyéb
Felhasználóink (vállalkozások, intéz-
mények, közületek, stb.) figyelmét, hogy
a távhôszolgáltatási díjtételeink – tulaj-
donosi döntés alapján – 2011. 02. 01-jétôl az alábbiak szerint változnak:

Az egyéb felhasználók fûtési hôdíja nem változik.
A lakossági távhôszolgáltatási díjtételek 2011. 02. 01-jétôl nem emelkednek.

Tisztelettel: MIHÔ Kft.

Díjtételek 
megnevezése

Egyéb felhasználói díjtételek
Mértékegység

(áfa nélkül) (5%-os áfával)

Alapdíj lekötött teljesítmény szerint 14 913 444 15 659 116,20 Ft/MW/év

Alapdíj légtérfogat szerint 507,06 532,41 Ft/lm3/év

Vízfelmelegítési díj 958,77 1006,70 Ft/m3

HIRDETÉS

Mégis Felsõ-Majláth felé épül tovább a villamospálya
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Az elnöki látogatás alkalmából
ünnepi közgyûlést tartottak a
megyeházán, amelyen az ál-
lamfõ is beszédet mondott. 

Az ünnepi közgyûlésen Riz Gábor,
a megyei közgyûlés alelnöke kö-
szöntõjében elmondta: az elnöki
látogatás bizonyítja, hogy a me-
gyében élõk is szerves részei az or-
szágnak.

Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere azzal kezdte beszédét, hogy a
magyaroknak 2011 a megújulás
ideje. Az elmúlt idõszak társadal-
mi és gazdasági válság sújtotta évei
után a lehetõ legrövidebb úton kell
az emberek hitét talpra állítani.
Miskolcot az ország állatorvosi lo-
vának nevezte: itt minden problé-
ma megmutatkozik. Az elmúlt nyolc
év városvezetése a polgármester sze-
rint nem élt a lehetõségekkel és
készségekkel, amelyek egyébként
jelen vannak. Ebbõl a helyzetbõl
csak az összefogás, az összeka-
paszkodás segítségével lehet kilá-
balni. Ha Miskolcon nyerni tud az
új gazdaság- és társadalompolitika,
akkor az egész országban is.

A frakciók képviseletében elõ ször
a Jobbik részérõl Szegedi Márton,
miskolci elnök és frakcióvezetõ
szólalt fel, aki reményét fejezte ki,
hogy a köztársasági elnök látoga-
tása több lesz, mint gesztusértékû.

Kormos Dénes, az MSZP megyei
frakcióvezetõje azzal kezdte fel-
szólalását, hogy mindenki az ösz-
szefogásról beszél, de bizalmi vál-
ság van az országban. Van gond itt
bõven, az emberek sok ígéretet is
kaptak, de nem érzik, hogy segí-
tenék õket. Török Dezsõ, a Fidesz
– KDNP megyei frakcióvezetõje sze-
rint a kormány megalakulása óta az
ellenzék minden alkalmat megra-
gad, hogy szembe menjen az in-
tézkedésekkel. 

A frakcióvezetõk után Demeter
Ervin, a megyei kormányhivatal kor-

mánymegbízottja a máról szólva el-
mondta, precíz, pontos, barátságos
államhivatalokat szeretnének, ame-
lyek nem akadályozzák, hanem se-
gítik az állampolgárokat.

Ezek után szólalt fel az államfõ,
aki beszédében elmondta: or-
szágjáró körútra indult – melynek
elsõ állomása megyénk –, mert a
nemzet minden tagja egyformán
fontos. Szeretné látni, hogy itt,
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
mire lehetnek büszkék az embe -
rek, mi az, amin javítani kellene.
Budapestrõl, a Sándor-palotából

nem látszik az or-
szág, személyesen kell
ellátogatnia minden-
hová, és a teljes kép-
hez tartoznak a frak-
cióvezetõk által el-
mondottak is, amit
meg is köszönt. 

Schmitt Pál szerint
a népakarat olykor
felülírja a politikát,
ez bizonyosodott be
tavaly is. Hangsú lyoz -
ta, össze kell fogni,
mert minden lehe -
tõség adott arra, hogy
most már ne csak
egymásra mutogas-
sunk, hanem közö-
sen dolgozhassunk az
ország fejlõdéséért.

A régió problémáiról szólva el-
mondta, itt található a munkanél-
küliek húsz százaléka, de errefelé
szívós, építkezni képes, jobb sors-
ra érdemes emberek élnek. 

Megemlítette az Új Széchenyi
Tervet, melyet szintén Miskolcon
mutattak be elõször, és reményét
fejezte ki, hogy élni tudnak a helyi
vállalkozók a program által nyújtott
lehetõségekkel. Megemlítette a ha-
marosan induló közmunkaprogra-
mot is, amely indulásánál 13 600
embert érint, de húszezerig is emel-
kedhet a programba vontak száma.

„A NEMZET MINDEN TAGJA
EGYFORMÁN FONTOS”

A Földes Ferenc Gimná zium ban
Veres Pál igazgató fogadta a magas
rangú vendégeket. A köztársasági
elnök az iskola nagytermében kö-
tetlen osztályfõnöki órán vett részt.

Beszélt a diákoknak országjáró
körútjáról, a magyar nyelv fontos-
ságáról, biztatta õket az egészséges
életmódra, sportra, és hangsúlyoz-
ta a hazaszeretet fontosságát.

A déli órákban az elnök és felesé-
ge együtt ebédelt a város, a megye,
a történelmi egyházak és a pártok
helyi vezetõivel. Az ebéd után
Szilvási Zoltán autószerelõ mester

mûhelyébe látogatott Schmitt Pál.
A köztársasági elnök a keresletrõl ér-
dek lõdött, illetve megismerkedett a
mûhelyben dolgozókkal és a tulaj-
donos családjával is.

Felsõzsolcán az elbontott Kis-Sajó-
híd helyszínén, térképek segítsé-
gével tájékoztatták az államfõt a ta-
valyi árvízi helyzetrõl és arról, hová
tervezik a védmûvek megépítését.
A bejáráson részt vett többek kö-
zött Tóth Lajos, Felsõzsolca pol-

gármestere és Rácz Miklós, az
Észak-magyarországi Környe zet vé -
del mi és Vízügyi Igazgatóság ve-
zetõje, Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere, Lipták Attila, Borsod-
Abaúj-Zemplén megye katasztró-
favédelmi igazgatója is.

Schmitt Pál látogatást tett a Bosch
cégcsoport miskolci üzemében,
ahol elõbb eszmecserét folytatott
Max Nitzsche igazgatóval, Otto
Graffal, a német nagykövetség
gazdasági tanácsosával, valamint
Vahl Tamással és Gabriel A.
Brennauerrel, a Német–Magyar
Ipari és Kereskedelmi kamara el-
nökével és ügyvezetõjével.

Ezt követõen a köztársasági el-

nököt körbekalauzolták a Bosch
kettes, autóalkatrészeket gyártó
üzemcsarnokában, ahol bemu-
tatták a gyártási folyamatokat, a
fejlesztéseiket, és a munkát, amit
végeznek. Az államfõ megtekin-
tette az épülõ új üzemcsarnokot
is, ahol nemcsak megnézte, de ki
is próbálta az elektromos rásegí-
téssel mûködõ kerékpárt, amelyet
Bosch motor hajt.

Schmittné Makray Katalin elõ -
ször a megyeháza dísztermének
elõ terében rendezett népmû -
vészeti kiállítást tekintette meg,

közben több kiállító népmû -
vésszel elbeszélgetett. Sõt, az el-
nökné maga is kipróbálta a tek -
nõvájást.

Népmûvészetrõl
szóban, gyakorlatban

A Szent Imre Római Katolikus Ál-
talános Iskolában az államfő fele-
sége érdeklõdött a sportolási, test-
nevelési lehetõségekrõl is. Ki -

emel te az egyházi iskolák jelen -
tõ ségét, mert úgy véli, ezekben a
gyerekek értékekhez jutnak, va-
lódi értékrendet tanulhatnak. 

Délelõtti programjában Schmitt -
né Makray Katalin megtekintette
a miskolci Deszkatemplomot is,
majd ebéd után Lyukóvölgybe lá-
togatott. A családsegítõ szakem-
berek tájékoztatták a helyi lakos-
ság szociális és életkörülménye-
irõl, a segítségnyújtás lehetséges
módozatairól. Ezt követõen – a
vendég kérésére – rövid sétát tet-
tek Lyukóban, ahol helyi lako-
sokkal is találkoztak. 

Késõ délután a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Múzeumi
Igazgatóság Görgey úti, központi
épületéhez látogatott Schmittné
Makray Katalin, ahol Pusztai Tamás
múzeumigazgató fogadta. Meg te -
kin tették az épülõ Pannon-tenger
Múzeum munkálatait, majd a

mocsáriciprus-maradványok tá-
roló csarnokát is. A igazgató köz-
ben tájékoztatta vendégét a lele-
tek jelentõségérõl, visszhangjá-
ról, konzerválásuk módjáról, va-
lamint a Pannon-tenger Múzeum
majdani felépítésérõl, kiállítási
tárgyairól.

Jubiláló iskolában

Ebédszünet és
mûhelylátogatás

A Boschban zárták
a napot

Árvízre felkészülve

Mozgás, értékrend 
– iskolalátogatás

A lyukói
családsegítõknél

Látogatás a megyei
múzeumban

A Schmitt Pállal készült televíziós interjút, illetve a látogatásról szóló
részletes összeállítást megtekinthetik a minap.hu-n.
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MOST JELENTKEZZ!
MOZGÁSMÛVÉSZETI CSOPORTOK,

TANFOLYAMOK 
AZ IFJÚSÁGI ÉS

SZABADIDÕ HÁZBAN

Ifjúsági és Szabadidõ Ház
3531 Miskolc, Gyõri kapu 27.

Tel.: 46/ 411-747, 412-508,

E-mail:ifihaz@ifihazmiskolc.hu

Web: www.ifihazmiskolc.hu

�SAMBA TÁNCOS

OVI

�BALETT KEZDÕKNEK

�10 – TÁRSASTÁNC
alsósoknak, felsõsöknek,

középiskolásoknak,

egyetemistáknak

�5 – TÁRSASTÁNC felnõtteknek

�MAJORETTEK  �ZUMBA®FITNESS
A Nemzetközi Zumba Szövetség licence alapján

�HASTÁNC KEZDÕ

�ETKA JÓGA kismamáknak és idõsebbeknek

� JÓGA KEZDÕ  � FOGYIKLUB

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

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

http://sztbenedekiskola.hu

SZAKKÉPZÉSEK NAPPALI ÉS ESTI MUNKARENDBEN

KERESZTFÉLÉVES KÉPZÉSEK
KEZDÉS: 2011. FEBRUÁR 1.

SZAKKÉPZÉSEK NAPPALI ÉS ESTI MUNKARENDBEN

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

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLÕ KÉPZÉSEINK:
(angol nyelvből emelt óraszámban!)

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

2011. februártól Miskolcon
a Szent Benedek Gimnáziumban,

nappali és esti tagozaton.

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

06-30/398-9827
e-mail: 

titkarsag.mcb@gmail.com

APRÓHIRDETÉS
Társajánlás diszkréten, igé-
nyesen – fényképes adat-
bázisból! Zenit Társkereső
Iroda, Miskolc, Arany Cor -
vin üzletház, Arany János
u. 11–13. I/36. Bejelentkezés:
06-30/445-6741, 06-46/411-
710.

Január 1-jétõl Pusztai Tamás
régész-muzeológust nevezték
ki a B.-A.-Z. Megyei Múzeumi
Igazgatóság élére. A múzeum
Görgey úti fõépülete elõtt
múlt héten rakták le a mocsá-
riciprus-leleteknek is helyet
adó, Pannon-tenger épület
alapkövét. 

� SZEPESI S. 

– Azt mondják, a régészek kicsit
a múltban élnek. Önre is érvényes?

– Most készítjük éppen a ke-
leméri Mohosvárban végzett ása-
tásaink 3D-s rekonstrukcióját. A
feltárás során dokumentált alap-
rajz, és az ott talált leletek segít-
ségével szó szerint meg kell raj-
zolnom az 1300 körül elpusztult
vár képét, amit aztán egy infor-
matikus és grafikus számítógépen
jelenít meg. Ebben a munkában
tényleg visszamegyek a múltba.
Viszont a múzeumi régészek java
része gyakorlati ember is.
Ismernünk kell a legújabb tech-
nikákat, felmérési módszereket,
hogy a lehetõ legtöbbet megtud-
junk egy régészeti lelõhelyrõl, s
itt már nagyon is a mában kell
mozognunk. Elkészítettük példá-
ul a megye régészeti lelõhely-nyil-
vántartásának térinformatikai fel-
dolgozását. Van egy digitális tér-
képi állományunk, amit össze
tudunk vetni az elmúlt 300 évben
készült régi térképek adataival, a
mai ûrfelvételekkel, és az általunk
már megismert régészeti lelõhe-
lyekkel. 

– Ha jól tudom, 15 éve dolgo-
zik a Herman Ottó Múzeumban.
Hogyan jellemezné azt az örök-

séget, amit a múzeum igazgató-
jaként átvett?

– A mi megyei múzeumi rend-
szerünk a legnagyobb az ország-
ban. 14 olyan hely van, Tel -
kibányától a mezõkövesdi gép-
múzeumig, a széphalmi Magyar
Nyelv Múzeumáig, ahol van mit
megmutatnunk. Ezt a meglévõ
rendszert kell valamilyen módon
tovább mûködtetnünk. Meg kell
õriznünk azt az örökséget, ami 110
év alatt összegyûlt. Emellett úja-
kat is fel kell kutatnunk, s közre-
adni azokat a titkokat, amiket
megtudtunk: kiállításokkal, elõ -
adások során, cikkekben, köny-
vekben. Nagyjából ezt kell tovább
csinálnom. Meg kell néznem, hol
érvényesülnek most megfelelõen
ezek a szempontok, és hol nem.

Miskolcra tekintve, a képtárunk
az ország legjobb vidéki gyûjte-
ménye, látogatható a Pannon-
tenger Múzeum építése alatt
is. Ez jó. Ugyanakkor a pap-
szeri kiállítóházunkban a
három dologból, amit a láto-
gató keres – ásványtár, város-
történeti kiállítás, megyetör-
téneti régészet és néprajz –
semmit sem talál meg. Itt még
nagyon sok a muzeológusok
feladata. Fõképp, hogy az épü-
letet lassan az össze dõlés fe-
nyegeti

– Mik a legfontosabb tervei
a közeljövõre nézve? 

– Szakmai terveim egysze-
rûek. Egy múzeum attól mú-
zeum, hogy van gyûjteménye,
dolgoznak ott restaurátorok,
vannak kiállításai, foglalkoz-
nak a látogatókkal. A mosta-

ni, igen kiváló restaurátor-gene-
ráció lassan kiöregszik. Ahhoz,
hogy a több százezres nagyságú
mû tárgyállományt meg tudjuk
õrizni, restaurátorokra van szük-
ség. A gyûjteményünk a legna-
gyobb az országban, ez azonban
nem mindenütt látszik. Sze ret -
ném, ha lenne egy olyan, inter-
neten is hozzáférhetõ mûtárgy-
nyilvántartásunk, melyet az egész
világon használni tudnak. Tudják
meg Párizsban is, mi van itt ne-
künk a megyében! A miskolci ki-
állítások hiányosságait már emlí-
tettem. Bízom benne, hogy itt a
város és a megye közösen ki tud
alakítani egy olyan együttmûkö-
dést, melynek az eredménye az
lesz, hogy a Papszeren azt talál-
ják majd a látogatók, amit keres-

nek. A múzeumi szervezet fenn-
tartását tekintve pedig egy célom
lehet: valamilyen módon meg-
õrizni azt, ami érték ebben az igen
összetett rendszerben. Ez lesz a
legnehezebb. 

– Mennyiben lesz sajátos és spe-
ciális a Pannon-tenger Mú zeum? 

– Azt, hogy mi lesz az a három
fõ téma, amit ott, a Herman Ottó
Múzeum Görgey úti központja
elõtt a föld alatt épülõ új múze-
umban be szeretnénk mutatni, va-
lószínûleg már sokan ismerik: a
bükkábrányi 7,5 millió éves mo-
csári ciprusok, a Kár pátok ásvá-
nyait bemutató kiállítás, valamint
a rudabányai õsmajomleletek. Az
ásványok önmagukért beszélnek,
ez egy hagyományos kiállítási rész
lesz. A Rudapithecus és a bükk -
ábrányi leletek kapcsán viszont úgy
szeretnénk megvalósítani a kiál-
lítást, hogy minden látogató maga
is részese lehessen egy felfede-
zésnek. Az egyik konzerváló tar-
tályban például egy endoszkóp és
egy periszkóp segítségével tudják
majd maguk a látogatók is a
benne lévõ õsfát vizsgálni, de a
kiállítás alkalmas lesz arra, hogy
ott rendszeresen földrajz-, geoló-
gia- vagy éppen biológiaórákat is
tarthassanak az iskolás korosztály
számára. A látogatóknak igen
nehéz megfogni, mennyi is az a
8 vagy 12 millió év. Ezt a saját ko-
runk történéseibõl visszafelé ki-
indulva igyekszünk közelebb
hozni. Mindennek az alapja a ta-
pasztalás és a saját, az egyéni tör-
ténelem lesz. Amirõl a végén
persze kiderül, hogy része a világ
egésze történetének. Az érdeklõdõ diákoknak és

családjaiknak rendez hasznos
bemutatókkal, elõadásokkal
egybekötött nyílt napot a
Miskolci Egyetem február 5-én
délelõtt 10 órától.

A rendhagyó napon az érdeklõdõk
bepillanthatnak a különbözõ karok
mûhelyeibe, laboratóriumaiba is.
A program során közelebbrõl is
megismerkedhetnek az intéz-
ménnyel, az ottani oktatás szín-
vonalával – illetve az egyetemi di-
ákéletbe is belekóstolhatnak a fi-
atalok és szüleik. A jelentkezési ha-

táridõ egészen február 15-ig tart,
ezért egy elõadás keretében el-
mondják a felvételivel kapcsola-
tos hasznos információkat, vala-
mint a lapok kitöltésében is segí-
tenek a középiskolásoknak. A nap
folyamán több elõ adást is meg-
hallgathatnak az érdeklõdõk az in-
tézménnyel és a képzésekkel kap-
csolatban az A/6-os épületben.

A délelõtt 10 órától kezdõdõ
eseményen megtekinthetõek lesz-
nek a felújított, modern kollégi-
umok, valamint a sport- és kul-
turális lehetõségeket biztosító
épületek is.

Családbarát nyílt nap
a Miskolci Egyetemen

HIRDETÉS
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Czinkné Sztán Anikó, a Miskolci
Turisztikai, Idegenforgalmi és
Szolgáltató Kft. vezetõje elmondta,
a gyógyszolgáltatásokat is bõvíte-
ni fogják a fürdõben, hiszen a ter-
vek között szerepel jég- és méz-
szauna kialakítása is, és aroma-
terápiás szobát is létrehoznak. A
fejlesztések tehát a fürdõzõk fo-
gadása közben sem állnak le.

A miskolctapolcai Barlang -
fürdõbe látogatók igényeinek minél
szélesebb körû kiszolgálása mellett
fontos az is, hogy gazdaságosan és
energiatakarékosan mûködjön az

intézmény. Ezért a Miskolctapolcán
már felhasznált 26-28 oC-os meleg
vízbõl és a Selyemréti Strandfürdõ
csaknem 50 oC-os vizébõl is ener-
giát állítana elõ a két létesítményt
üzemeltetõ miskolci turisztikai kft.
Hamarosan megjelennek majd a
konkrét pályázati kiírások is a
megújuló energiaforrások hasz-
nosítására. A turisztikai kft. a KEOP-
os támogatásra várhatóan beadja
majd a pályázatot, hogy napkol-
lektorokkal és hõszivattyúk segít-
ségével hasznosítsa a megújuló
energiát adó napfényt és a karszt-
ból feltörõ meleg vizet.

ÚJRA NYIT
A BARLANGFÜRDÕ

Részben megújul a berendezés, így a törülközôtartók is

Remek játéklehetõség két remek
színésznek – és ahogy a világsiker
bizonyítja, kiváló szórakozási le-
hetõség a közönségnek. Leg rövi -
debben talán így jellemezhetõ
Richard Alfieri darabja. Hogy mirõl
szól az elõadás? Balikó Tamás, a mis-
kolci elõadás rendezõje így nyilat-
kozott errõl: „Nézzünk csak szét,
milyen diszkriminatív a világ, ami-
ben élünk! Milyen könnyen támad
viszolygás a nem megszokottal

szemben, hogyan utasítunk el ref -
lexbõl bármit, ami a mi életünk-
ben nincs jelen! Emiatt sérülünk, a
sebek miatt óvjuk, elrejtjük ma-
gunkat… Pedig milyen egyszerû
volna kitárulkozni a másiknak – és
mennyivel egészségesebb! Ha ez a
tanítás, akkor azt mondom, igenis
szükségünk van rá.” A premiert
pénteken tartották a Játékszínben,
a két szereplõ Seres Ildikó és
Cservenák Vilmos.

Hat hét, hat tánc

MiNap-portré

A legújabb technikákkal a múltba

�
Pusztai Tamás az új múzeum
alapkôletételénél

Életének 85., áldozópapságának 58.
évében, január 21-én elhunyt Váradi
József, a Debre cen–Nyír egy há zi
Egy ház megye általános helynöke,
apostoli protonotárius, egri mesterka -
nonok. Temetése január 29-én,
szom baton lesz Nyíregyházán.
1985–90. között a miskolci Szent
István-templom plébánosa volt.

Elhunyt Polonkai (Kápolnási)
József Arnold atya életének 87.
évében. Arnold atya minorita novi-

ciusként a miskolci rendházban élt
1950-ben, a szétszóratáskor. Te -
metése február 1-jén lesz a mino-
rita templom kriptá já ban. A 11 óra-
kor kezdõdõ engesz telõ szentmisét
Márfi Gyula veszpré mi érsek mu-
tatja be.

Február 2-án, Gyertyaszentelõ
Boldogasszony ünnepén a minori-
ta templomban lourdes-i kilenced
kez dõ dik a betegek világnapja elõtt,
este háromnegyed 6-kor. 

HARANG-HÍREK 

HIRDETÉS
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Tíz napirendi pontot tárgyal-
nak meg a képviselõk a testü-
let következõ, csütörtöki ülé-
sén. Legnagyobb érdeklõdésre
alighanem a lakcímbejelentés
rendjérõl korábban alkotott
rendelet hatályon kívül helye-
zése tarthat számot, de soka-
kat érinthet a széndioxid-ter-
helési díj fizetésének szabályo-
zása is, amivel a távhõrend-
szerrõl leválni készülõ lakókö-
zösségeknek kell számolniuk.

A város közgyûlése 2009 novem-
berében fogadta el a lakcímbeje-
lentés helyi szabályairól szóló ren-
deletet, amelyben bizonyos felté-
teleket fogalmaztak meg – részben
arról, hogy milyen helyiség te-
kinthetõ lakásnak, részben arról,
hogy egy bejelentettre minimáli-
san hány négyzetméternyi lakóte-
rületnek kell jutnia. A rendelet célja
az volt, hogy gátat szabjanak a kül-
területi, illetve zártkerti ingatla-
nokba való bejelentkezésnek, rész-
ben pedig az, hogy egy lakásba ne
jelentkezhessenek be annál töb-
ben, ahány személyt a lakás egyál-
talán képes befogadni.

A rendeletet megvizsgálta a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közigazgatási Hivatal vezetõje, és
azt jogszabálysértõnek minõsítet-
te, ezért a rendelet hatályon kívül
helyezését kérte a város köz-
gyûlésétõl. A csütörtöki ülésre ké-
szült elõterjesztés szerint az ön-
kormányzat várhatóan eleget tesz
ennek a felszólításnak, ugyanak-

kor a polgármestert megbízza,
hogy tájékoztassa a megyei
Kormányhivatalt: a testület nem ért
egyet a törvényességi kifogással.

A képviselõk megtárgyalják a
széndioxid-terhelési díj megfize-
tésérõl szóló rendelettervezetet is.
Ennek lényege, hogy ha valaki
(például egy társasházi lakókö-
zösség) leválik a városi távfûtõ -
rendszerrõl, akkor öt éven át
külön díjat kell fizetnie – annak
függvényében, hogy az új fûtési
rendszer használatával mennyi
szén-dioxidot bocsátanak ki a le-
vegõbe.

Amint arról már beszámoltunk,
az Országos Rendõr-fõkapitányság
vezetõje január 15-én Pásztor
Albert rendõr ezredest – kérésé-
nek megfelelõen – miskolci rendõr-
kapitányi beosztásából felmentet-
te és nyugállományba helyezte.
Egyúttal tájékoztatta a polgármes-
tert, hogy helyére február 16-ai ha-
tállyal Bogyai Ferencet kívánja ki-
nevezni. A közgyûlésnek ezt vé-
leményeznie kell. Az elõ terjesztés
szerint a képviselõk vélhetõen tá-
mogatni fogják az új miskolci
rendõrkapitány kinevezését, mi-
közben a város közrendje, köz-
biztonsága érdekében végzett
munkájáért köszönetet mondanak
Pásztor Albertnek.

A közgyûlés munkáját az ér-
deklõdõk – néhány órás késéssel
– szokás szerint teljes egészében
figyelemmel kísérhetik a Miskolc
Televízióban: a közvetítés csütör-
tökön 13 órakor kezdõdik. 

Elindult az Új Széchenyi Terv
január 17-tõl, már pályázhatók
az elsõ csomagok, de március
1-jétõl, a második lépésben
lesz beadható a legtöbb pályá-
zat, elsõsorban a vidéki kis- és
középvállalkozások részére.

Az Új Széchenyi Terv aktualitá-
sáról, részleteirõl tartottak a vál-
lalkozók részére elõadásokat
Miskolcon a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium Megújuló fejlesz-
téspolitika címû országjáró kör-
útjának Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei állomásán.

Kanzsalics Eszter, a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség fõosztály-
vezetõ-helyettese a pályázati rend-
szer változásairól beszélt. Az egy-
szerûsítés kapcsán kiemelte, hogy
nyolcoldalasra csökkent a koráb-
ban jóval terjedelmesebb pályázati
adatlap, és csak egy nyilatkozatot
kell tenni, illetve tíz alá csökkent
a mellékletek száma. Kétfordulós
pályázatok már nincsenek, három
alapvetõ pályázati forma van, az
egyfordulós, a kiemelt és a köny-
nyített – utóbbi az automatikus
vagy folyamatos pályázati formá-
nak felel meg. Kiemelten a köny-

nyített formát támogatják, és fo-
lyamatosan lehet pályázni, amíg a
források el nem fogynak. Gyor sí -
tottak is az eljáráson több helyen,
30 nap az elbírálási határidõ a
könnyített pályázatoknál, a kifize-
tés határideje 45 napra csökkent
hatvanról, a befogadó nyilatkoza-
tot 15 nap helyett 7 nap alatt kell
kiadni. Ha a szerzõdéshez az ada-
tokat a nyertes megküldi, azt 10
napon belül el kell készítenie a
közremûködõ szervezetnek.

Dobos Tímea, Miskolc Város
Önkormányzatának szóvivõje ér-
deklõdésünkre elmondta, az ön-
kormányzatok is pályázhatnak az
Új Széchenyi Terv keretében vá-
rosfejlesztési elképzeléseikhez for-
rásokra. Erre több csomagban is van
lehetõség, amelyek eltérõ önrészt
határoznak meg – a pályázati ki-
írások azonban még társadalmi
egyeztetés alatt állnak, így késõbb
írják ki azokat. Hogy a miskolci ön-
kormányzat milyen jellegû, és hány
pályázatot nyújt majd be, az attól
függ, hogy az éves költségvetésben
mekkora forrás marad az önrészek
biztosítására. A költségvetést a vá-
rosi közgyûlés márciusi ülésén fo-
gadja majd el.
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Ilyen átfogó külsõ felújítás nagyjá-
ból harmincévente indokolt egy-egy
épületnél. A Kakas-templom az el-
múlt évtizedekben, 1968-ban, majd
1981-ben volt felújítva. 

– Eredetileg 2008-ra, templo-
munk építésének 200 éves évfor-
dulójára szerettük volna befejezni
a felújítást, ám az uniós pályázta-
tás elhúzódott, így csak az idén ké-
szülünk el, ez azonban semmit
sem vesz el a gyülekezet örömébõl
– tette hozzá Szabó Sándor, a bel-
városi gyülekezet vezetõ lelkipász-
tora.

Megújult a templom teteje, sõt,
a toronytetõ és a négy fióktorony is
új bádogozást kapott, hõszigetelt
üveget kaptak a templom ablakai,
és az ajtókat is – melyeket egykor
céhes legények készítettek mester-
vizsga-munkaként – teljesen felújí-

tották. A torony állványainak el-
bontását már megkezdték, így ha-
marosan ismét Miskolc legnagyobb,
69 méteres tornya köszönti majd az
arra járókat. A templom színe azon-
ban már most is látszik: a korábbi
barokkos sárga színezést követõen,
most a – vélhetõen eredeti – tört-
fehér színeket festik vissza, ami az
épület kálvinista puritánságát tük-
rözi. Utolsóként újul meg a napok-
ban a templom körüli vízelvezetõ-
rendszer, ezt követõen pedig a
kõkeretek, a lábazatok és a lépcsõk
is, sõt, a követelményeknek meg-
felelõen készül rámpa a mozgás-
sérülteknek is.

– Jelentõs esemény lesz a temp-
lom életében az idei tavasz, ugyan-
is a Kakas-templomból közvetíti
majd a húsvéti istentiszteletet a
Magyar Televízió – mondta Szabó
Sándor lelkész. A felújítás húsvét

után a belsõ terekben
folytatódik: május 2-
án megkezdik az or-
gona elbontását és el-
szállítását, hogy aztán
Németországban tel-
jesen restaurálják,
ezalatt pedig kifestik a
templomot, valamint
kibontanak egy falat,
és visszaépítik a ko-
rábban ott lévõ pad-
sort. 

– A területet az
1968-as felújításkor fa-
lazták el, az akkori
gyülekezet ugyanis va-
lamiképp pótolni
akarta a Palóczi utcai
gyülekezeti termet, amit elvettek a
református egyháztól. A fal elbon-
tása után elmondhatjuk majd, hogy
hosszú évtizedek után teljesen az

eredeti állapotok várják majd a
gyülekezetet és a látogatókat a
Kakas-templomban – tette hozzá
Szabó Sándor.
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– A mélygarázs új helyének kere-
sésekor szempont volt, hogy ne le-
gyen messze a Szent István tértõl
és jó parkolási lehetõséget bizto-
sítson a belvárosba autóval ér-
kezõknek. Így esett a választás a
Patak utcára – tette hozzá Lengyel
Katalin, a Miskolci Városfejlesztési
Kft. ügyvezetõ igazgatója. A cég-
vezetõ elmondta: a beruházásra
mintegy 560 millió forint áll ren-
delkezésre, melynek 50 százaléka
pályázati pénz, az összeg másik
felét Miskolc önerõbõl biztosítja.
A beruházás során elbontják a pe-
dagógiai intézet épületét – s az in-
tézményt máshol helyezik el – ám
ez kis ár a végeredményért, mely-
nek köszönhetõen levegõhöz jut
a belváros.

Új tér, játszókerttel

Pirity Attila és Révai Tamás épí-
tész a tér terveit ismertetve el-
mondta: a hamarosan induló be-
ruházás kiindulópontja lehet majd
a környék és a tömb teljes reha-
bilitációjának. (Ismeretes, hogy
az Integrált Városfejlesztési
Stratégia második ütemében a ko-
rábbi tervek szerint többek között
a Kossuth utca és a Szemere kert
is megújulna.) 

A mélygarázs behajtója a tá-
mogatott tervek szerint a Palóczi
utcáról lesz megközelíthetõ, úgy,
hogy a lehetõ legkisebb mérték-
ben zavarja az utca békéjét. A föld
alatti területen a Rozmaring-ház

elõtt futó távhõvezeték és az egy-
kori Pece-patak partfala között va-
lósul meg két emelet mélyen a
mélygarázs, emeletenként 65-65
kocsibeállóval. Bár az építkezés
alatt számtalan kellemetlenséggel
kell szembenézniük a környék la-
kóinak, az elkészült tér remélhe-
tõen bõven kárpótolja majd õket. 

Az új teret a Patak utca új nyom-
vonala fogja két részre osztani. A
Rozmaring-ház felé esõ rész a
klasszikusabb értelemben vett tér
lesz, a másik fele inkább park, ahol
játszókerteket is kialakítanak majd
homokozóval, mászókával. 

Rostás László, Miskolc fõépíté-
sze kifejtette: annak ellenére is jó
megoldás a mélygarázs a Patak
utcán, hogy a város kényszerpá-
lyán mozog. A környéket ugyan-
is egységként kell kezelni, és ha
az eredeti terveknek megfele-
lõen az IVS második ütemében
csupán a felszín alakul át, úgy tíz
évig semmilyen beruházást nem
tudtak volna itt végezni, a terü-
leten hosszú ideje fennálló par-
kolási gondok pedig megoldatla-
nok maradtak volna. 

Perecsenyi Attila, a Régió Park
Kft. ügyvezetõje szerint egyértel-
mûen látszik, hogy a földalatti par-
kolásé a jövõ, ehhez pedig alkal-
mazkodnia kell Miskolcnak mind
a meglévõ létesítmények kihasz-
náltságának növelésével, mind
pedig új garázsok építésével.

– A beruházást követõen meg-
szûnik a Patak utcán a parkolás, ám

a lakók kedvezményesen vehetik
majd igénybe a mélygarázs szol-
gáltatásait – ígérte Perecsenyi Attila.

Örülnek is, félnek is

A környék lakóinak többsége po-
zitívan fogadta a fejlesztést, hiszen
tapasztalataik szerint nem könnyû
itt parkolóhelyet találni. A fórumon
azonban néhány javaslatot is tet-
tek a tervezõknek. Többen fel-
hívták a figyelmet a környéken je-
lenleg is létezõ parkolási gondok-
ra, illetve kérdésként merült fel az
építkezés alatti parkolási és közle-
kedési rend. Mások a leendõ tér
közrendje miatt aggódtak.

A szakemberek a felmerült par-
kolási és közbiztonsági gondokra
úgy reagáltak: a beruházás meg-

kezdéséig átgondolják, hogy mi-
lyen módon lehetne beépíteni az
érkezett javaslatokat a tervekbe, és
a leendõ közterület üzemelteté-
sébe. Örömmel fogadták azt az
ötletet is, miszerint az új tér vi-
selje Egressy Béni nevét.

A fórumon a Patak utca 4. szám
alatt lévõ ház lakói félelmüket fe-
jezték ki, hogy az öreg társasház
nem bírja majd a munkák keltet-
te rezgéseket, és összedõl. Pirity
Attila a Pannon-tenger Múzeum
építésével példázta, hogy nem kell
félniük: a bemutatott fotók tanú-
sága szerint az öreg múzeumépü-
let közvetlen közelében hasonló
mélységbe ástak le, a mai modern
technikának köszönhetõen azon-
ban az épület nem sérült meg.

� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az egyik, pénteken ellenõrzött la-
kásban mindent rendben találtak
a hatóság munkatársai, csó tány irtás
nemrég volt, és ezt papírral is tud-
ták igazolni, és a lakcímbejelen-
tési kötelezettségüknek is eleget
tettek. A másik lakás esetén a köz-
terület-felügyelõknek akadt dol-
guk, ugyanis az ott lakóknak nem
voltak papírjai, mivel állításuk
szerint csak egy hete költöztek be
az albérletbe és nem kaptak még
szerzõdést a tulajdonostól. Ellenük
a lakcímbejelentés elmulasztása
miatt szabálysértési feljelentést
kezdeményeztek a közterület-fel-
ügyelet munkatársai. Ottjártunkkor
a Gyermekjóléti Központ mun-
katársainak szerencsére nem
akadt dolguk.

A razzia során az ÁNTSZ mun-
katársai ellenõrzik, hogy a lakók
betartják-e a köztisztaságra vo-
natkozó alapvetõ szabályokat (töb-
bek között azt, hogy van-e fel-

halmozott szemét, esetleg csótány
vagy egér a lakásokban). A
Gyermekjóléti Központ emberei
pedig a gyermekek veszélyezte-
tettségét ellenõrzik, így például,
hogy megfelelõen vannak-e táp-
lálva, van-e megfelelõ ruházatuk,

de ellenõrzik a kicsik tisztaságát
is. Végül a közterület-felügyelet
munkatársai azt ellenõrzik, milyen
jogcímen tartózkodik a család
egy-egy lakásban.

Dobos Tímea, a miskolci pol-
gármesteri hivatal szóvivõje a raz-

ziával kapcsolatban elmondta: a
több hónapig tartó akcióval a város
elsõdleges célja, hogy Miskolc a
hatóságokkal közösen hatéko-
nyabban tudjon fellépni a jövõben
az avasi „fészekrakókkal” szem-
ben, hiszen nem megengedhetõ
az, hogy a békésen élõket akár
életvitelükkel, akár rendbontással,
akár a köztisztaság veszélyezte-
tésével zavarják.

– Az ilyen ellenõrzésekre szá-
míthatnak továbbra is azok a
lakók, akik nem megfelelõ élet-
módjuk miatt egyszer már a ha-
tóságok látókörébe kerültek, õket
az illetékes szervek munkatársai
véletlenszerûen, elõre be nem je-
lentett módon fogják rendszere-
sen ellenõrizni – tette hozzá a szó-
vivõ.

Dobos Tímea tájékoztatása sze-
rint a városvezetés folyamatosan
dolgozik a probléma megoldásán,
és a Fészekrakó-ügyben leghama-
rabb tavasszal történhet elõrelépés.

A gazdaságot erõsítenék

Lakcímbejelentés,
kapitányi kinevezés

Visszakapja régi fényét a Kakas-templom

MÉLYGARÁZS A PATAK UTCÁN
Lakossági fórum: tervezõk, városvezetõk és a környéken lakók eszmecseréje

Ellenõrzik a „fészekrakókat” 

Pirity Attila építészmérnök, tervezô a környék jelenlegi par-
kolási problémáit is bemutatta

Elkészültek Miskolc és Felsõzsolca
védelmi tervei. A tervek között a kö-
vetkezõ feladatok szerepelnek: már-
cius végéig új gátat építenek
Felsõzsolca mellett, a meglévõt
megerõsítik. Átereszeket építenek
az M30-as alatt, a Miskolc és Zsolca
közötti áruházak területe melletti fel-
töltést elbontják. A Kis-Sajó med-
rét kikotorják, szélesítik és mélyítik.
Ha pedig olyan nagy árvíz lesz, hogy
mindez nem elegendõ, akkor az
M30-as két oldalán elbontják az uta-
kat. Az, hogy lábakra helyezik a régi
3-as fõútnak az M30-ashoz közeli

néhány száz méteres szakaszát, il-
letve a felsõzsolcai bekötõutat, a tá-
volabbi tervek között szerepel. Az
M30-as továbbépítését is lábakra he-
lyezve kell megoldani. Minderre
azért van szükség, mert különben
a gátak ugyan megvédenék Zsolcát,
de a víz elöntené Miskolcot. Hogy
a feltöltés elbontását ki fizeti, az még
kétséges. Az viszont biztos, hogy az
M30-as alatti átereszek 400 milliós
költségét a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ állja, és ugyancsak ren-
delkezésre áll 1,2 milliárd forint a fel-
sõzsolcai védekezésre.

VÉDELMI TERVEK
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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

HEJŐCSABAI FIATALOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 
3508 Miskolc, Cseresznyés u. 8.

Gárdonyi Géza lámpásai a XXI. században
TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0034

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00067-2010
A Hejőcsabai Fiatalok Közhasznú Egyesülete, a TÁMOP-

3.2.3/09/1-2009-0034 jelű, Gárdonyi Géza lámpásai a XXI. szá-
zadban című pályázat keretében hátrányos helyzetű fiatalok és
felnőttek számára ingyenes OKJ-s gombaszakértő-képzést
indít. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00067-2010.

Várjuk érettségivel rendelkező, regisztrált munkanélküli, vagy
tartósan álláskereső, gyeden, gyesen lévők, vagy onnan 6 hónapon belül a munkába visz-
szakerültek, esetleg 50 éven felüliek jelentkezését 2011. február 21-ig, az 555-301 telefon-
számon vagy személyesen minden kedden és csütörtökön 16–18 óra között a Gárdonyi
Géza Művelődési Házban (Miskolc-Hejőcsaba, Sütő János u. 42). A jelentkezési lap a
www.gardonyioktatas.hu honlapról is letölthető és a postmaster@gardonyi.t-online.hu email
címen visszaküldhető. A 15 résztvevőt előzetes felmérés alapján választják ki, akik ingye-
nes tankönyveket és vizsgalehetőséget kapnak.

MÁTYÁS KIRÁLY GYÓGYSZÁLLODA***
HAJDÚSZOBOSZLÓ

TÖBBET KEVESEBBÉRT!!!
ÉRVÉNYES: 2011. 01. 02.–02. 28. között 

Kétágyas szobában, kétfős elhelyezéssel, svédasztalos félpanzióval,
barlangfürdő, finn- és infraszauna használattal, 

minimum 3 éjszakás tartózkodástól:

10 425 Ft helyett 8990 Ft/fő/éj
minimum 5 éjszakás tartózkodástól:

9180 Ft helyett 7990 Ft/fő/éj
Akciós árainkból további kedvezményt már nem tudunk biztosítani.

FARSANGI HÉTVÉGE
2011. 02. 11–02. 13. (3 nap /2 éj)

Szállás, félpanziós ellátás, 
szombaton zenés farsangi álarcosbál, éjszakai fürdőzés: 

26 800 Ft/ fő/2 éj 
Fakultatív programok: animációs programok, lángos és farsangi fánk délután

Áraink az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák, 
mely 410 Ft/fő/éj és 18 éves kor felett fizetendő.

További részletek: 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17.
Tel.: 52/360-200 � Fax: 52/361-974 

www.matyashotel.hu � matyashotel@t-online.hu

LÕFEGYVERTARTÁSHOZ
SZÜKSÉGES PSZICHOLÓGIAI

VIZSGÁLAT VÉGZÉSE
A Vasútegészségügyi Kft.
(MÁV Rendelõintézet)
Miskolc, Bajcsy-Zs. út 45. 
lõfegyvertartáshoz szükséges 
pszichológiai vizsgálat elvégzését 
vállalja mindazok részére, akiknek 
a fegyvertartás munkakörükhöz szükséges 

(I. csoport). 

Érdeklõdni és elõjegyzést kérni 
munkanapokon 7-tõl 14 óráig, 

a 46/508-983 telefonszámon lehet.

ISMÉT MEGJELENT
A SZÁZÉVES MÚLTRA VISSZATEKINTÔ

MISKOLCI 
KALENDÁRIUM

MEGYEI MELLÉKLETTEL
Kapható a Lapker Zrt. pavilonjaiban, 

499 Ft-os áron.

A NYEREMÉNYESÔ FÔDÍJA 
EGY 2 SZEMÉLYES, 2 ÉJSZAKÁS ÜDÜLÉS

a tarcali Degenfeld Kastélyszállóban

AKCIÓ! 2011. 01. 31-TÔL 2011. 02. 05-IG

AKCIÓS TAPÉTÁK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN 
MÁR 549 FT/10 M/TEK., 55 FT/M
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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. Miskolc, Szemere
Szakközépiskola tornaterme, 11 óra. Jégkorong. Magyar Kupa né-
gyes döntõ. Elsõ elõdöntõ: Vasas – Ferencváros. Miskolc, Jégcsarnok,
15 óra. Második elõdöntõ: DAB. Docler – Miskolci Jegesmedvék,
18 óra 30 perc. Kézilabda. Avas Felsõzsolca Kupa nemzetközi férfi
torna. Felsõzsolca, városi sportcsarnok, 10 óra. Kosárlabda. Miskolci
Sportiskola – OSC. Amatõr NB I nõi. Miskolc, Zrínyi Gimnázium
tornacsarnoka, 17 óra. Labdarúgás. XXVI. Borosi László labdarúgó
teremtorna. Selejtezõk, Miskolc, Generali Aréna, 9 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. Labdarúgás. XXVI.
Borosi László labdarúgó teremtorna. Selejtezõk, Miskolc, Generali
Aréna, 9 óra.
Február 4., péntek: Röplabda. Albrecht-Miskolci VSC-MISI – Új-
buda TC. NB I nõi, rájátszás, ötödik forduló. Miskolc, Csokonai utca,
16 óra.

Sportmûsor

Szombaton és vasárnap
Miskolc ad otthont a jégkorong
TippMix Magyar Kupa négyes
döntõjének. Az egyik résztvevõ
a Miskolci Jegesmedvék csapa-
ta, amely a bajnoki bronz után
a kupában is szeretne sikere-
sen szerepelni. Szombaton a
Dunaújvárossal játsszák az elõ -
döntõt – az eredménytõl füg-
gõen vasárnap vagy a döntõ -
ben (16.15-tõl) vagy a bronz-
meccsen (13.00-tól) következik
az újabb fellépés.

Kriza Ákos, Miskolc polgármeste-
re a kupadöntõ szerdai sajtótájé-
koztatóján hangsúlyozta: Miskolc
számára nagyon fontos, hogy aktív
sportélet legyen a városban, olyan
csapatokkal, amilyen például a pár
héttel ezelõtt a magyar–román
MOL Ligában bronzérmet nyert
Miskolci Jeges med vék. A vasárnapi
televíziós közvetítés módot nyújt
arra is, hogy ország-világ láthas-
sa: Miskolc immár egy igazi ho-
kiváros lett, remek csapattal és
eredményekkel, illetve fanatikus

közönséggel. A polgármester ki-
jelentette: Miskolc a jövõben is tá-
mogatja majd a Jegesmedvéket,
hogy minél több sikert érhessenek
el, és így méltóképpen képvisel-
jék a várost. Ugyanakkor a vá-
rosvezetés latba veti lobbierejét is
annak érdekében, hogy minél
több, színvonalas jégkorongese-
mény helyszíne legyen a Jég -

csarnok. Kriza Ákos a hét végén
a Jégcsarnokban szurkol a Je -
gesmedvéknek.

Kovács Zoltán, a Magyar Jég -
korong Szövetsége fõtitkára arról
beszélt: nem volt nehéz döntés
Miskolcra bízni a kupadöntõ meg-
tartását, hiszen itt a korábbi ren-
dezvényeket, például válogatott-
mérkõzéseket is kiválóan szervez-

tek meg. Az idei jégkorongszezon
egyik legkellemesebb meglepeté-
se a Miskolci Jegesmedvék kitûnõ
szereplése és bronzérme volt a
MOL Ligában – hangsúlyozta a
fõtitkár, hozzátéve: a kanadai edzõ
által meghonosított profi szemlé-
let révén a miskolciak alaposan
megerõsödtek, és hozzájárultak
ahhoz, hogy a színvonalasabb le-
gyen a bajnokság. 

A vendéglátók számára biztosan
tartogat néhány ünnepélyes pilla-
natot a hét vége: a Jeges medvék
ekkor vehetik át a Mol Liga bronz -
érmeit, Andrew Derton pedig
megkapja a legjobb védõnek járó
trófeát.

A vasárnapi mérkõzéseket a
Sport Televízió közvetíti. A Je -
gesmedvék találkozóját (a Sport
Tv felvételének sugárzásával) a
Miskolc Televízióban is megte-
kinthetik az érdeklõdõk kedden,
20.25-tõl; az ugyancsak kedden,
18.25-kor jelentkezõ Sport percek -
ben pedig mindkét Jegesmaci-
mérkõzésrõl részletes összefogla-
lót adunk.

Az eddig tesztelt próbajátéko-
sok közül egyet sem szerzõdtet
a DVTK, ugyanakkor továbbra is
keresi az ideális igazolásokat a
szakmai stáb. Noha akadnak
nehézségek, a felkészülés a ter-
vek szerint alakul – közben fél
szemmel a terembajnokság
döntõjére is figyelnek a piros-
fehérek.

– Rendben haladnak továbbra is a
labdás, erdei futásos, kondicionáló-
termes edzések, azonban a mûfü-
ves pálya minõsége hagy némi kí-
vánnivalót maga után. Ez nehezíti
a felkészülést, hiszen kisebb-na-
gyobb sérüléseket okoz a játéko-
soknak – mondta Benczés Miklós,
a DVTK vezetõedzõje. A szakvezetõ
szerint még nagyobb problémát je-
lent, hogy eddig nem érkeztek olyan
játékosok, akiknek szerzõdést kí-

nálnának – pedig legalább öt minõ -
ségi játékost szeretnének igazolni. Ér-
kezett azonban a héten két új pró-
bázó a védõ Bárkányi Bálint és a
kameruni csatár, Anicet Eyenga sze-
mélyében.

A héten három edzõmérkõzést
játszott a DVTK. Két gyõztes talál-
kozó (Putnok 3–2, Kazinc bar cika
4–1) után szerdán 4–1-es vereséget
szenvedtek az elsõ osztályú Szol -
noktól.

A hétvégi, Borsodi Nemzeti
Teremlabdarúgó Bajnokság debre-
ceni nagydöntõje kapcsán a tréner
elmondta, csütörtökön és pénteken
benti edzéseket tartanak, megtör-
ve ezzel a felkészülést. 

– Nem a pénzdíj az elsõdleges.
Nagyon jólesett, hogy Nyíregy házára
is sok szurkoló elkísért minket, re-
mélem, a döntõre is velünk tarta-
nak – zárta szavait Benczés Miklós.

DVTK: készülnek
a döntõre

SZOMBAT, 18.30, JÉGCSARNOK:
TÉT A DÖNTÕBE JUTÁS

A Jegesmedvék részvételével Miskolcon rendezik a hokisok kupadöntõjét

Hagyomány már, hogy a me-
gyei labdarúgócsapatok min-
den évben megemlékeznek
Borosi Lászlóról. A róla elne-
vezett torna selejtezõit most, a
döntõt pedig a jövõ hét végén
rendezik.

� D. L.

Borosi László hosszú éveken ke-
resztül élvonalbeli mérkõzéseket
dirigált, majd betöltötte a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Labda -
rúgó Szövetség elnöki tisztét.
Halála után döntöttek úgy az utó-
dok, hogy emléket állítanak az egy-
kori, neves sportvezetõnek. Ezért
írták ki a névadó teremtornát,
amelyet az idén immáron a hu-
szonhatodik alkalommal hoztak
tetõ alá. 

A selejtezõt január 28–30., a
döntõt pedig február 4–6. között
bonyolítják le 12 csoportban, 10
helyszínen (Miskolc, Putnok, Szik -
szó, Bõcs, Tiszaújváros, Sze rencs,

Cigánd, Sátoraljaújhely, Encs,
Mezõkövesd).

Miskolcon, a Generali Arénában
már pénteken délután meg-
kezdõdtek a küzdelmek. Íme, a
szombati és vasárnapi menetrend! 

Január 29., szombat, B-csoport:
8.00: Edelény – Sajósenye. 8.35:
Sajószentpéter – Bükkábrány. 9.10:
Szirmabesenyõ – Edelény. 9.45:
Sajósenye – Sajószentpéter. 10.20:
Edelény – Sajóbábony. 10.55: Szirma -
besenyõ – Sajószentpéter. 11.30: Ede -
lény – Bükkábrány. 12.05: Sajó -
szent péter – Sajóbábony. 12.50:
Ede lény – Sajószentpéter.

Január 30., vasárnap, A-csoport:
7.30: Bükkszentkereszt – Felsõ zsol -
ca. 8.05: Varbó – Sajókaza. 8.40:
Kazincbarcika – Bükkszentkereszt.
9.15: Emõd – Sajókaza. 9.50: Bükk -
szentkereszt – Varbó. 10.25: Kazinc -
barcika – Sajókaza. 11.00: Bükk -
szentkereszt – Emõd. 11.35: Sajókaza
– Felsõzsolca. 12.20: Sajókaza –
Bükkszentkereszt. 

BOROSI-TEREMTORNA A MEAFC
Vándorkupa a tét!

Felpörögtek az események a
miskolci asztalitenisz-életben!
A hét végén a legfiatalabbak,
az újoncok és a serdülõk vetél-
kednek a Holcim SC csarnoká-
ban a megyei bajnoki címekért,
de közeledik a sportágban
immár lassan húszesztendõs
múltra visszatekintõ MEAFC
Vándorkupa idõpontja is!

� DOROS L.

Holdi László, a Miskolci Egyetem
asztalitenisz-szakosztályának elnö-
ke büszkén tekint vissza a megtett
útra, hiszen csaknem két évtized-
del ezelõtt maga sem gondolta,
hogy a kezdeményezés ennyire
átütõ sikert arat.

– Elsõ ízben azért írtuk ki a ve-
télkedést, hogy népszerûsítsük a
sportágat, és versenyzési lehetõsé-
get teremtsünk az alacsonyabb
osztályokban szereplõknek – idéz-
te fel a kezdeti éveket Holdi László.
– Késõbb aztán annyira megnõtt az
érdeklõdés, hogy életre hívtuk az
Extra Kupát. Ez utóbbiban azok a
sportolók állhatnak asztalhoz, akik
az NB I-ben, illetve az NB II-ben
szerepelnek. Természetesen in-
dulhatnak azok is, akik csak úgy,
kedvtelésbõl beneveznek.

– Hogyan alakul az idei program?

– Február 19-én, szombaton a
mérkõzéseknek az Egyetemi
Körcsarnok ad otthont. A MEAFC
Kupa 8, az Extra Kupa 11 órakor
kezdõdik. Elõbbiben az amatõrök,
a városi bajnokságokban, a megyei
bajnokságokban, illetve az NB III-
ban szereplõ játékosok csatáznak
majd egymással. Öt számban hir-
detünk gyõztest: férfi egyéni, nõi
egyéni, férfi páros, ifjúsági fiú egyé-
ni, férfi vigaszdíj. Az Extra Kupában
csak férfi egyéni vetélkedésre kerül
sor. Valamennyi számban egyenes
kieséses rendszerben bonyolítjuk le
a versenyt. A férfi egyéni és páros
gyõztesei vándorserleget kapnak, a
harmadik helyért játszani kell. Az
Extra Kupa gyõztese és második he-
lyezettje pénzdíjazásban részesül.

– Hogyan jelentkezhetnek a ver-
senyre az érdeklõdõk?

– Nevezni írásban február 16-ig
lehet. A cím: Holdi László, 3529 Mis -
kolc, Vasvári Pál u. 17. Elfogadunk
e-mailen érkezõ jelentkezéseket
is, ezeket a következõ címre lehet
eljuttatni: holdi_laszlo@citromail.hu.
A sorsolást megelõzõen, 8 óráig a
verseny helyszínén is lehet jelent-
kezni! A nevezési díj felnõtteknek
600, ifjúságiaknak 300 forint, míg
az Extra Kupában indulók 800 fo-
rintot fizetnek.

Egy évvel ezelõtt még minden
szépnek és jónak tûnt a
Diósgyõri KC-Miskolc MIVÍZ
férfi kézilabdacsapatának
háza táján. Aztán fel kellett
ébredni az álomvilágból. 

� DOROS LÁSZLÓ

A táblázatra pillantva most azt ol-
vashatjuk le, hogy a listavezetõ
Gyöngyös 26 ponttal elsõ, a mis-
kolciak 20 ponttal másodikok, és
ugyancsak 20 pontot gyûjtött a je-
lenleg harmadik Dabas. Viszont
az eredetileg január 3-ára terve-
zett felkészülés még mindig nem
kezdõdött meg, február 12-én,
szombaton viszont pályára kelle-
ne lépnie a csapatnak! 

– Roppant nehéz helyzetbe ke-
rültünk – kezdte Fehér Péter
klubelnök. – Õsztõl elapadtak a
forrásaink, és ez kritikus helyze-
tet eredményezett. Bennünket a
város cégei támogattak, és mel-
lettük volt néhány szponzorunk
is. Igyekeztem kapcsolatot te-
remteni Miskolc vezetõivel, a
cégek irányítóival. Elõbb vagy
utóbb, de meg kell hozni egy dön-
tést. Amennyiben nincs szükség

a sportágra, akkor szomorú szív-
vel, de tudomásul vesszük. 

Zsiga Marcell, sportért felelõs
alpolgármester így összegezte
az üggyel kapcsolatos mondan-
dóját:

– A sportéletben is csak felelõ -
sen gazdálkodó és viselkedõ ve-
zetõknek van helyük! – szögez-
te le. – Egy klub irányítói csak
addig nyújtózkodhatnak, amed-
dig a takarójuk ér. Gondolom, au-
gusztusban már látták a DKC ve-
zetõi, mibe kerül az év, ennek
ellenére mindössze egyetlen hó-
napban, szeptemberben jutottak
hozzá járandóságukhoz a spor-
tolók. Nekünk az utolsó forintig
el kell számolnunk a város pén-
zével, ehhez teljes mértékben
tiszta viszonyokat akarunk te-
remteni! Eltökélt szándékunk,
hogy három éven belül kiala-
kuljon a borsodi megyeszékhe-
lyen egy bajnokságra is esélyes
csapat. Azt akarjuk, hogy sok
helyi, miskolci játékos szerepel-
jen a különbözõ együttesekben!

(A cikk hosszabb változata to-
vábbi részletekkel együtt olvasható
a minap.hu-n)

MI LESZ VELED, DKC?

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



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 ügye-
let (GYEK–Szentpéteri kapu 76.): 46/412-572; Városõrség: 40/200-893;
MIHÕ mûszaki ügy.: 46/379-360; MIVÍZ központi ügy.: 46/519-339;
ÉMÁSZ hibabejel.: 46/282-828; Általános segélyhívó: 112

Közérdekû telefonszámok
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Mozimûsor
Béke-terem: február 2-áig. 17 órakor A tetovált lány,
svéd–dán–német thriller, 19.30-kor Poézis – Mégis
szép az élet, dél-koreai film.
Uránia-terem: február 2-áig. 17.30 órakor Narnia
krónikái 3. – A hajnalvándor útja, 20-kor Ízek,
imák, szerelmek, amerikai filmdráma.
Béke-terem: február 3–9. között. 17 órakor Arthur
3 – A világok harca, magyarul beszélõ, francia animációs film. 19.30
órakor Üvegtigris 3 magyar vígjáték.
Uránia-terem: február 3–9. között. 17.30 órakor Üvegtigris 3 szí-
nes, magyar vígjáték. 20.00 órakor Bérgyilkosék, magyarul beszélõ,
amerikai akciófilm.

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?

Január 29., 15.00: A Mindenlátó ki-
rálylány, Babszem bérlet, Ka ma ra -
színház, 17.00: Carmina Burana,
Bérletszünet, Csarnok, 19.00: Hat
hét, hat tánc, Bér let szünet, Já ték -
szín, 19.00 Paraszt becsü let–Bajaz -
zók, Egressy bérlet, Nagyszínház.

Január 30., 15.00: Humoristák
Szövetsége, Bérletszünet, Kama ra -
színház, 19.00: Prah, Bérlet szü net,
Játékszín, 19.00: Menyasszony tánc,
Bérletszünet, Nagyszínház.

Február 1., 15.00: A Mindenlátó
királylány, Bérletszünet, Kamara szín -
ház, 19.00: Hat hét, hat tánc,
Bérletszünet, Játékszín, 19.00: Hotel
Menthol, Bérletszünet, Nagyszínház.

Február 2., 15.00: Beavató szín-
ház – Szentivánéji álom, Bérlet szü -
net, Csarnok, 19.00: Anconai sze-
relmesek, Bérletszünet, Ka -
maraszínház, 19.00: Parasztbe csü -

let–Bajazzók, Lehár bérlet, Nagy -
színház.

Február 3., 15.00: A Mindenlátó
királylány, Bérletszünet, Kama ra -
színház, 18.00: Parasztbe csü let–Ba -
jazzók, Herman ifj. bérlet, Nagy -
színház, 19.00: Észak-fok, Az író szín-
háza Egressy Zoltánnal és Bujdos
Attilával, Csarnok, 19.00: Tangó,
Bérletszünet, Játékszín.

Február 4., 19.00: Portugál, Bér -
let szünet, Kamaraszínház, 19.00:
Menyasszonytánc, Upor bérlet,
Nagyszínház.

Február 5., 19.00: Portugál,
Bérletszünet, Kamaraszínház, 19.00:
Menyasszonytánc, Csiky bérlet,
Nagyszínház.

Február 6., 19.00: Tangó, Bérlet -
szü net, Játékszín, 19.00: Paraszt be -
csület–Bajazzók, Szigligeti bérlet,
Nagyszínház.

Január 29–30., szombat–vasárnap 
08.00: Galamb- és díszbaromfi-ki-
állítás. Központi Leánykollégium.

Január 29., szombat
10.30: Kirándulás Bükkszent ke reszt -
re a cukor be tegek egyesülete szer-
vezésében. Indulás a Búza térrõl.

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

19.00: Roma római musical. A
Romano Teatro bemutatója. Ady
Endre Mûvelõdési Ház.

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

Január 31., hétfõ
19.00: Népszerû Zenei Esték. A
Miskolci Szimfonikus Zenekar kon-
certje. Trombita: Csökmei Margit, ve-
zényel: En Shao. Mûvészetek Háza.

Február 1., kedd 
18.00: „Meddig ér a takarónk?” – a
Mindentudás Egyeteme elõadása.
Miskolci Egyetem, Zambó-terem
(XXXVII. sz. elõadóterem). Regiszt -
rá ció szükséges.

Február 3., csütörtök
14.00: A cukorbetegség kezelésével
kapcsolatos egészségügyi finanszí-

rozás változásai. Elõadás a cukor be -
tegek egyesülete szervezésében.
Vasgyári Közösségi Ház. 

15.30: Idôsek napi ünnepség.
Görömbölyi Kulturális Egyesület.

Február 4., péntek
19.00: Nagy Medve csillagászati
szakkör. Derült idõ esetén távcsö-
ves bemutatás. Szabó Gyula
Bemutató Csillagvizsgáló (Dorottya
u. 1.).

19.00: Miskolci Musical és
Dalszínház: Örökzöld dallamok.
Mûvészetek Háza, kávézó.

Február 5., szombat
06.00: Diósgyőri hagyományőrző
disznótoros mulatságok. Vén Diófa
étterem udvara.

9.00–16.00: Síbörze. Ifjúsági és
Szabadidő Ház.

12.00: Rádióamatõrök találkozó-
ja, Baross G. u. 29.

15.30: Játsszunk zenét a Szim fo -
ni kusokkal! Mûvészetek Háza.

16.00: Maszkabál az „Indián nyár”
értelmiségi egyesület szervezésé-
ben. Õszi Napsugár Idõsek Otthona.

18–22: Szombat éjszakák a di-
ósgyõri várban. Különleges túrák.

PROGRAMAJÁNLÓ

Színházmûsor

– Kedves Blanka, bi-
zonyára sokakat meglep,
hogy lehetséges ilyen
rövid idô alatt nulláról fel-
sôfokú nyelvvizsgát tenni.
Talán az is szerepet ját-
szott ebben, hogy Ön

gyakorló nyelvtanár?
– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem,

de a  siker hez vezetô úton a döntô tényezôt egy
számomra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás
jelentette. 

– Tudtommal pontosan négy hónappal az után,
hogy elôször kezébe vette a tananyagot, 90% körüli
eredménnyel a nap legjobb szóbeli vizsgáját pro-
dukálta – felsôfokon!

– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív
Nyelvtanulással, amikor még heti 35–40 órát taní-
tottam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a
mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyako-
rolni. Sôt, a sikerélmény, hogy már az elsô lecke után
rengeteg mondatot tudtam aktívan használni, még job-
ban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb lec -
kékbe fogjak bele és hogy megismerkedjek a még
ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.

– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és
a hagyományos módszereket is tökéletesen ismerô
nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai
kérdésekre és hiteles véleményt mondhat. Mi e
módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitôl
igazán újszerû és hatékony a Kreatív
Nyelvtanulás? 

– Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem
találkoztam ennyire logikus szerkezetû tananyaggal,
személyes meggyôzôdésem, hogy ma ez a legjobb
nyelvkönyv a piacon kezdôk/újrakezdôk számára, ill.
akik rendszerezni vagy felfrissíteni kívánják eddigi
tudásukat.

– Ön pedig, kedves
Gina, tíz hét alatt sikeres
középfokú C nyelvvizsgát
tett, ráadásul egyéni ta -
nulással, tanári segítség
nélkül, egy egyedi nyelv-
tanulási metódussal. Igaz?

– Valóban így történt. A módszer a Kreatív
Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27
középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás
egyéni bajnoka Magyarországon. 

– Mitôl más és mitôl ilyen sikeres ez a módszer? 
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyel-

ven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû
tananyag segítségével folyamatosan ellenôrizni tudtam
magamat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény,
visszaigazolás. Így gyorsan kialakul a beszédkészség,
ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! A két oktató -
csomag és a CD minôségû hanganyagok a középfokú
nyelvvizsga követelményeit veszik célba.

– Milyen nyelvekbôl hozzáférhetô a Kreatív
Nyelvtanulási Módszer és mennyibe kerül?

– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd,
norvég, dán, portugál, holland, orosz, és eszperantó
nyelvre készült tananyag, a két oktatócsomag ára
hanganyaggal együtt 19 900 Ft, ez alig egy tucat
magánóra költségeinek felel meg.

– Úgy tudom, Miskolcon is lesz vásárlással egy-
bekötött termékbemutató.

– Igen, február 7-én és 14-én (hétfôn) 17–19 óráig
az ITC-székházban (díszterem) a tananyagokat bárki
megtekintheti.

– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további
nyelvtanuláshoz!

Szeretettel várunk minden tanácsot kérô érdek-
lôdôt akár kérdéseivel, akár problémáival!

Behring Balázs

NÉGY HÓNAP ALATT FELSÔFOKÚ –
TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

Interjú Kovács Blankával
és Szekeres Georginával

Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

Angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, norvég, dán, orosz, portugál, holland és eszperantó.

Infó és megrendelés:
www.kreativnyelv.hu

HETI MÛSORA
2011. január 31–2011. február 6.

Január 31., hétfõ

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 17.00 Szentföldi
szent helyek üzenete (Hálózat TV)
17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma,
hírmûsor 18.25 Kilátó, közéleti
magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.25 Katedra, a Miskolc TV okta-
tási mûsora 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV)
21.00 A krokodilvadász, ausztrál
film (Hálózat TV) 23.00–06.00
Képújság.

Február 1., kedd

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura
– Életmódmagazin (Hálózat TV)
17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma,
hírmûsor 18.25 Sportpercek, a
Mis kolc TV sportmûsora 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Katedra, ok-
tatási magazinmûsor 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.25 Jégkorong Magyar
Kupa, közvetítés felvételrõl 21.00
Üldözés a Balkánon, olasz film
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Kép -
újság.

Február 2., szerda

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 17.00 Léptünk
koppan ódon köveken..., magyar
templomok nyomában (Hálózat
TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.25 Kilátó, közé-
leti magazin 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.25 Gyöngykagyló, gyer-
mek- és ifjúságvédelmi magazin
(ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00
Csap dában, amerikai film (Hálózat
TV) 23.00–06.00 Képújság.

Február 3., csütörtök

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 13.00–17.55
Miskolc közgyûlése, közvetítés fel-
vételrõl 18.00 Miskolc Ma, hírmû -
sor 18.25 Miskolc közgyûlése, köz-
vetítés felvételrõl 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.25 Zenemalom, ko-
molyzenei magazin a Miskolci
Szimfo ni kusokkal (ism.) 20.00
Miskolc közgyûlése, közvetítés fel-
vételrõl 20.30 Hírháló (Hálózat TV)
21.00 Szemben az igazságszolgál-
tatással, amerikai film (Hálózat
TV) 23.00– 06.00 Képújság.

Február 4., péntek

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 17.00 Business-
mix magazin (Hálózat TV) 17.30
Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír mû -
sor 18.25 Kilátó, közéleti magazin
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Mú -
zsa, kulturális magazin 20.00 Mis -
kolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Há -
lózat TV) 21.00 Harc az életért,
amerikai film (Hálózat TV)
23.00–06.00 Képújság.

Február 5., szombat

07.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 09.30 Képújság 17.00 Futsal-Mix
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.25 Kilátó, közé-
leti magazin (ism.) 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 Bencze-show
(Hálózat TV) 23.00–07.00 Kép -
újság.

Február 6., vasárnap

07.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 09.30 Képújság 17.00 Bencze-
show (Hálózat TV) 17.30 Képújság
18.00 Krónika, heti hírösszefogla-
ló magazin 18.25 Kilátó, közéleti
magazin (ism.) 19.00 Krónika (ism.)
19.25 Múzsa, kulturális magazin
(ism.) 20.00 Krónika (ism.) 20.30
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Zsaru -
gyilkos sá gok, kanadai film (Hálózat
TV) 23.00–07.00 Képújság. 

A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!

HIRDETÉS

MVK-jegy és járat
A február 28-áig érvényes MVK-s
menetjegyek, gyûjtõjegyek és jár mû -
vezetõi jegyek érvényessége meg-
hosszabbodik június 30-áig, tudat-
ta lapunkkal a miskolci közlekedé-
si cég. Közölték azt is: február 1-jétõl
megszûnik az ingyenes Tesco Avas
járat. Az utasok az Avasról használ-
hatják a 29-es és 32-es járatokat.

Ismét lesz Diósgyôrben disznótoros mulatság
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