
Tizenkét csapat

Ezen a hétvégén játsszák a Borosi te-
remlabdarúgó torna döntõjét a miskolci
arénában.

� Cikkünk a 7. oldalon.

A megbízott városi rendõrkapitány sze-
rint vissza kell állítani a hatóság tekin-
télyét.

� Írásunk az 5. oldalon.

A Jegesmaciknak hazai pályán sem si-
került a szép befejezés a Magyar
Kupában.

� Interjúnk a 7. oldalon.

120 perc gól nélkülÉvértékelés

Bemutatkozott és támogatást ka-
pott Bogyay Ferenc, Miskolc meg-
bízott rendõrkapitánya a város
képviselõ-testületének idei elsõ,
csütörtöki ülésén, amelyen meg-
köszönték a távozó Pásztor Albert
munkáját is. Konszenzussal dön-
töttek többek között arról, hogy
a törvényességi észrevétel ellenére
nem változik a lakcím-bejelentési
rendelet, mert ez szolgálja a köz-
biztonságot, a közrendet és a köz-
nyugalmat – illetve arról is, hogy
ha egy lakóközösség a távfûtésrõl
leválva annál környezetszeny-
nyezõbb megoldást választ, azt

környezetterhelési díj megfizeté-
se ellenében megteheti.

Az ülés elején Kiss János, a jogi
ügyrendi bizottság elnöke el-
mondta, minden képviselõ idõre
benyújtotta a vagyonbevallását, így
gyakorolhatják képviselõi jogaikat.
A napirendi pontok elfogadása
után Kriza Ákos polgármester a kö-
zelmúltban elhunyt Tulipán Gábor
bábszínház-igazgatóról és   Heck e  -
nast Péter építészrõl emlékezett
meg, emléküknek egyperces
néma felállással adózott a köz-
gyûlés.

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Véget ért a könyvvizsgálat a
Miskolc Holding Zrt.-nél és az
önkormányzat tagvállalatainál.
Tizenhét, büntetõjogi felelõssé-
get felvetõ ügyet találtak, s har-
minchat olyan megállapítást
tettek, amelyek szintén súlyos
jogi következményekkel járhat-
nak. Negyvenegy esetben „jó
erkölcsbe ütközõ” szerzõdések
alapján történtek kifizetések.

� SZEPESI SÁNDOR

– A könyvvizsgálói csoport – a
Holding és vállalatai szerzõdéseinek,
kötelezettségvállalásainak és be-
fektetéseinek vizsgálatát követõen
– százhuszonnyolc, különbözõ meg-
állapítást tett négy kategóriában –
tudatta a nyilvánossággal keddi saj-
tótájékoztatóján Kriza Ákos, Miskolc
polgármestere. – Tizenhét, bünte -
tõjogi felelõsséget felvetõ ügyet ta-
láltak, 1,753 milliárd forint értékben.
Ezek közül három már nyomozati
szakaszban van, mindegyik a MIK
Zrt.-hez kötõdik. A többi ügyrõl
addig nem kívánnak bõvebb tájé-
koztatást adni, amíg alaposan fel
nem tárják hátterüket, illetve el nem
kezdõdik a nyomozás.

A választások után, múlt év ok-
tóberében az új városvezetés álla-
potfelmérõ vagyonleltárt készített,

emlékeztetett Kriza Ákos. Ez elsõ
körben a Miskolc Holding tagvál-
lalatainak aktuális helyzetét tárta fel.
A 2010 harmadik negyedévi tag-
vállalati beszámolók és az új veze-
tés által elrendelt, állapotrögzítõ va-
gyonleltár adózás elõtti eredménye
között 383 millió forintos eltérés
mutat kozott. Múlt év novemberé-
nek második felében ezért elkezdõ -
dött a Miskolc Holding felügyelete

alá tartozó, száz százalékban városi
tulajdonú cégek részletes átvilágí-
tása annak érdekében, hogy az új
városvezetés valós képet kaphasson
a tagvállalatok vagyoni helyzetérõl.

A könyvvizsgálók további har-
minchat, úgynevezett súlyos kö-
vetkezményekkel járó megállapítást
tettek – ezek együttes értéke több
mint tízmilliárd forint –, ezekben
szintén sor kerülhet büntetõjogi

feljelentésekre. Negyvenegy esetben
„jó erkölcsbe ütközõ” szerzõdések
alapján történtek kifizetések – 1,11
milliárd forintot meghaladó érték-
ben –, harmincnégy esetben pedig
a számviteli szabályok megsértését
állapították meg.

– A vizsgálat minden megállapí-
tása dokumentumokkal igazolható
– szögezte le Kriza Ákos.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Átalakítja a panelprogram pá-
lyázati rendszerét a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium.
Változtatni kívánnak azokon
az elemeken, amelyek negatí-
van befolyásolták a program
eredményességét, és felelõsek
voltak az eddig nehézkesen,
lassan mûködõ, rugalmatlan
pályázatkezelésért. 

� SZEPESI S. 

– Miskolc a kezdetektõl, 2002-tõl
csatlakozott a panelprogramhoz –
mondta el lapunknak Bodgál
Gabriella, a MIK Zrt. gazdasági
igazgatóhelyettese. – Az eltelt
közel tízéves idõszakban a 2008-
ig benyújtott 265 pályázat felújí-
tási programja valósult meg. Az
érintett, 12 600 lakás a városban
található, iparosított technológiá-
val épült, tehát panellakás-állo-
mány harmada. A tulajdonosi ön-
részhez 4,5 milliárdos állami, va-

lamint 4,1 milliárdos önkor-
mányzati támogatás párosult. A
befejezett felújítások teljes beru-
házási értéke 13,6 milliárd forint. 

– Hány panelprogramos pályá-
zat áll jelenleg elbírálás alatt
Miskolcon?

– A Zöld Beruházási Rend szer -
ben 2009-ben benyújtott 43 pá-
lyázat esetében a városi döntések
még abban az évben megszület-
tek. Ezek a programok eddig az ál-

lami támogatási döntés hiánya
miatt nem valósultak meg. Infor -
má cióink szerint a döntéseket feb-
ruárban várhatóan meghozzák
majd, s ezt követõen, tavasszal in-
dulhatnak a beruházások. A 43 pá-
lyázatban összesen 2424 lakást
érintenek a felújítások. A szüksé-
ges 407 milliós önkormányzati tá-
mogatás a város költségvetésében
rendelkezésre áll.

FOLYTATÁS A 2. OLDALON

Évek óta romlik a miskolci mi-
norita Nagyboldogasszony-
templom homlokzatának álla-
pota. A mûemléképület felújí-
tása már hosszú évek óta na-
pirenden van, azt a miskolci
önkormányzat is támogatja.
Néhány éve a belvárosi reha-
bilitáció második ütemébe be
is került a homlokzati restau-
rálás, azonban az egyházköz-
ségnek további támogatókra
lesz szüksége ahhoz, hogy a
munkához biztosítani tudja az
önerõt.

� TAJTHY Á.

Márpedig a munkák elkezdésével
nem lehet már sokáig várni, a mi-
norita templomot ugyanis em-
beremlékezet óta nem újították fel.
A világháborúk során a közelben
felrobbanó gránátok, majd késõbb
az átrendezõdött talajvíz, az eset-

leges vakolóanyag-hibák, és a ter-
mészet károsító erõi az eltelt év-
tizedek alatt repedéseket okoztak
a falszerkezeten. Ezekbe a repe-
désekbe nedvesség került, mely
télen megfagyott, tovább károsít-
va így a mûemlék templomot. 

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

A miskolci térség településein
is komoly károkat okoztak az
elmúlt év áradásai. A kárelhá-
rítás, a hasonló eseményekre
való felkészülés jelentõs, ösz-
szehangolt erõfeszítéseket
igényel a kormány, az érintett
önkormányzatok, valamint a
katasztrófa-elhárítás és a
szakhatóságok részérõl is.  

� SZEPESI S. 

A napokban elkezdõdtek térsé-
günkben azok az árvízvédelmi be-

ruházások, amelyekrõl még múlt
év decemberében döntött a kor-
mány. A megelõzési munkálatokra
– mederkotrásokra, települési kör-
töltések, záportározók és szükség-
tározók építésére, települési vízkár-
elhárítási tervek készítésére – közel
7,5 milliárd forintot fordítanak. 

– Az alapbiztonság megterem-
téséhez szükséges, legsürgõsebb
feladatokat idén március 31-éig
kell elvégezni, a munkák végleges
befejezésének határideje június
30. – tájékoztatott Csont Csaba,

az ÉKÖVIZIG védelemvezetõ he-
lyettese, aki elmondta: a húsz
pontból álló, Kormányzati Koor -
dinációs Bizottság által jóváhagyott
intézkedési terv keretében kör-
töltést építenek Felsõzsolcánál,
Nagycsécsnél, Ónodnál. Sajó -
ecseg nél, ahol uniós pályázati
konstrukcióban már korábban el-
kezdõdtek a tervezési munkála-
tok, jelentõsen felgyorsítják a pá-
lyázatban megfogalmazott fel-
adatok végrehajtását.

FOLYTATÁS A 4. OLDALON

17,6 milliárdos alaptõke –
30 milliárdos kötelezettségvállalás

Lezárult a városi cégek könyvvizsgálata

KAPITÁNYVÁLTÁS,
TÁVHÕLEVÁLÁS…

LEGALÁBB A SAJÁT
KÁRUNKBÓL TANULJUNK...

Háromszorosára emelkedett az
influenzaszerû tünetekkel or-
vosnál jelentkezõk száma janu-
ár 24-e és 30-a között a megyé-
ben, közölte kedden a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kor mány -
hivatal Népegészségügyi Szak -
igazgatási Szerve. A betegek har-
mincöt százaléka 14 év alatti
gyermek, túlnyomó részben is-
koláskorúak, de minden korosz-
tály érintett az influenzában va-
lamilyen szinten. A megyei kór-
házban már nemcsak a Gyermek-
egészségügyi Köz pontban, de
kedd óta a szülészeten is látoga-
tási tilalom van érvényben. 

Ugyanakkor elfogyott a gyere-
keknek szóló, influenza elleni in-
gyenes védõoltás, és a nem tá-
mogatott vakcinából sem kapha-
tó már a gyógyszertárakban. Török
Lajos, gyermekgyógyász-házior-
vos elmondta, jelenleg az jelenti
a megoldást, hogy a felnõtt adag
felének megfelelõ mennyiséggel
oltják be a három év alatti gyer-
mekeket – ebbõl a típusból ugyan-
is nincs hiány.

Sok az
influenzás
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MINORITA TEMPLOM:
FELÚJÍTÁSRA VÁRVA

Összesen 6,7 milliárd forintos – a magyar adóhivatal történeté-
ben rekordnak számító – köztartozást halmozott fel a DAM 2004
Kft., a diósgyõri acél- és hengermûvet üzemeltetõ cég. A tarto-
zásra rakódó 5,9 milliárdos „jogkövetkezmény”, és az összesített,
ilyen módon 12,7 milliárdra rúgó adóhatósági követelés szintén
rekord a hatóságnál.

Az adóhatóság tette közzé honlapján idei harmadik adólistá-
ját: erre azok kerültek fel, akiknek tíz-, illetve százmilliót meg-
haladó köztartozása – elõbbi a magánszemélyekre, utóbbi a szer-
vezetekre vonatkozik – az elõzõ negyedévben lett jogerõs.

A most közzétett adóhivatali feketelistán nagyjából százhúsz
gazdasági társaság és több mint ötven magánszemély szerepel. 

Rekordadósságot
halmozott fel a DAM

Átalakul a panelprogram?
Több mint kétezer lakás felújítása indulhat tavasszal

Három ügyben már nyomoznak – az egyik a Görgey-ház, az „ország legdrágább lakóháza” 

� �

�

�

�



JANUÁR 29., SZOMBAT

Diplomát kaptak a mérnökök.
A Miskolci Egyetem Mûszaki
Földtudományi, Mûszaki
Anyagtudományi, illetve
Gépészmérnöki és Informatikai
Karára járó végzõs hallgatók vet-
ték át diplomáikat szombaton
délelõtt az intézmény díszaulájá-
ban. Az eseményen több díjat és
emlékérmet is átadtak.

JANUÁR 30., VASÁRNAP

Ellenõrzik a szórakozóhelyeket.
Megyénkbeli, miskolci éjjeli szó-
rakozóhelyeken is razziáztak a
hétvégén. Az ellenõrzéssorozat
az egész országra kiterjed, össze-
hangolt akcióról van szó, mely-
nek célja, hogy több hatóság –
többek között az önkormányza-
tok, a fogyasztóvédelem, az
ÁNTSZ vagy a tûzoltóság, ka-
tasztrófavédelem – szakemberei-
vel együtt vizsgálják át ezeket a
szórakozóhelyeket, hogy bizton-
ságosak-e, és betartják-e a rájuk
vonatkozó törvényi elõírásokat.

JANUÁR 31., HÉTFÕ

Bombariadó a bíróságon.
Lezárták a rendõrök a Miskolc
Városi Bíróság elõtti útszakaszt,
ugyanis bombariadóról kaptak
bejelentést. Az épület egyes ré-
szeit is ki kellett üríteni. A szak-
értõk a vizsgálat során nem talál-
tak robbantásra alkalmas esz-
közt. Szerdán újra bombariadó
volt, ugyanott.

***
Nyugdíjpénztár: lejárt a határ-
idõ. Állami, vagy magánnyugdíj-
pénztár? Errõl a kérdésrõl hétfõn

éjfélig kellett döntést hozniuk a
biztosítottaknak. Miskolcon a
Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság épületébe egészen
éjjel12-ig várták az ügyfeleket,
de roham nem volt. A nap végé-
ig 2649-en jelezték, hogy szeret-
nék fenntartani a magánnyugdíj-
pénztári tagságukat. 

***
Egy éjszaka, két lakástûz. Két
lakástûzhöz is riasztották a tûzol-
tókat Miskolcon az éjszaka folya-
mán. Személyi sérülés nem tör-
tént, de az anyagi kár jelentõs. 
Az elsõ eset a Felsõruzsin körút
23. szám alatt történt, az egyik
elsõ emeleti lakásban ütött ki
tûz. A másik tűzeset a Dráva
utca egy szociális bérlakásában
történt. Két sugárral oltották el a
tüzet. A ház lakhatatlanná vált.

FEBRUÁR 1., KEDD

Szmogriadó volt. Ismét elren-
delték február 1-jén, kedden a
szmogriadót Miskolcon, mivel a
riasztási küszöbértéket megha-
ladta január 30-án és 31-én a
szálló por koncentrációja a Búza
téren és a Lavotta utcán üze-
melõ automatikus mérõállomá-
sokon. A hét folyamán tovább ja-
vultak az értékek, így szerdán a
riasztási fokozatot tájékoztatásira
mérsékelték, majd csütörtökön a
szmogriadót meg is szüntették
városunkban. Pén teken tovább
javult a levegő minősége. 

***
Miskolcon járt Gyurcsány
Ferenc, volt miniszterelnök, a
Demokratikus Koalíció elnöke. A
volt kormányfõ lakossági fóru-
mon vett részt, hogy egy rövid
elõadáson ismertesse elképzelé-
seit a szocialisták jövõjérõl, illet-
ve beszélgetett a helyi lakosok-
kal. Gyurcsány szeretné, ha az
MSZP újraszervezõdne, és létre-
jönne egy olyan demokratikus
néppárt, melynek tagjaival nyu-
gatias, civilizált államot lehet épí-
teni – ehhez azonban változáso-
kat sürget.

Kilencvenedik születésnapja al-
kalmából virággal köszöntötték
Kirner Vilmosnét, akinek Kiss
Gábor a miskolci önkormányzat
nevében a Magyar Köztársaság
Emléklapját adta át.

FEBRUÁR 2., SZERDA

Tízéves az ország elsõ tobor-
zóirodája, amely az MH Kelet-
magyarországi Hadkiegészítõ
Parancsnokság miskolci irodája.
A jubileum alkalmából ünnepsé-
get rendeztek, melyet követõen
a bánkúti NATO-radarállomást is
meglátogatták a meghívottak. 

***

Miskolcon járt a Mindentudás
Egyeteme. A sikeres mûsor újra-
induló, 2.0-ás országjáró turnéjá-
nak elsõ állomása volt a borsodi
megyeszékhely, ahol Hartai Éva
geológus, a Mûszaki Föld tudo -
mányi Kar Ásványtani–Földtani
Intézetének docense a Föld ás-
ványi nyersanyagtartalékairól tar-
tott „Meddig ér a takarónk?”
címmel elõadást.

***
MSZP: az emberek fizetik a
kormánypolitika árát. A kor-
mány kilenc hónapos intézkedé-
seit bírálta kedden Gúr Nándor,
az MSZP megyei elnö ke. A poli-
tikus szerint a kormány a nemze-
ti együttmûködés jegyében in-
dult el a reformok útján, ám
éppen azokkal nem konzultált –
és nem konzultál most sem –
akiket ezek érintenek.

FEBRUÁR 3., CSÜTÖRTÖK

Kábelhiba. Egy 10 kW-os kábel
hibásodott meg az Avas alján,

ami áramkimaradásokat okozott
elsősorban a belvárosban. 

***
Újjáalakult a Fidesz hónapok-
kal ezelõtt feloszlatott miskolci
szervezete. Az AVE Miskolc Kft.
egyik ügyvezetõ igazgatóját,
Molnár Attilát elnökké, a Fidesz
négy országgyûlési képviselõjét,
Csöbör Katalint, Sebestyén
Lászlót, Nagy Kálmánt és Zsiga
Marcellt alelnökké választották. 
– A Fidesz helyi alapszervezete a
jövõben mindenben támogatni
kívánja Miskolc önkormányzata,
valamint a kormány munkáját –
hangsúlyozta Sebestyén László.
A szervezet egy hónapon belül
újabb taggyûlést hív össze, ahol
ismertetik a választókerületi el-
nökök által kidolgozott program-
jukat. Az újjáalakult városi
Fidesz-szervezetben jelenleg 301
tag van.
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La pun kat rend sze re sen szem lé zi Ma gyar or szág
leg na gyobb mé dia fi gye lõ je, az
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Csöbör Katalin, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1.
számú választókerületének országgyûlési képviselõje
fogadóórát tart február 8-án, kedden délután 4 és este
6 óra között a Kossuth utcai Fidesz-irodában.
Bejelentkezés a 20/4056-113-as telefonszámon.

Bazin Géza, a 17. számú önkormányzati választóke-
rület képviselõje lakossági fogadóórát tart február 8-
án, kedden délután fél 5 és este 6 óra között a Perecesi
Közösségi Házban (Bollóalja u. 160.).

Képviselôi fogadóóra

KRÓNIKA: NAPRÓL NAPRA

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

– Okozhatnak késedelmet a mi-
nisztériumban tervezett változta-
tások? 

– A Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által átdolgozott fel-
tételek az Új Széchenyi Terv ke-
retében benyújtható pályázatok-
ra lesznek hatással. A jelenleg ál-
lami döntésre várók esetében
véleményünk szerint ez nem
okozhat változást. Amennyiben
2011-ben meghirdetik az új pa-
nelprogramot, a miskolci önkor-
mányzat, pénzügyi lehetõségeihez
mérten, ismételten csatlakozni
kíván a pályázathoz.

Egyszerûbben, energetikai
felméréssel

A Nemzeti Fejlesztési Minisz té -
rium nyilatkozatban reagált a té-
mával kapcsolatos megkeresé-
sünkre, melyben egyebek mellett
kifejtik: a kormány az Új Széchenyi
Terven belül jelentõs hangsúlyt
kíván fektetni a lakossági pályáza-
tokra, ezért ezt a pályázati kört a
többi konstrukciótól elkülönítetten
tervezi kezelni. Ez lehetõséget biz-
tosít arra, hogy a pályázati feltéte-
lek, a pályázati rendszer a lakos-
sági igényekhez igazodjon. Ennek
részeként még nagyobb hangsúlyt
kell fektetni az egyszerûsítésre.

Ugyanakkor ebben az eset-
ben is indokolt a megfelelõ ener-
getikai felmérés elvégzése. Ez –
hangsúlyozza a nyilatkozat – a pá-
lyázók érdeke is, hiszen így ener-
getikai és költséghatékonysági
szempontból a leghatékonyabb,
optimális mûszaki megoldásokat
választhatják ki. Ezért az Új
Széchenyi Terv energetikai la-
kossági pályázatait az elõkészí-
téssel, a tervezési és energiaau-
dit elkészítésének, valamint az
energiahatékonysági beruházás-
nak a támogatásával együtt akar-
ják megnyitni – áll a nyilatko-
zatban.

Átalakul a panelprogram?
Több mint kétezer lakás felújítása indulhat tavasszal

Az ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. (3525 Miskolc,
Dózsa Gy. u. 13.) megbízásából, az ETV-Erõterv Zrt.
(1094 Budapest, Angyal u. 1–3.) kérelmére az Akusztika
Mérnöki Iroda Kft. elkészítette a „Miskolc környéki
(HCM-Szirma térségi vezetékátalakítások, DAM tér-
ségi vezetékátalakítások) 120 kV-os távvezeték létesí-
tése” tárgyú elõzetes vizsgálati dokumentációt, mely
2011. február 21-ig megtekinthetõ az Észak-magyar-
országi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõségen (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.),
valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Építési és Környezetvédelmi Hatósági
Osztályán (Miskolc, Városház tér 8. sz. III. udvar I. eme-
let) ügyfélfogadási idõben (hétfõ 13–16, szerda 8–17
és péntek 8–12 óra között).

Az É-D Vascentrum Kft. (3556 Kisgyõr, Hársasbérc
tetõ 2.) megbízásából a Titán Csillag Kft. (Miskolc)
elkészítette a Miskolc 23 365/17 helyrajzi számú
területén (Diósgyõri Acélmûvek területe) fém-
hulladék-gyûjtõhely létesítésére vonatkozó elõzetes
vizsgálati dokumentációt, mely 2011. február 21-
éig bárki által megtekinthetõ az Észak-
magyarországi Kör nyezet védelmi, Ter mé szet vé -
delmi és Vízügyi Fel ü gyelõségen (Miskolc,
Mindszent tér 4. szám), valamint Miskolc Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Építési és
Környezetvédelmi Hatósági Osztályán (Miskolc,
Városház tér 8. szám, III. udvar I. emelet) ügyfél-
fogadási idõben (hétfõ 13–16, szerda 8–17 és pén-
tek 8–12 óra között).

Közérdekû közlemények

� A dél-koreai Oulim együttes a Nine Dragon
Heads elõadásainak részeként egyike a leg-
jelentõsebb elõ adótársulatoknak, mely folya-
matosan koncerteket ad nemcsak a Távol-
Keleten, hanem világszerte. Merõben újat al-
kotnak azáltal, hogy a klasszikus hátteret
pop-, jazz- és népi elemekkel keverik. 

A mûvészeti vezetõ, Lee Byong-Wook ze-
neszerzés szakon végzett Németországban,
ami után visszatért Koreába, hogy tanítson.
Alkotómun ká já ban ötvözi a nyugati (gitár) és
a tradicionális koreai hangszereket (degum, ga-
mungo, dzsángu). Az Oulim együttes reper-
toárjának jelentõs részét az õ mûvei képezik.

A RENDEZVÉNY A MISKOLCI KOCSONYAFESZTIVÁL KIEMELT ESEMÉNYE

A Szarajevói Téli Fesztiválról érkeznek a Miskolci Téli Fesztiválra 
KOREA legnépszerűbb művészegyüttesei:

február 14-én, hétfőn, 18 órakor a Művészetek Házában
az OULIM Zenekar koncertje, valamint Shin, Yong-Gu és Hwang Kyeong Ae táncelőadása

Jegyár 1500 Ft, Miskolc Kártyával: 1200 Ft

A Koreai Köztársaság nagykövetsége
meghívja Önt a Nine Dragon Heads elõadására

HIRDETÉS
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A legjelentôsebb
„jó erkölcsbe ütközô” szerzôdések

Tagvállalat Értékben kifejezhetõ következmény

MIHÕ Kft. 40 M Ft
A  MIFÜ Kft. üzletrészvásárlása tárgyában számos tárgyalás zaj-
lott, eredményes kimenetel nélkül. A bonyolítás jogi költségei (pl.
választott bírósági eljárás indítása eredmény nélkül), bírság von-
zata (GVH) jelentõs volt.

MIK Zrt. 45 M Ft
A X Centrum Kft. a „Szolgáltatási hatékonyság vizsgálata” tanul-
mányért 2007-ben 1,4 M Ft + áfa, 2008-ban 2,5 M Ft + áfa dí-
jazásban részesült. A cégtulajdonos érdekeltségi körébe tartozó
másik cég, a MarkStrat Kft. pedig „A Belváros elégedett, jól szer-
vezett plázaként mûködjön” címmel a Fõutcai Pláza Projekt tár-
gyában sikerdíjat és közremûködési díjat kapott 41,7 M Ft ér-
tékben.

MIK Zrt. 45,5 M Ft
Dr. D. József megbízott ügyvéd 2007–2010. között 45,5 M Ft ügyvé-
di díjban részesült, melynek teljesítménymérésérõl nem állnak
rendelkezésre dokumentumok.

MIK Zrt. 47 M Ft
Dr. Sz. László a „Költségvetési probléma megoldása” tárgyú meg-
bízásra 7,8 M Ft-ot kapott. Az Eurocom Kft. általános kommuni-
kációs tanácsadásért 10 M Ft-ban részesült (havi 200 ezer Ft),
mely szerzõdés ráadásul megkötését megelõzõ idõszakra visz-
szamenõleges hatállyal jött létre. A Complex Services Kft. a pol-
gármester stratégiai tanácsadójaként 21,8 M Ft díjazásban részesült.
A munkát végzõ megbízott feladata havi 500 ezer Ft-ért az uniós
regionális központként mûködõ Miskolc tárgyában történõ ta-
nácsadás volt. A BATI International Kft. a franciaországi „kap-
csolat” kiépítésén fáradozott – mint városfejlesztési tanácsadó,
7,5 M Ft díjazás fejében – nem ismert, hogy milyen sikerrel.

MVK Zrt. 53 M Ft
Az MVK Zrt. vezetõi (4 fõ – a vezérigazgató, a gazdasági igaz-
gató, a pénzügyi vezetõ és a mûszaki vezetõ) 2006-tól kezdõdõen
53 M Ft exkluzív biztosítási díjat élveztek. Az életbiztosítási díj-
ként fizetett díj az õ egyéni számlájukat gyarapítja, amirõl lejá-
ratkor egy összegben rendelkezhetnek majd. Mindezt az éves
átlagos, fejenként 20 M Ft feletti jövedelmükön felül élvezték.

MIHÕ Kft. 64,7 M Ft
A MIHÕ Kft. vezetõi (4 fõ) 2005–2010. között összesen 64,7 M
Ft életbiztosítási díjat élveztek – többletjavadalmazási céllal. Az
összes javadalmazásuk 2007–2010. között mindezen felül (pré-
mium, sikerdíj, törzsgárdatagsági díj – megbízási szerzõdés mel-
lett, ajándékutalvány, iskolakezdési támogatás, önkéntes nyug-
díj- és egészségpénztári hozzájárulás, étkezési utalvány, üdülési
csekk, szabadságmegváltás – megbízás mellett) 240 M Ft volt.

Miskolc Tapolca Fejlesztési Kft. 65 M Ft
A tevékenység során az alábbi költségek merültek fel: szakértõi
díjak 31 M Ft, õrzés-védelem 12 M Ft. A kft.-nél 2 alkalmazott
volt („szellemi vezetõ” ill. „szellemi elõadó” megnevezéssel)

MIKOM Kft. 73 M Ft
A MIKOM Kft.-nél 2007–2010. között jelentõs a mûsorkészítési
szolgáltatás igénybevétele, holott a kft. profilja mûsorkészítés és
szolgáltatás.

Miskolc Holding Zrt. 166 M Ft
A Holding korábbi igazgatója – magas munkajövedelmén felül
– jelentõs életbiztosítási extra díjbevételhez jutott. A vállalatcsoport
vezetõi – 14 fõ – ilyen címen 166 M Ft többletjövedelemre tet-
tek szert. Halmai Gyula életbiztosítási díjon keresztül juttatott több-
letjövedelme 37,5 M Ft volt.

� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A könyvvizsgálói jelentés összes-
ségében megállapította: a Miskolc
Holding jelenleg – 17,6 milliárdos
saját tõkéjéhez viszonyítva – min-
tegy 30 milliárd forint értékû kö-
telezettségvállalást görget maga
elõtt, azaz ekkora mértékû fizeté-
si kötelezettség terheli a jövõben
a város cégeit. 

– Ez azt jelenti, hogy a város leg-
nagyobb gazdasági szereplõjének
számító Miskolc Holding 2010-re 170
százalékban eladósodott – mondta
el a miskolci polgármester. Összeg-
zésként úgy fogalmazott: a szerzõ -
dések áttekintése után az állapítható
meg, hogy a Holding-vállalatcso-
portot a felelõtlen döntések el-
kendõzésére használták, irányítói ki-
rakatszervezetként mûködtették. A
társaságok mûködését, gazdálko-
dását a részleges szabályozatlanság,
sokszor a pazarlás, az irracionalitás,
a tulajdonosi szemlélet hiánya jel-
lemezte.

– A Holdingon keresztül a várost
és a miskolciakat összességében
több milliárd forint kár érte. A vá-
rosvezetés elsõdleges fontosságú-
nak tartja ennek a pénznek a visz-
szaszerzését. Ahogyan azt is, hogy
a Holding jövõbeni mûködése a köz-
gyûlés számára átlátható legyen, s a
közérdeket szolgáló, a közjót min-
denkor figyelembe vevõ, gazdasá-
gosan és hatékonyan mûködõ vál-
lalatcsoporttá alakuljon – hangsú-
lyozta Kriza Ákos.

A már folyamatban lévõ
büntetõügyek

A MILAK-Ép és a Fiatalok Háza
Projektcég kisebbségi befektetései
voltak a MIK Zrt.-nek, 20 százalé-
kos tulajdoni részesedéssel. A MIK
a Leader Line Kft.-tõl, a többségi tu-
lajdonostól megvásárolta annak
mûszaki hibás, tetõtéri lakásait.
Miután a Leader Line kiszállt az üz-
letbõl – a MIK kivásárolta a részét
– a banknál vállalt kezesség száz szá-
zaléka a MIK-re terhelõdött át, mi-
közben a lakások mûszaki hibáinak
kijavítási költsége is a MIK-et terhelte.
A MIK az ingatlanokat bérbeadta,
de a bérlõk egy része nem fizette a
bérleti díjat. Ráadásul a bérleti díjat
az önköltség alatti szinten határoz-
ták meg, így folyamatos az önkor-
mányzati tulajdonra vonatkozóan a
vagyonvesztés.

2011 májusában a szerzõdés sze-
rint kényszervásárlási kötelezettség
áll be. A becsült veszteség minimum
140 millió forint.

A Bodótetõ fejlesztésére alakult
MBF Hills Kft. tagi kölcsönnel indult,
melybõl 60 millió forintot a MIK Zrt.
készpénzben megfizetett. 170 mil-
lió forintot a tulajdonostárs adott, de
azt – különféle szolgáltatások nyúj-
tásával – ki is vette a cégbõl. A pro-
jekt kezdetén két telket adott el az
önkormányzat. A rögzített opciós vé-
telár a piaci érték 60 százaléka volt.
A közmûvesítésért már fizetett az ön-
kormányzat elõleget, holott egy ka-
pavágás sem történt, sõt, hiányoz-

tak az infrastruktúra tervei is.
Kifizettek 51 millió forintos „siker-
díjat” is, miközben már három éve
negatív a cég saját tõkéje. A vesz-
teséget 111 millió forintra becsülik.

A Görgey u. 4. szám alatt épülõ
ingatlan a vizsgálat megállapítása sze-
rint méltán kiérdemelte az „ország
legdrágább lakóháza” címet. Az
offshore hátterû befektetõ partner
(melynek tulajdonosi köre azonos az
MBF Kft.-ével) a drága elõkészítésbõl,
tanulmányokból többszörösen – át-
tételeken keresztül – kivette a maga
jövedelmét. Az épület jelenleg úgy-
nevezett szerkezetkész állapotban
van, ám a MIK Zrt. terhei egyre na-
gyobbak. Az épület 38 lakásos,

eddig 608 millió forint ráfordítás me-
rült fel, a befejezéshez még legalább
400 millió forint szükséges. A mini-
málisan várható veszteség a vizsgá-
lati anyag szerint 150 millió forint.

***
Politikai támadásnak, figyelemelte-
relésnek tekinti a Miskolc Holdingnál
tartott könyvvizsgálat kedden is-
mertetett eredményeit az MSZP
miskolci frakciója. Délután közzé-
tett közleményükben azt írják: egy
célja van mindennek, a vezetés te-
hetetlenségérõl, a miskolci Fidesz bel-
viszályairól elterelni a figyelmet.
Úgy fogalmaznak: program helyett
maradt a sárdobálás, a visszafelé mu-
togatás.

17,6 MILLIÁRDOS ALAPTÕKE 
– 30 MILLIÁRDOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Lezárult a városi cégek könyvvizsgálata – tizenhét ügyben felvetõdik a büntetõjogi felelõsség

Mindhárom, folyamatban lévô büntetôügyben érintett a MIK Zrt.

A Miskolc Holding átvilágítá-
sának eredményei mellett a
városvezetés elõtt álló felada-
tokról, fejlesztési elképzelé-
sekrõl is beszélt Kriza Ákos a
Miskolc Televízió stúdiójában.
Az interjút a Kilátó címû
mûsor péntek esti kiadásában
láthatták a nézõk, de aki el-
mulasztotta, vasárnap délután
18.25-tõl megtekintheti az is-
métlést. Az alábbiakban a be-
szélgetés néhány részletét
foglaljuk össze.

– Az egyik legnagyobb gondunk,
hogy azt a problémahalmazt,
amit örököltünk, megpróbáljuk el-
takarítani – mondta Kriza Ákos a
Miskolc Holding átvilágításának a
keddi sajtótájékoztatón nyilvá-
nosságra hozott eredményeivel
kapcsolatban. (Ennek részleteirõl
külön cikkben számolunk be – a
szerk.) – Már az is gondot okoz,
hogy üzemeltetni tudjuk a város
cégeit, és mûködtetni a város hi-
vatalát. Nem tudom, hogy ez
hány évre fogja meghatározni a
mozgásterünket, de nem rövid
idõre. Sajnos, ebbõl következik,
hogy az idén csak azoknak a kö-
telezettségeknek tudunk eleget
tenni, amelyek korábban vállalt fel-
adatok, miközben ezek mögött
sokszor nem volt megfelelõ fe-
dezet.

Ide sorolta a polgármester a
Zöld Nyíl projektet is, melynek
kapcsán elmondta: több mint
600-an írták alá azt a petíciót, me-
lyet azért intéztek a városveze-
téshez, hogy ne vigyék tovább
Diósgyõrben a kijelölt nyomvo-
nalat. A projektet megváltoztatni
már nem tudják, noha ez ügyben
egyeztettek a fejlesztési ügynök-
ség elnökével, és felvették a kap-

csolatot az Európai Unió szakér -
tõjével is. Az esetleges változtatás
azzal a veszéllyel járna, hogy ki-
futnának a projekt befejezésének
határidejébõl, a 36 milliárdos tá-
mogatást pedig vissza kellene fi-
zetni.

– Inkább úgy döntöttünk, hogy
más pályázatok révén próbájuk
meg kialakítani a városi kötött-
pályás közösségi közlekedési há-
lózat komplex rendszerét, fel-
használva ehhez a régi, jelenleg
használaton kívüli iparvágányok
egy részét is. Így lehetõséget lá-
tunk például a Tiszai pályaudvar
és az egyetem összekötésére. 

Szó esett arról is, hogy szeren-
csére van olyan projekt, amit si-
keresen tudtak „átfordítani” –
ilyen például a Selyemréti strand-
fürdõ fejlesztése. Három éve nem
sikerült eljutni odáig, hogy az elsõ
kapavágás megtörténjen, noha

volt nyertese a közbeszerzési pá-
lyázatnak, mégsem kötötték meg
a szerzõdést. 

– Maga az építkezés az erede-
ti tervek szerint zajlik majd, de
hozzáteszünk egy fontos plusz ele-
met: az elfolyó víz hõenergiáját
hasznosítani tudjuk a környezõ in-
tézmények, illetve társasházak
fûtésére. 

Az Integrált Városfejlesztési
Stratégia (IVS) elsõ ütemérõl szól-
va Kriza Ákos hangsúlyozta: az
nem történhet meg, hogy a város
majdani fõterét a polgárok véle-
ményének meghallgatása, kiké-
rése nélkül alakítsák ki. Ezért
döntöttek úgy, hogy az IVS-ben
a Szent István tér alá szánt mély-
garázst nem ott, hanem a Patak
utcán építik meg. 

Az errõl tartott lakossági fórum
iránti érdeklõdés, az ottani felve-
tések a polgárokkal való rend-

szeres eszmecsere hasznosságát
igazolták. 

A tapolcai fejlesztésekrõl szól-
va elhangzott:

– Fõteret és strandot szeretnénk
Tapolcára, és egy olyan beruhá-
zást, amely télen-nyáron ki tudja
szolgálni az oda érkezõket.
Szeretnénk, ha egy aquapark is fel-
épülne. A fõépítész lázasan dol-
gozik csapatával azon, hogy olyan
tervek készüljenek, amit már
egyeztetni tudunk a lakossággal.

Kriza Ákos szerint márciusban
már lakossági fórum keretében be-
szélgethetnek az ott lakókkal és
az érdeklõdõkkel a készülõ kon-
cepcióról. 

A beszélgetésbõl nem marad-
hatott ki a Fészekrakó-ügy, az azzal
kapcsolatos megannyi probléma.
A polgármester ez ügyben is leült
már egyeztetni a hatóságok kép-
viselõivel. Elsõ körben felszólítják
a társadalmi együttélés alapnor-
máinak betartására azokat, akik-
nek ez láthatóan gondot okoz, és
persze a „betartás” ellenõrzése
sem marad el.  

– Egyeztetés alatt áll néhány jog-
szabálytervezet, a parlamentben
megalakult a népjóléti kabinetben
egy olyan csoport, amely a társas-
házban élõk problémájával foglal-
kozik. Közben a hatósági osztályunk
dolgozik azon, hogy milyen helyi jog-
szabály-módosításokat kell meg-
tenni ahhoz, hogy hatékonyabban
tudjunk fellépni. Az új rendõrkapi-
tánnyal már többször egyeztettünk:
õ a rendõri jelenlét fokozását ígéri
a kritikusan fertõzött helyeken. Jól
tudom, hogy az atrocitások elszen-
vedõi türelmetlenek, de megérté-
süket kérem. Arra törekszünk, hogy
mielõbb felszámoljuk ezt a szomorú
és nehéz örökséget – mondta Kriza
Ákos, Miskolc polgármestere.

Holding, fejlesztések, Fészekrakó-ügy...
Kriza Ákos polgármester nyilatkozott a város ügyeirõl a Miskolc Televíziónak
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Folyamatban van a felsõzsolcai,
nagycsécsi és ónodi körtöltés ki-
viteli terveinek elkészítése.
Várhatóan a napokban elkez -
dõdik a Kis-Sajó kotrása, ezzel
együtt pedig a felsõzsolcai régi be-
kötõút és a leszakadt híd ma-
radványának a bontása is. 

Körtöltés, hídnyílás, áteresz

Csont Csaba szerint az elmúlt
évek, de különösen 2010. rend-
kívüli árvízi eseményei is rávilá-
gítottak, hogy a vizek levonulását
jelentõs mértékben befolyásolja
a folyók hordaléka, illetve ennek
ülepedése, lerakódása. 

– Az elmúlt másfél évtizedben
nem történtek jelentõsebb me-
derkotrási, fenntartási és folyó-
szabályozási munkák a Sajó –
Bódva – Hernád folyókon. A gör-
getett hordalék hatására vízfolyást
gátló kavicszátonyok képzõdtek,
meglévõ magas partok tûnhetnek
el. Olyan helyeken is árvízi elön-
téseket okozva (illetve növelve
ennek kockázatát), ahol eddig
nem volt ilyen – emelte ki Csont
Csaba. – A kotrási munkálatokat
a Sajólád – Sajópetri közötti közút
feliszapolódott, ártéri hídnyílása-
inak tisztításával kezdték el janu-
ár végén, a Sajó alsó szakaszán.

Mint megtudtuk, a Sajón, a
Bódván és a Hernádon csaknem
húsz kilométernyi szakaszt tisztí-
tanak ki, a tervek szerint közel
négyszázezer köbméter kavicsot
távolítanak el a medrekbõl. A
helyszíneken a gépek mellett
közmunkások is dolgoznak: a
közcélú munkaprogram kereté-

ben az ÉKÖVIZIG mûködési te-
rületén havi átlagban hétszáz fõt
foglalkoztatnak. A létszám a ta-
vaszi és nyári csúcsidõszakban
akár ezer-ezerkétszázra is növe-
kedhet.

A Bódva völgyében négy zá-
portározót építenek – Híd vég ar -
dón, Bódvaszilason, Szendrõládon
és Edelényben. Bódvalenkén,
Bód vaszilason és Bódvarákón
pedig három árvízi szükségtáro-
zó épül. A kitûzött feladatok kö-
zött szerepel még a 98 legérin-
tettebb – a Sajó, a Bódva és a
Hernád völgyében található –
település vízkár-elhárítási tervei-
nek elkészítése is.

Mint megtudtuk, a hidraulikai
modellezés és a mûszaki terve-
zés függvényében határozzák
majd meg Felsõzsolca térségében,
a 3-as út és az M30-as autópá-
lya-lehajtók alatt az ártéri híd-
nyílások, átereszek és a további,
lefolyást gátló akadályok eltávo-
lításával kapcsolatos mûszaki fel-
adatokat.

Speciális egység és
katasztrófavédelmi tanfolyam

A települések ár- és belvízvédel-
mérõl tanácskoztak a Miskolc
Kistérségi Társulás január végi
ülésén, ahol jelen voltak az érin-
tett szakhatóságok képviselõi is.
A fórumon sok probléma felve -
tõdött, a katasztrófavédelmi, víz-
ügyi hatóságok képviselõi be-
számoltak azokról az intézkedé-
sekrõl is, amelyek a kárelhárítás,
a katasztrófák megelõzése érde-
kében történtek, történnek.
Szabó Péter, a B.-A.-Z. Megyei

Kataszt rófavédelmi Igazgatóság
igazgatóhelyettese egyebek mel-
lett elmondta: a múlt évi hely-
hatósági választások során a
megye 118 településének az élére
új polgármester került. Részükre
katasztrófavédelmi felkészítést
tartottak, s tervezik a megyében
egy speciális egység felállítását. Itt
már jelenleg is mûködõ egyesü-
letek – önkéntes tûzoltók, speci-
ális mentõk, barlangkutatók, bú-
várok – tevékenységét hangolják
össze, hogy veszély esetén a leg-
hatékonyabban tudjanak majd
segíteni. 

Szabó Péter hangsúlyozta, hogy
a katasztrófa-elhárításra nem
lehet egységes terveket alkal-
mazni. Minden helyzetet az adott
körülményekhez igazodva kell
megoldani, amiben kulcsszerepe
van a megfelelõ ismeretekkel
rendelkezõ helyieknek, helyi ve-
zetõknek. Emellett pedig termé-
szetesen a megfelelõ felkészü-
lésnek, felkészítésnek is, ennek ér-
dekében a megye mind a tíz vé-

delmi körzetét fel fogják keresni,
s védelmi gyakorlatokat is tarta-
nak. Szorgalmazzák, hogy a te-
lepülésen hozzanak létre olyan
önkéntes csoportokat, amelyek
vészhelyzetben hatékonyan tud-
ják segíteni a polgármester mun-
káját addig is, míg segítség érke-
zik. Szabó Péter szólt a védeke-
zéshez szükséges anyagok meg-
felelõ deponálásáról is: mint
mondta, ezt gyakorlatiasan, a kö-
rülményekhez alkalmazkodva is
meg lehet oldani – például egy-
egy játszótéri homokozó kibõví-
tésével – s nem feltétlenül jelen-
ti a településeken a napi élet meg-
zavarását. Az igazgatóhelyettes
arról is szólt, hogy a védekezési
költségeket indokolt esetben visz-
sza lehet igényelni az állami vis
maior-alapból. 

Kriza Ákos miskolci polgár-
mester egyebek mellett a véde-
kezési munkák megfelelõ koor-
dinálásának, összehangolásának
a jelentõségét hangsúlyozta, az
erõ források megfelelõ kihaszná-

lása, koncentrálása érdekében.
Bogyay Ferenc, megbízott miskolci
rendõrkapitány a helyi védelmi bi-
zottság tagjainak pontos megne-
vezését, a bizottság hatáskörének,
tevékenységének egyértelmû tisz-
tázását kérte. Mint mondta, a
rendõrség ezek ismeretében tud
hatékonyan közremûködni, se-
gítséget nyújtani a feladatok el-
látásában. Laki József, az
ÉKÖVIZIG fõmérnöke az árvíz-
védelmi, mûszaki munkálatok el-
kezdésérõl számolt be. Elhangzott:
az igazgatóság illetékességi terü-
letén a legkritikusabb szakaszokon
sikerült kijavítani a rendkívüli ár-
vízi károkat. A közbeszerzési el-
járások és a téli kedvezõtlen idõ -
járás beállta miatt történtek csú-
szások, mintegy 600 millió forint
értékû munka még hátra van. Laki
József egyebek mellett arról is
szólt, hogy a belvízi védekezés ta-
valy februártól eddig mintegy
egymilliárd forintba került. Az
ÉKÖVIZIG fõmérnöke hangsú-
lyozta, hogy védelmi költségeiket
megtéríti az állam, így az igaz-
gatóság mûködését nem nehe-
zítik adósságok.

Fertõzésveszély ellen  

Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben az árvíz által sújtott telepü-
léseken múlt év júniusában he-
patitis A elleni, kampány-oltási so-
rozat szerveztek. Ez összesen 30
települést érintett, ezen belül
Miskolcon és 14 településen –
Felsõzsolca, Alsózsolca, Hernád -
németi, Ónod, Bõcs stb. – tör-
téntek védõoltások, általános is-
kolások körében. Emellett, az ár-

vízi idõszakban még több mint két
és félezer ember – az árvízi vé-
dekezésben résztvevõk, valamint
az elöntött épületek lakói – ré-
szesültek járványos májgyulladás
elleni, maximum 3 hónapos vé-
dettséget nyújtó úgynevezett „pas-
szív” (gammaglobulin) védõol-
tásban Miskolcon és térségében.

Papp Erzsébet, a B.-A.-Z. Megyei
Kormányhivatal Nép egész ségügyi
Szakigazgatási Szervének epide-
miológiai osztályvezetõ fõorvosa
arról tájékoztatta lapunkat, hogy
védõoltással megelõzhetõ, fertõ-
zõ betegségek és járványok árvíz
idején nagyon ritkán fordulnak
elõ. Ezért ár- és belvízzel sújtott
területeken speciális védõoltások
általában nem szükségesek. Né -
hány esetben azonban mégis
ajánlott meghatározott csoportok
védõoltása, ha széklettel terjedõ,
fertõzõ megbetegedések veszé-
lyeztetik. Ezek közül a fertõzõ
májgyulladás A típusa és a has-
tífusz ellen vannak védõoltások.
A széklettel terjedõ fertõzések,
megbetegedések megelõzésében
azonban a higiénés szabályok
betartásának van a legfontosabb
szerepe. 

– Nincs olyan védõoltás, amely-
lyel valamennyi fertõzés teljes biz-
tonsággal megelõzhetõ volna, az
alapvetõ higiénés rendszabályok
betartása a védõoltások alkal-
mazása mellett is szükséges –
hangsúlyozta dr. Papp Erzsébet.
Az oltások szükségességérõl a
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Nép egészségügyi Szakigazgatási
Szerve az ÁNTSZ Országos
Intézeteivel együttesen dönt.
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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 e-mail
címen visszaküldhető. A 15 résztvevőt előzetes felmérés alapján választják ki, akik ingye-
nes tankönyveket és vizsgalehetőséget kapnak.

APRÓHIRDETÉS
Eladó az Avas III. ütemben, csendes, nyugodt környéken egy 33 négyzetméteres, nagy kony-
hás garzonlakás. A Klapka György úti ingatlan egy 4 emeletes társasház második emeletén
található. A szobában laminált padló, a többi helyiségben járólap. A lakás tehermentes és tu-
lajdonostól eladó! Ár: 4,5 millió forint. Érd.: 70/615-91-66.

ISMÉT MEGJELENT
A SZÁZÉVES MÚLTRA VISSZATEKINTÔ

MISKOLCI KALENDÁRIUM
MEGYEI MELLÉKLETTEL

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

A NYEREMÉNYESÔ FÔDÍJA 
EGY 2 SZEMÉLYES, 2 ÉJSZAKÁS ÜDÜLÉS

a tarcali Degenfeld Kastélyszállóban

a magyar punkológiai intézet ajánlásával

ALVIN ÉS A MÓKUSOK
MISKOLC � IFI HÁZ � 02. 12.

Vendég: California Sun � Belépô: 1500/1800 Ft
Jegyek elővételben: Kazinczy könyvesbolt, Skinworkshop (Plaza), Ifiház

www.alvinrecords.com, facebook: Alvin és a mókusok (hivatalos)

Ebben az évben is – immár har-
madik alkalommal – meghirde-
ti a tíz héten át tartó várostör-
téneti vetélkedõt általános és
középiskolás diákok számára
Fodor Zoltán önkormányzati
képviselõ és a MIKOM
Nonprofit Kft. A verseny a jövõ
héten, február 12-én kezdõdik.

Az általános és középiskolák 3-3
csapattal vehetnek részt a ver-
senyben, egy csapat három tag-
ból állhat. A kérdéseket az idén
is Dobrossy István történész állí-
totta össze.

Ahogy az immár hagyománynak
tekinthetõ, az elsõ kérdéssort kö-
zöljük a MiNapban, a továbbiakat
pedig a minap.hu hírportálon ta-
lálják majd meg a versenyzõk. A
válaszokat a megjelenéstõl szá-

mított tizenöt napon belül kell le-
adni a MIKOM-nál (Miskolc, Kis-
Hunyad u. 9.). A beküldési határ-
idõk lejárta után a honlapon köz-
zétesszük azt is, hogy melyik csa-
pat mennyi pontot ért el.

A tíz írásbeli forduló lezárását
követõen a csapatok által elért
pontszámokat és helyezéseket ti-
zenöt napon belül kihirdetjük, így
az is kiderül, kik jutottak a döntõ -
be. Õk külön értesítést kapnak
majd a döntõ helyszínérõl és
 idõ  pontjáról. Az eredményesen
szereplõ csapatok és az õket fel-
készítõ tanárok értékes mûszaki
cikkeket nyerhetnek, illetve bala-
tonmáriai üdülésen vesznek részt. 

Ha bárkinek bármilyen jellegû
kérdése van a feladatokkal kap-
csolatban, keresse Fodor Zoltánt:
30/6789-533.

A KÉSZ miskolci csoportja Hallgassuk
együtt sorozatának keretében A
Hassler-kórussal a felújított Zene pa -
lotában címmel találkozót rendez a
mûvészekkel február 8-án, kedden
este fél 6-tól. Az épületet (Bartók B.
tér 1.) bemutatja és a kórust vezényli
Sándor Zoltán, a Miskolci Egyetem
Bartók Béla Zenemûvészeti Inté -
zetének igazgatója.

Február 6-án délután 4 órakor
mocorgós szentmise lesz a minori-
ta rendház ebédlõjében a kisgyer-
mekes családok részére.

Február 11-én lesz a betegek vi-
lágnapja. A mindszenti templomban
az esti szentmisén szolgáltatják ki a
betegek szentségét, majd 13-án, va-
sárnap délután 3 órától szentmisét
mutatnak be idõs, beteg emberek-
nek és délután 4 órától rendezik
meg az idõ sek délutánját a millen-
niumi teremben.

A minorita templomban február
11-éig tart a lourdes-i kilenced, az
este 6 órai szentmisén itt is kiszol-
gáltatják a betegek szentségét a be-
tegek világnapja alkalmából. 

HIRDETÉS

HIRDETÉS

HIRDETÉS

VÁROSTÖRTÉNETI
VETÉLKEDÕ INDUL!

LEGALÁBB A SAJÁT KÁRUNKBÓL TANULJUNK...
Elkezdõdtek az árvízvédelmi beruházások, felkészülnek a polgármesterek

�

Harang-hírek
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A napirend elõtti felszólalások közül
több is foglalkozott a Miskolc
Holdinggal. Molnár Péter, a KDNP
frakcióvezetõje nyitotta meg a sort,
véleménye szerint megdöbbentõek
a hírek, hogy a Miskolc Holding ve-
zetése milyen felelõtlenül gazdál-
kodott az elmúlt nyolc évben.
Kovács László kereszténydemokra-
ta képviselõ szerint nem maradhat
következmények nélkül a könyv-
vizsgálói eredmény. Ez az eladó-
sodás évekre megállíthatja a fej-
lesztéseket, beruházásokat, ilyen
helyzetbõl kell talpra állítania a vá-
rosvezetésnek Miskolcot.

Simon Gábor, az MSZP-frakció
vezetõje az átvilágítás kapcsán arról
beszélt, hogy rengeteg külsõ szak-
embert bíztak meg, akikrõl azt sem
tudni, kik és mennyiért csinálták –
szerinte a cél csak az volt, hogy
minél nagyobb számokat tudjanak
mondani. Hozzátette: ezek a szá-
mok nem igazak, mindent tétele-
sen cáfolni fognak. Kriza Ákos vá-
laszában kijelentette: továbbra is
azon kell dolgozni, hogy „ellapá-
tolják, amit az elõzõ városvezetés
itt hagyott”. A vizsgálati eredmény
pedig nyilvános, megtekinthetik
nyugodtan.

Szegedi Márton, a Jobbik frak -
cióvezetõje annyit mondott ezzel
kapcsolatban: egyelõre nem tudna
higgadtan nyilatkozni a könyvvizs-
gálói jelentésrõl. Kiss János, a Fidesz-
frakció vezetõje arról beszélt, olyan
helyzetben vették át a várost, hogy
kimondhatjuk, a béka feneke alatt
van. A megállapításokat független,
a kamarában bejegyzett könyv-
vizsgálók tették anélkül, hogy bár-
milyen elõzetes kérés született
volna, hogy mi legyen az eredmény.
Szerinte torzó beruházásokat ha-
gyott nekik az elõzõ városvezetés,
hogy lekössék az energiáikat.

Kriza Ákos hozzátette, az elve-
szett közpénzek visszaszerzéséért
mindent meg kell tenni, és meg is
tesznek. 

A Miskolci Rendõrkapitányság új
vezetõjének kinevezésével kapcso-
latos véleményalkotást tárgyalta el -
sõként a napirendi pontok közül a
testület, és bemutatkozott Bogyay
Ferenc, kinevezés elõtt álló kapitány.
A képviselõk támogatták kinevezé-
sét, és megköszönték elõdje, Pásztor
Albert munkáját. A leköszönõ ka-
pitány is felszólalt, és elmondta, büsz-
ke arra, amit végezni tudott. Elérték,
hogy elismerjék a munkájukat, a mis-
kolci rendõr az országban fogalom-
má vált, itt szolgálatot teljesíteni igazi
férfimunka. Azt kívánta utódjának:
minél több mindenben haladja
meg õt, mert ez a lakosok, a rendõr-
ség és Miskolc érdeke is.

Lakcímbejelentés 
– marad a rendelet

A közelmúltban törvényességi ész-
revételt tett a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Közigazgatási
Hivatal vezetõje a lakcímbejelen-
tés helyi szabályairól szóló, 2009
novemberében elfogadott rende-

lettel kapcsolatban. A szabályo-
zással az volt a cél, hogy megál-
lítsák azt a folyamatot, melynek
során egy lakásba vagy zártkerti in-
gatlanba a méretéhez, „befoga-
dóképességéhez” képest jóval
többen költöztek be. Most a tör-
vényességi észrevétel indoklásában
az állt: az Alkotmánybíróság több
határozatában kifejtette, hogy az
alapvetõ jog korlátozása törvényi
szintû szabályozást igényel, azaz
jelen esetben a szabad mozgás jo-
gának korlátozását az önkor-
mányzat helyi rendeletben nem
szabályozhatja.

A szabályozás beváltotta a hozzá
fûzött reményeket, az elmúlt hetek
ellenõrzése során errõl bizonyo-
sodtak meg, mondta el ennek kap-
csán Kriza Ákos. Úgy fogalmazott:
a törvényességi észrevétel elfogadása
hozzájárul a jogbiztonság követel-
ményének, az önkormányzat jog-
harmonizációs törekvéseinek meg-
valósításához, ugyanakkor nem
szolgálja a közbiztonság, a közrend
és a köznyugalom helyreállítására
irányuló stratégiai célkitûzést. Két
lehetõség van: elfogadni az észre-
vételt és hatályon kívül helyezni a

szabályozást, vagy nem elfogadni
és hatályban hagyni – a polgár-
mester hozzátette, az utóbbit tá-
mogatja.

Az elõterjesztés vitájában a Jobbik
arról beszélt, hogy az észrevétel
pofon a hatalom részérõl a mis-
kolciak számára, és nem látják a tö-
rekvést a Fészekrakó-ügy megol-
dására. Az MSZP azon vélemé-
nyének adott hangot, hogy a tár-
sadalmi probléma kezelése tör-
vénymódosítást igényel, így java-
solták, hogy a miskolci ország-
gyûlési képviselõk kezdeményezzék
azt. A városvezetõ frakció tagjai ré-
szérõl elhangzott, hogy a Fészek -
rakó-ügyben munkacsoport dol-
gozik a városházán, törvénymódo-
sítás történt Nagy Kálmán javasla-
tára, elkezdõdtek a razziák Miskol -
con. Abban minden frakció egye-
tértett már a vitában is, hogy nem
kell elfogadni a hivatal veze tõjének
észrevételét, és hatályban kell tar-
tani a rendeletet.

Távhõleválás:
megszûnt a tiltás

A grémium a széndioxidkibocsátás-
különbözet utáni díjfizetési köte-
lezettségrõl szóló önkormányzati
rendelet alkotására vonatkozó ja-
vaslatot is tárgyalt. Ennek lényege,
hogy ha valaki (például egy társas-
házi lakóközösség) leválik a városi
távfûtõrendszerrõl, akkor – a korábbi
tiltó rendelkezéssel ellentétben –
megteheti, de öt éven át különdí-
jat kell fizetnie. A díjfizetés mérté-
ke attól függ, hogy az új fûtési rend-
szer használatával mennyi szén-di-
oxidot bocsátanak ki a levegõbe.
Szakmailag minden frakció támo-
gatta az elõterjesztést, és szorgal-
mazta a megújuló energiák hasz-
nálatát.

Az ülésen kérdésként merült fel,
hogy a közgyûlés miért nem tár-

gyalta az intézmények, közületek
részére emelkedõ fûtési alapdíjat,
melynek kapcsán Kriza Ákos el-
mondta, nincs olyan nagyváros,
amely ne emelte volna jelentõsen
a távhõ árát, jogi lehetõsége a cég-
nek, hogy emelje a közületek szá-
mára a díjat, de ez Miskolcon nem
jelentõs mértékû. Elhangzott az is:

az önkormányzat partner abban,
hogy környezetkímélõbb módon
fûtsenek a miskolciak, de a jelen-
legi szmogos helyzetet nem hagy-
ják tovább romlani.

A közgyûlésen a végszavazásnál
konszenzusos döntések születtek,
mindössze egy nyílt napirendi pont-
nál volt két ellenszavazat.
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KAPITÁNYVÁLTÁS, TÁVHÕLEVÁLÁS…
Idén elõször ülésezett Miskolc képviselõ-testülete

� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Takács János, a plébániai egyház-
község képviselõ-testületének vi-
lági elnöke elmondta: a gyüleke-
zetet az évszázadok során mindig
segítették mecénások. Pél dá nak
hozta fel, hogy 1711-ben, ami kor
a török dúlás után békés, épí tõ
munka vette kezdetét, P. Kele men
Didák, a Kelet-Magyar or szág ra ki-
terjedõ minorita rend akkori tar-
tományfõnöke többek közt Károlyi
Sándort, a korábbi kuruc tábor-
nagyot, fõurat nyerte meg támo-
gatónak, hogy Miskolcon egy mi-
norita templomot és rendházat
építhessenek (a templom elõdje
az 1544-es török támadásban
pusztult el).

– Bár adományokat folyamato-
san kapunk az egyházközség hí-
veitõl, és idõnként vállalkozóktól
is, további mecénásokra is szük-
ség volna ahhoz, hogy a templo-
munk állagromlását meg tudjuk ál-
lítani – tette hozzá Takács János.

Nagy József András mûemlék-
védelmi szakmérnök készített a
plébánia kérésére néhány évvel
ezelõtt egy szakvéleményt a mi-
norita templomról. A fentieken túl
ez rámutat arra is, hogy a temp-
lom állagromlását a Hõsök teré-
nek átépítése is gyorsíthatta, ám
ennél súlyosabb megállapításokat
is tartalmaz a tanulmány, neve-
zetesen: a homlokzat olyan rossz
állapotban van, hogy bármikor
hullhatnak alá róla díszítõelemek
vagy vakolatdarabok, ez pedig ve-
szélyt jelent a járókelõkre. 

– Nagy József András szerint a
homlokzat egy része életveszélyes,

emiatt van szükség az állványra a
bejárat elõtt, amit egyébként a
miskolci önkormányzat néhány
éve térítésmentesen készített el –
emelte ki Takács János.

A felújításhoz szükséges mûsza-
ki terveket az egyházközség ké-
szíttette el korábban az állagfel-
mérésekkel együtt, körülbelül 5
millió forintért – a költségek azon-
ban tetemesek: csak a bejárati
homlokzat és a torony felújítása
statikai megerõsítéssel nagyjából
150 millió forintot emésztene fel,
erre a gyülekezetnek nincs pénze.
Miskolc elõzõ és jelenlegi vezetése
is támogatja a belváros fejleszté-
sét, s ezen belül is a minorita
templom megújulását, így a ter-
vezett munkák be is kerültek az
Integrált Városfejlesztési Stratégia
(IVS), belvárosi rehabilitációjá-
nak kettes ütemébe. 

Pfliegler Péter, Miskolc alpol-
gármestere kérdésünkre el-
mondta: a tervezett felújítás során

megújulhatna a templom teteje,
külsõ homlokzata, valamint az ott
lévõ szobrok is. Azt még ponto-
san nem tudni, hogy a munkák
mikor kezdõdhetnek, hiszen a
Funkció bõvítõ Település Reha bi -
litáció címû pályázat kiírása –
mellyel sikeres pályázat esetén a
város a forrást biztosítaná –, csak
az év elsõ negyedévében való-
színûsíthetõ. 

– Éppen emiatt még a pontos
feltételeket sem tudni, a minori-
ta templom megújulását azonban
mindenképpen támogatja a je-
lenlegi városvezetés is – hangsú-
lyozta Pfliegler Péter.

Az egyházközség addig is szí-
vesen fogad adományokat, hogy
az önerõt – mintegy 30 millió fo-
rintot – biztosítani tudják a mun-
kákhoz (jelenleg megközelítõleg 12
és fél millió forintjuk van erre a
célra lekötve). A Minorita Plébánia
Felújítására nyitott számlaszám a
következõ: 11734004-20479480.

Minorita templom: felújításra várva
Évértékelõ munkaértekezletet
tartottak csütörtökön a
Miskolci Rendõr kapitány sá gon.
Bogyay Ferenc, Miskolc megbí-
zott rendõrkapitánya összefog-
lalójában elmondta: 2010-ben,
a korábbi esztendõhöz képest
1,4 százalékkal nõtt az ismertté
vált bûncselekmények száma a
kapitányság illetékességi terüle-
tén. Ez azonban még mindig
jóval elmarad az országosan
mért 13,5 százalékos növeke-
déstõl. 

� SZEPESI S. 

Mint ismeretes, az utóbbi években
több új kihívással is szembe kellett
néznie a kapitányságnak – ezek
közül legmarkánsabban az etnikai
jellegû feszültségek, illetve az ebbõl
adódó, erõszakos konfliktusok je-
lentkeztek. Nehezítette a helyzetet
az is, hogy sok rutinos, tapasztalt
rendõr ment nyugdíjba a kapitány-
ság állományából, a helyükre került
fiatalokon pedig nagyon nagy a ter-
helés. Az elmúlt idõszak legfonto-
sabb célkitûzése az emberek napi
biztonságérzetének növelése volt –

széleskörû együttmûködésben a
társszervekkel: a városõrséggel, pol-
gárõrséggel, településõrséggel, köz-
terület-felügyelettel.

Bogyay Ferencet január 15-ével
bízták meg, hogy töltse be a nyug-
díjazását kérõ Pásztor Albert poszt-
ját a Miskolci Rendõrkapitányság
élén. A korábban a Szerencsi
Rendõrkapitányságot vezetõ rendõr-
tisztet február 3-án a miskolci ön-
kormányzat képviselõ-testülete is tá-
mogatta. 

Vereckei Csaba megyei rendõr -
fõkapitány bevezetõjében megkö-
szönte Pásztor Albert munkáját.
Mint fogalmazott, a Miskolci
Rendõrkapitányság tevékenysége,
eredményei kiemelkedõnek szá-
mítanak a hasonló városokat te-
kintve. Megfelelõ alapot szolgáltat-
nak az új vezetésnek a továbblé-
péshez, ahhoz, hogy megfeleljen az
elvárásoknak. 

Bogyay Ferenc tájékoztatása sze-
rint 2010-ben 10 241 bûncselek-
mény került a miskolci rendõrök lá-
tókörébe – ez a szám 2009-ben 
10 101 volt. Az ismertté vált, sze-
mély elleni bûncselekmények száma

13 százalékos növekedést mutatott
tavaly a korábbi évhez képest, ezen
belül nyolc emberölés történt. A va-
gyon elleni bûncselekmények száma
nagyjából hat százalékkal csökkent:
ezen belül harminc százalékkal a
rablásoké. A betöréses lopások
aránya viszont csaknem 26 száza-
lékkal növekedett. A közlekedési
bûncselekményekbõl mintegy hat
százalékkal volt kevesebb (l. koráb-
bi beszámolónkat). 

Mint elhangzott, 2009-ben több
szempontból különösen sikeres évet
zárt a Miskolci Rendõrkapitányság,
ettõl mind a tavalyi, mind a koráb-
bi éves statisztikái elmaradnak.
(Például emberölés 2008-ban tíz tör-
tént, 2009-ben négy, 2010-ben
nyolc. Közrend elleni bûncselek-
mény 2008-ban 2972 volt, 2009-
ben 1942, 2010-ben 2238). Ötéves
átlagban viszont a múlt évi adatok
is jelentõs, kedvezõ tendenciákat
mutatnak. 

A bûnelkövetõk aránya a gyer-
mek- és fiatalkorúaknál enyhén,
13–16 százalékkal emelkedett. A nyo-
mozati eredményességi mutató –
azaz a felderített bûnesetek aránya
– 53,14 százalékos volt az elmúlt
évben. Bogyay Ferenc terveirõl szól-
va kiemelte: vissza kell állítani a ha-
tóság, illetve a hatósági személyek
tekintélyét, mert ez intézkedéseik
hatékonyságát is növeli. Szerencsen
jelentõs eredményeket értek el ezen
a területen, s Miskolcon is konzul-
tációt kezdeményez az ügyészség
és a bíróság képviselõivel az ide-
vonatkozó szabálysértési büntetési
tételek szigorú, következetes érvé-
nyesítése érdekében.

„Vissza kell állítani a hatóság tekintélyét!”

Ezekrõl döntöttek

� Megtárgyalták, és nem fogadták el a közigazgatási hivatal törvé-
nyességi észrevételét, így a lakcímbejelentés helyi szabályairól
szóló önkormányzati rendelet hatályban maradt. 

� Megalkották a széndioxidkibocsátás-különbözet utáni díjfizeté-
si kötelezettségrõl szóló önkormányzati rendeletet. 

� Véleményt alkottak a Miskolci Rendõrkapitányság kapitányság-
vezetõi kinevezésével kapcsolatban, a képviselõ-testület támo-
gatja Bogyay Ferenc kinevezését. 

� Több oktatási intézményben lejár július 31-én az intézményve-
zetõ (igazgató) magasabb vezetõi megbízása, ezért döntöttek a
képviselõk a nyilvános pályázatok meghirdetésérõl. Az érintett
intézmények: Andrássy Gyula Szakközépiskola, Baross Gábor
Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola, Kós Károly Épí-
tõipari Szakközépiskola, Miskolci Nevelési, Logopédiai és
Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, Zrínyi Ilona Gimnázium,
Nyitnikék Napköziotthonos Óvoda.

� A közgyûlés az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság
magasabb vezetõi álláshelyének betöltésére benyújtott pályáza-
tot – a pályázati kiírásban foglalt követelményeknek való meg
nem felelés miatt – elbírálásra alkalmatlannak, a pályázati eljá-
rást eredménytelennek nyilvánította, s ismételt pályázat kiírásá-
ról döntött.

� Tájékoztatót hallgattak meg a Miskolc Városi Diáksport Szövetség
2010. évi szakmai munkájáról, melyet elfogadtak. 

� Döntöttek hiánypótlás beadásáról a – második fordulós – KEOP-
pályázathoz, melynek témája az ivóvízellátás biztonságának ja-
vítása korszerû víztisztító rendszer kiépítésével. 

� Módosították a Miskolc Holding Zrt. alapító okiratát, mely sze-
rint Szabó Tamás igazgató munkáltatói jogköröket kapott.

Zárt ülésen tárgyalták többek között: 
Javaslat az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság ma-

gasabb vezetõi álláshelyének betöltésére. 
Javaslat a Miskolci Csodamalom Bábszínház magasabb vezetõi

álláshelyére pályázat kiírására. Javaslat a Miskolc Piac Zrt. jegyzett,
saját tõke helyreállítására, törvénytelen állapot megszüntetésére. 

Bogyay Ferenc és Vereckei Csaba
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HIRDESSEN ÖN IS
a 85 000 példányban megjelenô MiNap-ban, 

vagy a Miskolc Televízióban és képújságában

Barcsák Attiláné  . . . . . . . . . . . . . . . . . .30/618-2550 Radó Andrea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70/258-0017
Jancsurák Julianna  . . . . . . . . . . . . .70/320-7956 Szladics István  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30/499-8630

Hirdetését feladhatja mindennap 8–16 óráig, a MIKOM Nonprofit Kft.
székházában, a Kis-Hunyad utca 9. szám alatt, az elsô emeleten, 

vagy keresse médiamenedzsereinket a következô számokon:

HIRDETÉS

AKCIÓ! 2011. 02. 07-TÔL 2011. 02. 12-IG

PERSIL mosópor 2 kg, 649 Ft/kg 1299 Ft
PERSIL gél 1,5 l, 866 Ft/l 1299 Ft
DOSIA mosópor 5+2 kg, 285 Ft/kg 1999 Ft
JOHNSON tusfürdő női 250 ml, 1276 Ft/l 319 Ft
Helia D bőrápoló krém 200 ml, 3495 Ft/l 699 Ft
Helia D bőrápoló krém 100 ml, 4990 Ft/l 499 Ft
Garnier Natural sampon 250 ml, 1796 Ft/l 449 Ft
Zewa papírzsebkendő 2 rétegû, 90 db, 2,65 Ft/db 239 Ft
Well Done ablaktisztító 750 ml, 265 Ft/l 199 Ft
Viaszosvászon asztalterítő 140 cm széles 599 Ft/m

A Wanhua – a Huawei vagy a Lenovo
fejlõdéséhez hasonlóan – jól pél-
dázza azt, hogy a kínai vállalatok ho-
gyan tudják kiaknázni a gyors kínai
gazdasági fejlõdésben rejlõ lehet-
õségeket. Nem teljesen véletlen,
hogy mindhárom vállalata a nyolc-
vanas években indult. Egy kínai
mondás szerint az ember a har-
madik x után legyen képes gon-
doskodni önmagáról. A kínai gaz-
daság e harmincadik életévüket
betöltött vállalatai valóban a leg -
életrevalóbbak, melyekre a média
olyan címkéket aggat, mint a „reform
és nyitás politikájának gyermekei”,
amelyeket „a reformok heve fût”, és
amelyeket „a piacgazdaság viharai
edzettek meg”.

Mindegyikük alapítása körül felmerül
valamilyen megindító történet, és ter-
mészetesen ez alól a Wanhua sem ki-
vétel. 

A Wanhua elsõ MDI gyárának épí-
tésekor az éves kapacitás mindössze
10 000 tonna volt. Az 1983-as üzem-
be állítástól az 1995-ig eltelt idõszak-
ban, vagyis mindössze egy évtized
alatt a tényleges éves termelés még
a 10 000 tonnát sem érte el. Kína ekkor
már bevezette a piacgazdaságot, mi-
közben a cég a csõd szélére került.
Azonban 2001-re az éves termelés már
elérte a 40 000 tonnát, a termelési ka-
pacitás erõteljes fejlõdésbe lendült,
majd 2010-re már meghaladta a 800
ezer tonnát. Így a történet homlok-
egyenest más irányt vett. Bár ehhez
Kína gyors gazdasági fejlõdése adta
a hátteret, a Wanhua fejlõdési tempója
még így is lélegzetelállító.

A Wanhua saját bevallása szerint e
sorsfordulat kulcsa a saját fejlesztésû
technológiai innovációban keresendõ.
Jól érzékelteti ezt a gyakran idézett
szólás, miszerint „saját fejlesztésû in-
novációval kerüljünk a világ élére”.

E mondatban külön figyelmet ér-
demel a „saját fejlesztés”, ami a
Wanhua történelmében mindig is
nagy hangsúlyt kapott. A Wanhua által
legelõször, még japán technológiával
elõállított MDI-t fõként a mûbõr gyár-
tásában hasznosították. A mûbõrt
gyártó vállalatok alapításának célja
pedig akkoriban az volt, hogy meg-
oldják a kínai emberek ruházkodási
problémáját.

Az új technológia bevezetését nagy
várakozások kísérték. Igaz, a Wanhuá -
nál hamar rájöttek, hogy ez nem volt
teljesen sikeres döntés, mivel a ter-
vezett éves termelési kapacitás elér-
hette ugyan a 10 ezer tonnát, de a ter-
mékminõség bizony sok kívánnivalót
hagyott maga után. Ugyanakkor hiába
dolgoztak keményen, a Wanhua ter-
melése csak 1995-ben közelítette meg
a kívánt mértéket.

2001-ben az éves termelési kapa-
citás elérte a 40 ezer tonnát, ami – ha
most nézzük –, meglehetõsen átlagos
eredmény, de akkortájt maga volt a
csoda. Ekkortól a korabeli, fõként im-
portált berendezések lényegében át-
alakultak, megújultak, a Wanhua
pedig büszkén jelenthette be, hogy
saját szellemi tulajdonú MDI gyártás-
technológiával rendelkezik. Ez az elsõ
siker végül egy sor további sikerre nyi-
tott ajtót, és azóta a Wanhua kutatás-
fejlesztés (K+F) eredményei számta-
lan díjat nyertek. Ezek közül az „Évi

200 ezer tonnás MDI-gyártástechno-
lógia kifejlesztése és gyártásba állítá-
sa” elnevezésû projekt 2007-ben el-
nyerte a „Technológiai haladásért” ál-
lami nagydíjat. Ez a legnagyobb elis-
merés a Wanhua történelmében, és
egyben a kínai vállalkozások számá-
ra a K + F terén elérhetõ legmaga-
sabb szintû kitüntetés, melyet Kína el-
nöke, Hu Jintao személyesen adott át
a Wanhuának.

Sokakat meglep, hogy az egykor alig
10 000 tonna/év kapacitású Wanhua
Yantai gyár most mintegy 200 ezer
tonna éves termelésre képes, úgy,
hogy közben a berendezések mére-
te és szerkezete alapjában véve alig
változott.

A Wanhua mûszaki igazgatója, dr.
Hua Weiqi szerint ez fõként a tech-
nológiai innovációval feljavított tech-
nológiai folyamatokból adódik. Ilyen
például az, hogy a szakaszos eljárást
folyamatossá tették, ezáltal a reakció
minõsége és hatékonysága javult,
ugyanakkor a berendezések kezdeti
energiafelhasználását ezzel sikerült
67%-kal csökkenteni. Vagy például
megvalósították a sós szennyvíz komp-
lex felhasználását úgy, hogy a káros-
anyag-kibocsátás csökkentése mellett
a hulladékot értékké változtatták, így
szaporítva az elõnyöket.

Mindazonáltal az önálló fejlesztés
nem könnyû feladat!

A Wanhua jelenlegi vezetõje, Ding
Jiansheng az elejétõl a végéig része-
se volt ennek a kiemelkedõen sikeres
technológiai reformfolyamatnak. Az
egykori egyszerû mérnök ma Kína
 vegy iparának híres technológiai szak-
embere és menedzsere, aki minden
egyes részletet alaposan ismer, s aki
a Wanhua technológiai innovációját si-
keresen csatlakoztatja a koncepció, a
mechanizmus, a menedzsment és a
kultúra terén egymás mellett párhu-
zamosan végrehajtott, mélyreható re-
formfolyamatokhoz.

Ding Jiansheng példákon keresztül
így magyarázza az igazgatási rendszer
és az innováció kapcsolatát: „Egy sze -
rûen fogalmazva, ha elsõ osztályú
szakembereket akarunk magunkhoz
vonzani, akkor elsõ osztályú ösztön-
zést kell nyújtani számukra. Ha ver-
senyképesek akarunk lenni, akkor le
kell bontani a tervgazdaságban ki-
alakult elavult igazgatási modelleket,
a reformokban eredetileg sem reális
javadalmazási és elosztási rendsze-
reket.”

Amint látható, a Wanhua innová ciós
stratégiája meglehetõsen sikeres: a len-
dületes terjeszkedési tendencia mel-
lett a K + F rendszerének ereje is ezt
bizonyítja. 

A vállalat a kínai Yantai, Peking és
Ningbo után az amerikai Houstonban
is high-tech kutatás-fejlesztési bázist,

hét központi K + F intézetet hozott
létre. A Kínai Tudományos Akadé miá -
val, a Qinghua Egyetemmel, illetve több
tucat tudományos kutatóintézettel és
felsõfokú oktatási intézménnyel ala-
kított ki szakmai együttmûködési prog-
ramot, létrehozta a Poliuretán Iparág
Technológiai Innovációjának Stratégiai
Szövetségét. A Wanhua K + F inté-
zetei egyben Kína által elismert „ál-
lami poliuretán – mûszaki tudományos
technológiai kutatóközpontjai”, ezek
alkotják a kínai poliuretán-ágazat ku-
tatás-fejlesztésének nemzeti váloga-
tottját. A Wanhua világszínvonalú 
K + F innovációs csapatát több mint
ötven doktori és 200 mesterfokozat-
tal rendelkezõ szakember alkotja, és
a legtöbb K + F téren dolgozó alkal-
mazottja a világ leghíresebb egyete-
meirõl és kutató-fejlesztõ intézeteibõl
került ki.

Kína vegyipari téren legelismertebb
szaktekintélye, Min Enze akadémikus
is gratulált Ding Jianshengnek az elért
eredményekhez. Mint jókívánságaiban
kifejtette, azt kívánja, úgy érjen el a
Wanhua további elõrelépést, ahogy a
Jangce újabb és újabb hullámai tol-
ják elõre egymást.

Kína leghosszabb folyója, a Jangce
a Sárga folyóval és a Nagy Fallal együtt
Kína szimbólumának számít. A Jangce
Nyugat-Kínában ered, olvadó havas
hegycsúcsok apró csepp jeibõl te-
kergõzve hízik patakká, majd végül ha-
talmassá duzzadva szeli át Kínát,
hogy végül Sanghaj közelében térjen
meg a Csendes-óceánba. Kínában a
sikeres elõdök gyakran ösztönzik a
szépreményû új nemzedékeket a
Jangce folyó példájával.

A technológiai innovációval új és jobb életminõséget
teremtünk az emberek számára



AKCIÓ! AKCIÓ!
Újabb, nagyszabású országos vásár várja valamennyi

Coop, Coop Maxi, Coop Szuper üzleteinkben 
a vásárlókat február 2–14-ig!

Elõhûtött vagy fagyasztott csirkemell filé 1 kg 
(baromfit árusító üzletekben) 1249 Ft
Pick uzsonnaszelet 1 kg 1699 Ft
Pick sertéspárizsi 1 kg 1099 Ft
Délhús csülöksonka 1 kg (Pick) 1159 Ft
SáGa fasírtgolyó 375 g 379 Ft

Egységár: 1011 Ft/kg
Laura, Euromilk, Lakto, Mlieko UHT tej 1,5% 1 l 149 Ft
Ammerland trappista sajt 1 kg 1099 Ft
Danone Activia joghurt 125 g 89 Ft

Egységár: 712 Ft/kg
Coop Vándor öml. sajt natúr, szalámis 140 g 189 Ft

Egységár: 1350 Ft/kg
Univer mustár 440 g 299 Ft

Egységár: 680 Ft/kg
Coop sertésmájkrém 65 g 49 Ft

Egységár: 754 Ft/kg
Nesquik kakaó 200 g 299 Ft

Egységár: 1495 Ft/kg
Coop Margaréta eü. papír, 2 rét., 8 tek. 299 Ft

Egységár: 37 Ft/tek.

…és még számos termék.
Legyen az Unió Coop Zrt. üzleteinek rendszeres 

vásárlója!
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Február 5., szombat: Labdarúgás. XXVI. Borosi László labdarúgó te-
remtorna. Döntõ, Miskolc, Generali Aréna, 9 óra. Diósgyõri VTK – DVSC-
DEAC. Elõkészületi mérkõzés. Diósgyõr, mûfüves pálya, 11 óra.
Február 6., vasárnap: Labdarúgás. XXVI. Borosi László labdarúgó te-
remtorna. Döntõ, Miskolc, Generali Aréna, 9 óra.
Február 8., kedd: Jégkorong. Miskolci Jegesmedvék JSE – Újpesti TE. OB
I, 21. forduló. Miskolc, Jégcsarnok, 18 óra 30. Labdarúgás. DVTK – Szolnoki
MÁV. Elõkészületi mérkõzés. Diósgyõr, mûfüves pálya, 13 óra.
Február 12., szombat: Kosárlabda. Miskolci Sportiskola – Vasas-Csata II.
NB I amatõr, nõi. Miskolc, Zrínyi Ilona Gimnázium tornacsarnoka, 17 óra.

Sportmûsor

Az elmúlt hét végén a megye
tíz településén pattogott a
labda. A huszonhatodik alka-
lommal megrendezett Borosi
László teremlabdarúgó emlék-
torna remek alkalmat kínál a
kikapcsolódásra most is.

� DOROS LÁSZLÓ

A selejtezõkön sokszor rezdültek
meg a hálók, és a mérkõzéseket
követõen kialakult a február 5–6-
ai, miskolci, 12 csapatot felvonul-
tató XXVI. Borosi Kupa döntõjé-
nek mezõnye.

Az A csoportban szerepel Mezõ -
kövesd, Putnok, Cigánd, Sáros pa -
tak, Abaújszántó, és a Szikszó-To -
mor-Lak gárdája. A B csoportba
sorolták a Bõcs KSC, a Kazinc -
barcika, a Sajó bá bony, a Tállya, a
Tiszaújváros és az Encs csapatát.

– A Borosi emléktorna rendkí-
vül népszerû a csapa-
tok körében – mondta
Balázs András, az MLSZ
amatõr bizottságának
vezetõje. – A legtöbben
már maguk mögött
hagytak néhány ke-
mény hetet, és ez a
torna megtöri a felké-
szülés monotóniáját.
Igaz, nagy a különbség
a szabadtéri, illetve a te-
remfutball között, ki-
kapcsolódásnak, egy
kis virgonc játszado-

zásnak azonban mindenképpen
megteszi. Arról nem beszélve,
hogy a sportág barátai imádják a
rendezvényt! Ilyenkor a legtöbb
csapat keretében már akadnak új
játékosok, õket veszik szemügyre,
és latolgatják, hogyan illeszkednek
majd be a közösségbe.

A két csoportban körmérkõzé-
ses rendszerben találkoznak egy-
mással az együttesek. Ez azt je-
lenti, hogy valamennyi csapat öt-
öt mérkõzésen szerezhet pontot.
A sorrend kialakulását követõen
már csak négy gárdának marad
feladata. A két csoportgyõztes a
fináléban feszül egymásnak, míg
ezt megelõzõen a második he-
lyezettek eldöntik a harmadik
hely kérdését. A két nap alatt
egyébként éppen 32 mérkõzést
játszanak a csapatok, lesz tehát vá-
laszték!

Még néhány nap, és február 9-én,
szerdán, Miskolcon megkezdõdik az
V–VI. korcsoport sakk-diákolimpia
egyéni megyei döntõje. A játéko-
sok a megye bajnoka cím eldön-
téséért, valamint az országos dön -
tõbe jutásért ülnek majd a sakk -
táblák mellé. Kiélezett párharcok-
ban aligha lesz hiány!

Az eseményt a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Diáksport Tanács

rendezi, de a lebonyolításba beszáll
a Megyei Sakk Szövetség appará-
tusa is. A mérkõzéseket szerdán 9
órától a Megyei Testnevelési és
Sportintézet Iharos termében bo-
nyolítják le.

A nevezéstõl függõen 5–7 for-
dulós svájci rendszerben vetélked-
nek az indulók, mégpedig a rapid
szabályok szerint. A verseny 1–3. he-
lyezettje érmet kap.

A Borsodi Teremlabdarúgó
Bajnokság debreceni nagy-
döntõjéig, azon belül is a fi-
náléig jutott a DVTK labdarú-
gócsapata, ott azonban vere-
séget szenvedett a hazaiak-
tól. A piros-fehérek nagy
számban megjelent hívei –
akik szintén kitettek magu-
kért – azonban így is büsz-
kék lehetnek kedvenceikre.

� SOÓS P.

Az elõdöntõben a Gyirmóttal ta-
lálkoztak a miskolciak, akik –
csakúgy, mint Nyíregyházán –
ismét büntetõkkel múlták felül
a dunántúliakat. A döntõben
azonban kijött a hazai pálya, és
a Debrecen hódította el a
gyõztesnek járó serleget. 

Benczés Miklós, a DVTK ve-
zetõedzõje elmondta, örülnek a
sikernek, és nagyon fontos, hogy
a szurkolók is jól szórakoztak –

részben az õ biztatásuknak is tu-
lajdonítja a menetelést.

„Annak ellenére, hogy kispá-
lyán értük el, mint minden egyes
siker, ez is összekovácsolja a
csapatot, és közelebb hozza a
szurkolókat a játékosokhoz” –
tette hozzá. A szakember meg-
jegyezte: annak ellenére, hogy ki-
kaptak a fináléban, nem szabad
elfelejteni, hogy elsõ osztályú gár-
dákat utasítottak maguk mögé a
piros-fehérek.

Lippaiék csütörtökön az MTK
vendégeként léptek pályára, az
eredmény: 2–0 (1–0). Szom -
baton délben ismét edzõmér -
kõzést játszik a DVTK, az ellen-
fél a DVSC-DEAC, a helyszín a
diósgyõri mûfüves pálya. Ezt kö-
vetõen újra NB I-es ellenfél vár
a csapatra: Benczés Miklós
együttese kedden délután egy
órai kezdettel fogadja a
Szolnokot.

Sakk-diákolimpia
Miskolcon

TIZENKÉT CSAPAT
INDUL HARCBA

SZOMBATON ITTHON
JÁTSZIK A DVTK

Két sikertelen mérkõzést ját-
szott a Miskolci Jegesmedvék
csapata a jégkorong Magyar
Kupa Miskolcon megrendezett
négyes döntõjében a hétvé-
gén. A célkitûzések között ter-
mészetesen nem a negyedik
hely szerepelt, így csalódás
volt, hogy nem állhattak fel a
dobogóra. A kudarcról és a
folytatásról kérdeztük Bob
Devert, a csapat edzõjét. 

� VAJTÓ LÁSZLÓ

– A sikeres idény után szép befe-
jezés lett volna Miskolcon kupa-
döntõt játszani. Az elõdöntõben
viszont elvérzett a csapat, de a fe-
kete leves csak ezután érkezett: ki-
kaptunk a bronzmeccsen a Fraditól.
Mi volt a sikertelenség oka?

– Egyszerûen nem érdemeltük
meg a gyõzelmet, nem játszottunk
úgy, mint aki mindenáron gyõzni
akar. Szombaton a dunaújvárosi-
ak ellen 52 kapura lövésünk volt,
amibõl egy sem akadt be a háló-
ba. Belefutottunk egy jó kapusba,
aki aznap egyszerûen nem tudott
hibázni. Általában 30 kapura lövés

elég szokott lenni a gyõzelemhez,
most ennek majdhogynem a dup-
lája is kevés volt.

– Az elmúlt idényben láthatóak
voltak a taktikai változások a csa-
patban, talán ennek is köszönhetõ,
hogy sokszor hátrányból is fordí-
tani tudtak. A döntõben nem
mûködött a taktika?

– Teljesen mindegy, hogy milyen
taktika alapján játszunk, ha a já-
tékosok nem tartják azt be, és nem
dolgoznak meg a sikerért.
Szombaton jó játékot játszottunk,

ott egyszerûen nem volt szeren-
csénk, vasárnap a Fradi ellen vi-
szont nem úgy harcoltunk, ahogy
azt máskor megszoktuk. Mond -
hatnám, hogy csalódott volt a csa-
pat az elõzõ napi vereség miatt,
de ez csak kifogás. Úgy gondolom,
hogy a szurkolók ennél kemé-
nyebb, lelkiekben is erõsebb játé-
kot érdemelnek.

– Több olvasónknak is feltûnt,
hogy a két döntõ mérkõzésen már
Budai Krisztián állt a kapuban
Gyenes Dávid helyett. Jó döntés

volt egy olyan kapust beállítani, aki
még nem játszott miskolci színek-
ben?

– Budai játékával nem volt
probléma, õ egy rendkívül rutinos,
válogatott kapus, úgy gondolom,
igazi bástyája volt és lesz ennek a
csapatnak. Gyenes viszont még na-
gyon fiatal, és szinte az egész idény-
ben õ védett. Szükségszerû volt
számára a pihenés. 

– Mi a következõ cél, lesz-e tak-
tikai vagy játékosbeli váltás?

– Játékosbeli semmi esetre sem.
Kész a csapat, és úgy gondolom,
erõs, ütõképes gárdával rendel-
kezünk, komoly sikereket tudunk
majd elérni, ha a felépített takti-
kai elemeket jól alkalmazzuk. A
cél az OB I-es bajnokság döntõje.
Itt nem szeretnénk hibázni, hiszen
a miskolci közönség megérdemli
a szép mérkõzéseket, rangos ered-
ményeket. Az elõzõ bajnokságban
megelégedtünk a legjobb négy
közé jutással, ami nem profi hoz-
záállás. Egyértelmûen az arany-
érem a cél.

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

120 perc gól nélkül a kupadöntõn

Február 5., szombat. 9.00: Szikszó-Tomor-Lak – Cigánd. 9.35:
Mezõkövesd – Abaúj szán tó. 10.10: Putnok – Sárospatak. 10.45: Abaúj -
szántó – Cigánd. 11.20: Mezõ kövesd – Szikszó-Tomor-Lak. 11.55:
Abaújszántó – Sárospatak. 12.30: Szikszó-Tomor-Lak – Putnok. 13.05:
Me zõ kövesd – Cigánd. 13.40: Sáros patak – Szikszó-Tomor-Lak. 14.30:
Tállya – Tiszaújváros. 15.05: Bõcs – Encs. 15.40: Kazinc barcika –
Sajóbábony. 16.15: Encs – Tiszaújváros. 16.50: Bõcs – Tállya. 17.25:
Encs – Sajó bá bony. 18.00: Tállya – Kazinc bar cika. 18.35: Bõcs –
Tiszaújváros. 19.10: Sajóbábony – Tállya.
Február 6., vasárnap. 8.30: Putnok – Abaújszántó. 9.05: Sáros patak
– Mezõkövesd. 9.40: Cigánd – Putnok. 10.15: Abaújszántó –
Szikszó-Tomor-Lak. 10.50: Cigánd – Sárospatak. 11.25: Mezõkövesd
– Putnok. 12.00: Kazincbarcika – Encs. 12.35: Sajóbábony – Bõcs.
13.10: Tiszaújváros – Kazincbarcika. 13.45: Encs – Tállya. 14.20: Tisza -
újváros – Sajóbábony. 14.55: Bõcs – Kazincbarcika.
Helyosztók. 16.05: mérkõzés a 3. helyért. 16.45: mérkõzés az 1. hely-
ért. 17.30: ünnepélyes eredményhirdetés.

A Borosi menetrendje

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
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Mozimûsor
Béke-terem: február 9-ig 17 órakor Arthur 3 –
A világok harca, francia animációs film, 19.30-
kor Üvegtigris 3, magyar vígjáték. Február 10–
február 16. között 17 és 19.30 órakor Egy komoly
ember, amerikai vígjáték.

Uránia-terem: február 9-ig 17.30 Üvegtigris 3,
magyar vígjáték, 20-kor Bérgyilkosék, amerikai
akciófilm. Február 10–február 16. között 17.30 órakor A lány, aki a
tûzzel játszik, svéd–dán–német krimi, 20-kor Az amerikai, ameri-
kai film.

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?

Február 5., 19.00: Portugál, bér-
letszünet, Kamaraszínház, 19.00:
Menyasszonytánc, Csiky bérlet,
Nagyszínház.

Február 6., 19.00: Tangó, bér-
letszünet, Játékszín, 19.00: Paraszt -
be csület–Bajazzók, Szigligeti bér-
let, Nagyszínház.

Február 8., 19.00: Paraszt be csü -
let–Bajazzók, bérletszünet, Nagy -
színház.

Február 9., 18.00: Parasztbe csü -
let–Bajazzók, Ferenczi ifj. bérlet,
Nagyszínház, 19.00: Prah, bérlet-
szünet, Játékszín.

Február 10., 17.00: Egy óra ver-
sek között, bérletszünet, Játékszín,
19.00: Egy bolond százat csinál,
nyilvános fõpróba, Kamaraszínház,

19.00: Amadeus, bérletszünet,
Nagyszínház.

Február 11., 19.00: Egy bolond
százat csinál, bemutató elõadás,
Kamaraszínház, 19.00: Amadeus,
Földes ifj.bérlet, Nagyszínház.

Február 12., 15.00: Hat hét, hat
tánc, bérletszünet, Játékszín, 17.00:
Carmina Burana, bérletszünet,
Csarnok, 19.00: Egy bolond szá-
zat csinál, bérletszünet, Kamara -
színház, 19.00: Parasztbe csü let–Ba -
jazzók, Katona bérlet, Nagy szín -
ház.

Február 13., 15.00: Apácák, bér-
letszünet, Kamaraszínház, 19.00:
Prah, bérletszünet, Játékszín, 19.00:
Menyasszonytánc, bérletszünet,
Nagyszínház.

A Miskolci Nemzeti
Színház mûsora

HETI MÛSORA
2011. február 7–2011. február 13.

Február 7., hétfõ

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 17.00 Virágzó
Magyarország: Kecskemét (Hálózat
TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.25 Kilátó, közé-
leti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.25 Kéznyújtásnyira, fogyatékkal
élõk magazinja 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV)
21.00 Bûnös szándék, amerikai
film (Hálózat TV) 23.00–06.00
Képújság.

Február 8., kedd

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 17.00 Viva
Natura – Életmód magazin (Há ló -
zat TV) 17.30 Képújság 18.00 Mis -
kolc Ma, hírmûsor 18.25 Sport per -
cek, a Miskolc TV sportmûsora
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25
Közelebb Kínához – bemutatkozik
a BorsodChem új tulajdonosa
20.00 Miskolc Ma (ism.) 21.00
Véres vakáció, amerikai film
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Kép -
újság.

Február 9., szerda

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 17.00 A pol-
gármester, portréfilm (Hálózat TV)
17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma,
hírmûsor 18.25 Kilátó, közéleti
magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.25 Lengyel tájakon, riportfilm
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Tripla
sárkány, amerikai film (Hálózat
TV) 23.00–06.00 Képújság.

Február 10., csütörtök

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 17.00 Biztonsági
zóna (Hálózat TV) 17.30 Képújság
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Múlt-kor, válogatás a Miskolc Te -
levízió archívumából 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.25 Közelebb Kínához
– bemutatkozik a Bor sodChem új
tulajdonosa 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat TV)
21.00 Az idegen, amerikai film
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Kép -
újság.

Február 11., péntek

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 17.00 Szentföldi
szent helyek üzenetei (Hálózat TV)
17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma,
hírmûsor 18.25 Kilátó, közéleti
magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.30 Múzsa, kulturális magazin
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A
megbízás, amerikai film (Hálózat
TV) 23.00–06.00 Képújság.

Február 12., szombat

07.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi
szent helyek üzenetei (Hálózat TV)
17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma,
hírmûsor 18.25 Kilátó, közéleti
magazin (ism.) 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.25 Sportpercek (ism.)
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Há -
zibuli Attilával és vendégeivel
(Hálózat TV) 22.00 Bencze-show
(Hálózat TV) 23.00–07.00 Kép -
újság.

Február 13., 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
Hajnalhasadás, amerikai film
(Hálózat TV) 23.00–07.00 Kép -
újság. 

A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!

NÉGY HÓNAP ALATT FELSÔFOKÚ –
TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

ÚJ MÓDSZER A NYELVTANULÁSBAN!
Angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, norvég, dán, orosz, portugál, holland és eszperantó

Önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó.

Elôadás és tananyag megtekintése 2011. február 7-én (hétfô) és 14-én  (hétfô), 17–19 óráig,
Miskolc, Mindszent tér 1. sz. alatt, az ITC-székház dísztermében. � Infó és megrendelés: www.kreativnyelv.hu

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

9.00–16.00: Síbörze. Ifjúsági és
Szabadidõ Ház.

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

15.30: Játsszunk zenét a Szim -
fonikusokkal! Történetek Ütemvá-
rosból. Mûvészetek Háza.

16.00: Tavaszváró maszkabál az
„Indián nyár” értelmiségi egyesület
szervezésében. Õszi Napsugár Idõsek
Otthona.

18.00–22.00: Szombat éjszakák a
diósgyõri várban. Különleges túrák.

Február 7–11., hétfõ–péntek
8.00–18.00: Játékos tudomány – A fi-

zika csodái. Interaktív kiállítás. Ady
Mûvelõdési Ház. 

Február 7., hétfõ
19.00: Szezonbérlet, Camerata
Miskolc. Mû vé szetek Háza.

Február 8., kedd
19.00: Világjárók társasága: India
Aranyháromszöge. Kiss Imre vetíté-
ses elõadása.

Február 10., csütörtök
16.00: Komolyzenei klub – Farsangi
meglepetés. Európa Ház.

19.00: A Miskolci Szimfonikus
Zenekar és a Miskolci Egyetem
Bartók Béla Zenemûvészeti Intézete
növendékeinek közös hangversenye.
Mûvészetek Háza.

Február 11., péntek
16.00: Farsangi bál a Miskolc-
Diósgyõri Cukorbetegek Egyesü le te
szervezésében. Vasgyári Kö zös ségi
Ház.

18.00: Esztenás gyerektáncház,
este 8-tól csángó táncház. Nyilas Misi
Ház.

19.00: Reflex házibuli. Az 1973-as
Elsõ Miskolci Rockfesztivál archív film-
jének bemutatása. Hajnali 2 óráig
nosztalgiadiszkó Vadász Gáborral.
Ifjúsági és Szabadidõ Ház.

Február 12., szombat
18–22: Szombat éjszakák a diós gyõri
várban. Különleges túrák.

20.00: Alvin és a Mókusok kon-
cert. Vendég: California Sun. Ifjúsági
és Szabadidõ Ház.

A 22-es járatok ismét tanulmányi
idõszaki menetrend szerint közle-
kednek február 7-étõl, hétfõtõl –
azonban az utazási igényekhez
igazítva, így a korábbi menet-
rendtõl valamelyest eltérõen. Az új
indulási idõpontokat tartalmazó
menetrendi betétlapokat az MVK
Zrt. jegy- és bérletpénztáraiban

lehet átvenni. Ugyancsak február 7-
étõl a 29-es járatok ismét érintik
az Egyetemvárost a menetrendben
aláhúzott idõpontokban.

A 35É-s járat esetén is változik
egy indulási idõpont: az Avas ki-
látótól a járat 23.34 helyett 23.40-
kor, valamint a Centrumtól 23.46
helyett 23.52-kor indul.

Részben változik 
a menetrend

Közérdekû
telefonszámok

Általános segélyhívó: 112; Felnõtt há-
ziorvosi ügyelet; MISEK Kft. (Csabai
kapu 9–11.): 46/412-355; 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: 40/282-828.
Közterület-felügyelet: 46/502-579.
In Memoriam Temetkezés (halott-
szállítási ügyelet): 46/353-909, 30/677-
7958.
Állategészségügyi Telep (kóbor, elhul-
lott állatok bejelentése): 46/345-103,
30/339-6549.
B.-A.-Z. Megyei Állami Közútkezelõ
Kht.: 46/560-070.

A Szentpáli István u. 9. számú
héttengelyes, földszintes polgár-
ház a XIX. század végén épült.
Építtetõje az 1890-ben Miskolcra
települt orvos, Altmann Ignác le-
hetett. Az épület tervezõjét és
kivitelezõjét nem ismerjük, do-
kumentumai nem kerültek a le-
véltárba. Az épület hasznos
alapterülete 450 m2, amelyben
az 1980-as években 8 lakás volt.
A tömb egyik legnagyobb alap-
területû, téglány alakban beépí-
tett telke, amelyben 19% az ön-
kormányzati tulajdonrész.

� DOBROSSY ISTVÁN

Az építtetõ, Altmann Ignác (1863–
1929) a miskolci izraelita Szent Egylet
orvosa, majd a Kereskedelmi Be teg -
biztosító, késõbb a kerületi mun kás -
biztosító pénztár fõorvosa volt. Kez -
de ményezõje volt a miskolci zsidó
kórház felépítésének. Széles kö rû
iro dalmi munkásságot fejtett ki or-
vosi szaklapokban, de megjelentek
írásai a helyi sajtóban is. 

Földszintes lakóházának figye-
lemfelkeltõ része a félköríves záró-
dású ív háromszögeiben szalaggal át-
font, virágkoszorúkkal díszített be-
járati kapuja. Falpillérek keretelik,
jobb ra és balra a 2-3 és az 5-6 ab-
lakok keretelése és díszítése más,
mint azt az elsõ és hetedik tengelynél
látjuk. Az épülettel egyidõsnek tûnik

a kétszárnyú bejárati kapu, amely
szép, míves asztalosmunka. Hason -
ló an figyelmet érdemel a kapu fe-
lülvilágítója, amely pálcákból össze -
állított, könnyed és dekoratív vasrács.

A homlokzatot klasszicizáló or-
namentika jellemzi, rendkívül igé-
nyesen alakították ki. A díszítésnél
megfigyelhetõ a stukkó és az elõ re -
gyártott terrakotta elemek által kínált
lehetõségek használata. Az épület két
szélén enyhén kiugranak a falsza-
kaszok, azok erõs plasztikájú, víz-
szintes tagolást kaptak. Ebben a ta-
golásban kapott helyet az elsõ és a
hetedik nyílászáró, amelyek kere-
telése és szemöldöke eltér a kapu
felé esõ két-két ablakétól. 

Az épület homlokzatán feltûnik a
koronázópárkány díszes kialakítása.
„Az achítrák egyszerû lemezeit fél-
köríves pálca-tagok osztják, e fölött

a frízben tükrös, keretelt mezõben
hasonlóan keretelt kontúrú rozetták
kaptak helyet.” A MIK Zrt. felmé-
rése szerint – az 5. és 7. számú épü-
letekhez hasonlóan – ezt az épüle-
tet is felújíttatta a lakóközösség.

Az épület tulajdonosváltásairól
annyit jegyezhetünk meg, hogy
Altmann dr. halála után még özve-
gye itt lakott néhány évig. Az 1943-
ban készült címtár viszont már
Dudás Imrénét nevezi tulajdonosnak.
Az épületet államosították, s a la-
kások nagy számára tekintettel 9/a
és 9/b házszámot kapott. Miskolc
1957-ben megjelent telefonkönyve
itt jegyzi Fojtán István ügyvéd lakását.

Az építtetõ neve már nem él a
köztudatban, annál inkább az épí-
tész maradandóan szép munkája
kelti fel figyelmünket, a felújított hom-
lokzatot szemlélve.

A megújuló belváros (190.)

Egy földszintes polgárház a XIX. századból
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