
Jönnek a bajnokok

Biros Péter már szombaton, a vízi-
labda-válogatott pedig szerdától Mis -
kolcon lesz.

� Írásunk a 7. oldalon.

Ellenállási színtér volt, a népi kultúra
megõrzésének hiteles színtere lett, és
szellemi örökség lehet.

� Cikkünk a 4. oldalon.

A tudatos és felelõs kereskedõi maga-
tartásért, a vevõkapcsolatok ápolásá-
ért kapott magas szakmai díjat.

� Portré az 5. oldalon.

A díjazottTáncházreneszánsz

A hagyományos ünnepi felvo-
nulással megkezdõdött pénte-
ken a Kocsonyafesztivál. A bel-
várost behálózó programsoro-
zat egészen vasárnap estig
szórakoztatja és „táplálja” a lá-
togatókat. A tizenegyedik fesz-
tivál újdonságokkal is szolgál.
Az viszont most is igaz: a köz-
lekedésre is hatással van a ren-
dezvény!

� TAJTHY Á.

Az idei Kocsonyafesztivál – a már
megszokott, színvonalas progra-
mok, valamint vásári forgatag mel-
lett – több újdonsággal is szolgál.
Ilyen, hogy együttmûködnek Mo -
háccsal, így városunkba is érkez-
nek busók. A Gyártúrát is elsõ al-
kalommal rendezik meg – azzal a
céllal, hogy az érdeklõdõk kicsit
jobban megismerjék Miskolc és kör-
nyéke kohászatát, illetve a vasgyá-
rat. A jelentkezõket kisbusszal szál-
lítják a Hõsök terérõl a Vasgyárba.
Az odaúton Miskolc vasmûvessé-
gének remekeit mutatják be, a gyár-
ban tájékoztató hallható annak
múltjáról, jelenérõl, eközben pedig
több csarnok megtekintésére is le-
hetõség van. Visszafelé az egyko-
ri LKM és a város kapcsolatáról, va-
lamint a gyár jövõjérõl is szólnak.

A Kul-túra során a Lézerpont Lát -
vány tárát lehet majd meglátogat-
ni. A jármûvek szombaton és va-
sárnap déltõl négyig minden páros
órában indulnak majd. 

Az idei Kocsonyafesztivál elsõ
napján, február 18-án, pénteken volt
422 éves a magyar nyelvû Biblia

nyomtatásának kezdete. Ennek al-
kalmából a vizsolyi Colo-Pajzs
Kulturális Egyesület szervezésében
a Kocsonyafesztivál idején, a Szinva
teraszon látogatható az ország
egyetlen mûködõképes, XVI. szá-
zadi interaktív nyomdája, amely ta-
valy nyáron egyébként hivatalosan

is megnyitott Vizsolyban. A „nyom-
dába” érkezõk saját kezûleg nyom-
tathatják ki az elõadás végén a
Biblia eredeti elsõ oldalát. 

És arról még nem is szóltunk,
hogy 53 ezer négyzetméteren 184
stand és több színpad várja a szó-
rakozni vágyókat…

Új õstermelõi piac épülhet he-
teken belül a Búza téren. A vá-
sárcsarnok kereskedõi viszont
tiltakoznak.

� HORVÁTH I.

Mint arról korábban beszámoltunk,
a Búza téri piac ügyében a város
vezetése október után rögtön lépni
próbált, a többségi tulajdonos Ikeron
Zrt. azonban 510 millió forintos áron
engedné csak át a városnak a tu-
lajdonrészét, miközben a piac a
csõd szélére sodródott. 2010 de -
cemberében a lejárt tartozások
olyan veszélyeztetettséget jelentet-
tek már a zrt. számára, hogy szük-
ségessé vált a kisebbségi tulajdonos
(a város) beavatkozása.

Most újra igazi õstermelõi piac
valósulhat meg a Búza téren. Kedd
reggel Perecsenyi Attila ügyve-
zetõ igazgató irodájában egyez-
tettek a Miskolci Városgazda
Nonprofit Kft. piacüzemeltetési
munkatársai, a Magyarok Szö -
vetségének képviselõi és Andorkó
Endre építész. Készen van ugyan-
is a tervrajz, kijelölték pontosan a
területet és már látványtervek is
készültek, hogyan néznek majd ki
az asztalok. Fontosnak tartja
ugyanis a város vezetése, hogy friss,
a város környékén termelt árukat
vásárolhatnak majd itt a miskol-
ciak, és ezzel az õstermelõknek
is segíteni tudnak. 

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Miskolcon is egyre többen ke-
rülnek adósságcsapdába: a
végrehajtók és a szociális in-
tézmények egyaránt azt ta-
pasztalják, hogy a gazdasági
válság és a devizahitelek árfo-
lyam-ingadozása miatt sokakat
a teljes ellehetetlenülés fenye-
get. Beindítása óta több ezren
vették már igénybe a városban
az adósságkezelési szolgálta-
tást, de ez is csak bizonyos fel-
tételek teljesülése esetén je-
lenthet segítséget.

� SZEPESI S. 

A Király utcai panelházban vé-
konyka, ötvenes nõ fogad minket.
Sz. Lászlóné több mint tíz éve kép-
telen elhelyezkedni, és egy hosszú,
súlyos betegség után szinte gyógy-
szerekre is többet kellene költenie,
mint a 28 500 forintos havi jára-

déka. Folyamatosan próbál elhe-
lyezkedni, még betegsége idején
is képezte magát, de egyre re-
ménytelenebbnek látszik a küz-
delme a mindent elborító szám-
lákkal. Mint mondja, a háztartási
költségeket illetõen már egyszerûen
nincs mibõl lefaragni – tényleg csak

a legalapvetõbb dolgokra költ, de
a gyermeke és az adósságkezelõ
iroda segítsége nélkül így is szó sze-
rint az éhhalál fenyegetné. 

Õ is mondja, mi is tudjuk: na-
gyon sokan élnek még így. Sajnos,
egyre többen.

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Márciusban még nem kerül
a miskolci közgyûlés elé az
egyes városi oktatási intéz-
mények egyházi tulajdonba
adását érintõ elõterjesztés. A
megfelelõ elõkészítés érde-
kében egyeztetéseken, fóru-
mokon kívánják tájékoztatni
az érintetteket – szülõket,
pedagógusokat – s meg -
hallgatni a véleményüket.

� SZEPESI S. 

Számos tévhitet kell eloszlatni,
esetleges félreértéseket, hamis
híreszteléseket tisztázni, fogal-
mazott Dobos Tímea városhá-
zi szóvivõ. Az önkormányzat
egyértelmû garanciákat kíván
beépíteni a megállapodásba –
egyebek mellett arra nézve, hogy
az intézmények egyházi tulaj-
donba kerülése esetén is tovább

foglalkoztatják majd azokat a pe-
dagógusokat, akik jelenleg ott
dolgoznak, s a továbbiakban is
maradni szeretnének. Hogy
ennek lesz-e megszabott idõ -
kerete, s ha igen, mekkora –
tehát hogy milyen idõszakra
kell garantálni a foglalkoztatást
–, arról jelenleg is folynak a tár-
gyalások. Az iskolákat körzettel,
közoktatási feladatokkal együtt
adják át az egyházaknak, azo-
kat a gyerekeket, akik itt élnek,
s ide kívánnak jelentkezni, to-
vábbra is fel kell majd venni.
Tehát az érintett intézmények
egyházi tulajdonban sem válnak
„fizetõs magániskolákká”, és
azok, akik igénylik, mindenhol
a saját felekezetük lelkipászto-
rától részesülhetnek majd hit-
oktatásban. 

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Hamarosan elkezdõdik a
Selyemréti Strandfürdõ bõví-
tése. 

� TAJTHY Á.

Arról, hogy a nagy múltú fürdõ
megújítására nyert félmilliárdos
pályázati támogatásból és az
ugyanekkora saját tõkébõl az
eredetileg tervezettnél nagyobb
fejlesztést hajthassanak végre, a
közelmúltban kezdett tárgyalá-
sokat a Miskolci Turisztikai Kft. ve-
zetése. A cégvezetés terve az volt,
hogy új mûszaki tartalommal
töltik meg a projektet, és mint
azt Czinkné Sztán Anikótól, a
Miskolci Turisztikai, Idegen -
forgalmi és Szolgáltató Kft., va-
lamint a Miskolctapolca Fej -
lesztési Kft. ügyvezetõ igazgató-
jától megtudtuk, a tárgyalások si-
kerre vezettek, az új medence
építése mellett a fürdõ épülete
is megújulhat.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

A megyeházán, pénteken meg-
tartott, az Év legjobb sportolói díj-
kiosztó ünnepségen Karakas
Hedvig, a Miskolci VSC cselgán-
csozója lett sportágában a leg-
eredményesebb. A kiváló ver-
senyzõ tavalyi eredményei alap-
ján gyakorlatilag olimpiai részt-
vevõnek tekinthetõ, hiszen re-
mekül áll a világranglistán. Ebben
az évben várnak még rá fontos fel-
adatok, de felkészültségét, tu-
dását és akaraterejét ismerve alig-
ha lehet kétséges, hogy Lon -
donban képviselheti a magyar, il-
letve miskolci színeket!

A díjátadóról a 7. oldalon tu-
dósítunk.

Teljesen új, ideiglenes közle-
kedési rendhez, illetve tö-
megközlekedéshez kell hoz-
zászoknia a miskolciaknak
március 1-jétõl. Ekkor indul
ugyanis a Thököly utca és
Diósgyõr között a villamos-
pálya felújítása, de ezzel pár-
huzamosan már az új szaka-
szon is elkezdõdnek a köz-
mûkiváltások.

� TAJTHY Á.

Az idei munkák nagyobb terhet
rónak mindenkire, ám a feszített
tempó feltétlen szükséges ahhoz,
hogy a határidõket tartani tudják.
Az MVK Zrt. (MVK) már elõre is

türelmet, megértést, elsõ sorban
pedig elnézést kér a lakosságtól
a kellemetlenségek miatt. A kivi-

telezõ egyszerre
fog dolgozni a
Thököly utcától a
Diósgyõr végállo-
másig, a Diós gyõr
végállomás és a
Kilián betétvégál-
lomás között, va-
lamint a meghosz-
szabbítás szaka-
szán. 

A munkák miatt
villamos csak a
Tiszai pályaudvar
és a Thököly utca

között jár majd – a Tatra típu-
sokkal, 1V jelzéssel. A Thököly
utca és Diósgyõr között villa-

mospótló autóbuszok közleked-
nek, három különbözõ jelzéssel,
három különbözõ útvonalon. Az
1VP a Thököly utca – Diósgyõr
szakaszon, a 2VP a Thököly utca
– Diósgyõr szakaszon, ám a
Vasgyár érintésével, a 0VP, pedig
körjáratként munkanapokon
csúcs idõszakban a Thököly utca
– Újgyõri fõtér – Thököly utca sza-
kaszon jár majd. A pótlásba az 1-
es, 1A-s buszok is bekapcsolód-
nak, mégpedig úgy, hogy az észa-
ki tehermentesítõrõl a Névtelen
utcán át beterelik õket a Thökölyn
kialakítandó ideiglenes végállo-
másra. 

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

KOCSONYAFESZTIVÁL –
SZÁMOS ÚJDONSÁGGAL

REMÉNYTELEN (?) KÜZDELEM
A SZÁMLÁKKAL

Új õstermelõi piac
Van, aki örül, van, aki nem

LEZÁRÁS, TERELÉS, PÓTLÁS
Március 1-jén újraindul a villamosprojekt

Selyemrét: indul
a strandfejlesztés

Iskolaátadások –
eloszlatni a tévhiteket
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Karakas
remek esélye

Az Újgyôri fôtéren már készülnek a munkára

�

�

�

�
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FEBRUÁR 12., SZOMBAT

Idén nyolcadik alkalommal
rendezték meg a miskolci sport-
csarnokban a Valentin-napi kon-
certet. A házigazda V-Tech zene-
kar mellett fellépett Balázs Fecó,
Tabáni István, Tolvai Renáta,
Kökény Attila és Király L. Norbi
is. Az énekesekre ezrek voltak
kíváncsiak.

***
Ismét kitakarították a Békás-
tavat Miskolctapolcán a Tapol -
cafürdõ Egyesület tagjai. A helyi
lakosokból álló csoport idõnként
saját kezûleg távolítja el az elsza-
porodott hínárokat és a turisták
által ott hagyott szemetet.  

FEBRUÁR 13., VASÁRNAP

Levágta a lábát a vonat annak
a 25 év körüli férfinak, aki a fel-
sõzsolcai állomás elõtt nem
tudta kivárni, míg megáll a sze-
relvény: leugrott, és a még
mozgó kerekek alá került. A bal-
eset áldozatát súlyos, csonkolá-
sos sérüléssel szállították kórház-

ba, a jobb lábát elveszítette. Az
életét szerencsére sikerült meg-
menteni az idõben érkezõ
mentõknek. 

FEBRUÁR 14., HÉTFÕ

Tizenkét órán belül elfogták a
rendõrség munkatársai a szent -
istváni késelõt. A település ital-
boltja elõtt még február 11-én
késõ este találtak holtan egy 50
éves helyi férfit, akinek halálát
késszúrás okozta.

FEBRUÁR 15., KEDD

Megszámlálták. Egész napos
utasszámlálást végzett a Miskolc
Városi Közlekedési Zrt. a villa-
mosokon. A mûveletre azért volt
szükség, hogy a közlekedési cég
pontos képet kaphasson arról,
hogy miként, és fõként mennyi-
en veszik igénybe a villamosjára-
tokat. Az MVK kíváncsi arra is,
hogy hétvégén hányan utaznak
villamossal, így a Kocsonya -
fesztivált követõ hétvégén ismét

utasszámláló diákokkal találkoz-
hatunk majd a villamosokon.

FEBRUÁR 16., SZERDA

Baleseteket is okozott a hóesés.
Szerdán reggel 5 óra után a me-
teorológiai elõrejelzésnek megfe-
lelõen esni kezdett a hó. Azonnal
megkezdték a takarítást, a tö-
megközlekedésben nem volt
fennakadás. Sok baleset történt
azonban Miskolcon és környé-
kén. Mezõcsát és Tiszatarján kö-
zött felborult egy betegszállító
autó, a balesetnek hat sérültje
volt, a 37-es úton a taktaharkányi
elágazásnál pedig két autó borult
az árokba, itt három sérült mel-
lett egy férfi életét vesztette.

***
Több influenzás. Az ÁNTSZ
felmérései szerint február 7. és
11. között változatlan betegfor-
galom mellett 21 százalékkal
nõtt az influenzaszerû megbe-
tegedések száma a megyében.
A megyei kórházban a GYEK-
ben és a szülészeten, illetve a
MISEK Semmelweis kórházának
valamennyi fekvõbeteg-ellátó
osztályán elrendelt látogatási ti-
lalom továbbra is fennáll.

FEBRUÁR 17., CSÜTÖRTÖK

Miskolcra látogatott a kínai
nagykövet. Gao Jian Kriza Ákos
polgármesterrel, Patkó Gyula rek-
torral és Szabó Tamással, a

Miskolc Holding Zrt. vezérigazga-
tójával tárgyalt. A vizit célja az
volt, hogy szorosabbra fûzzék az
együttmûködést a várossal mind
gazdasági, mind kulturális vona-
lon. A megbeszélés eredménye-
ként hamarosan kínai testvérvá-
rosa is lesz a borsodi megyeszék-
helynek.

***
Feljelentést tettek az ügyészsé-
gen a Miskolc Holding átvilágítá-
sának ügyében a miskolci szocia-
listák. Mokrai Mihály és Tompa
Sándor szocialista önkormányzati
képviselõ a városi ügyészség elõtt
tájékoztatta a sajtót arról, hogy to-
vábbra sem sikerült hozzájutniuk
ahhoz az anyaghoz, amelyet a vá-
rosvezetés kérésére készítettek
könyvvizsgálók, hogy felmérjék a
Miskolc Holding Zrt. és tagvállala-
tainak anyagi helyzetét.

***
A gyalogos-átkelõhelytõl né-
hány méterre gázoltak el egy 56
éves miskolci nõt a Szentpáli
utca 9. elõtt, aki olyan súlyosan
megsebesült, hogy a helyszínen
belehalt sérüléseibe. A megyei
rendõr-fõkapitányság tanúkat
keres, és halált okozó közúti bal-
eset gondatlan vétsége miatt in-
dított eljárást.

***
Regionális csúcskórház. A me-
gyei közgyûlés úgy döntött, hogy
átszervezi az intézményhálóza-
tát. Ennek keretében a megyei
kórházba olvad be április 30-

ával a szikszói II. Rákóczi Ferenc
Kórház, a miskolci Szent Ferenc
Rehabilitációs Kórház, a mezõ -
kövesdi Mozgásszervi Reha bi li -
tációs Központ és az Izsófalvai
Pszichiátriai Szakkórház és
Betegotthon. 

FEBRUÁR 18., PÉNTEK

Krízishelyzet van Miskolcon,
jelentette ki Simon Gábor, az
MSZP miskolci önkormányzati
frakcióvezetõje. Eddig nem is-
merhették meg Miskolc négyé-
ves gazdasági programját sem.
Csak ennek elfogadása után van
értelme az idei költségvetés
megalkotásának, azonban –
noha a ciklusprogram állítólag
már készen van – a munkaterv
szerint azt is csak március 10-én,
a költségvetéssel egy napon tár-
gyalja a testület. Az MSZP ezért
rendkívüli közgyûlés összehívá-
sát kezdeményezi a program
megtárgyalása érdekében.
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Kriza Ákos, Miskolc polgármestere lakossági fogadóórát
tart március 31-én délelõtt 10 és fél 12, valamint délután
1 és fél 3 között. Sorszámot a polgármesteri hivatal por-
táján lehet kérni (Miskolc, Városház tér 8.) Kérik, hogy
a sorszámmal rendelkezõk kérdéseiket pár sorban juttassák el a pol-
garmester@miskolcph.hu e-mail címre, vagy levélben a 3525
Miskolc, Városház tér 8. címre. Tárgyként írják rá: fogadóóra. 

Polgármesteri fogadóóra

KRÓNIKA: NAPRÓL NAPRA

IFJÚSÁGI ÉS SZABADIDŐ HÁZ
KÖDMÖN FORMÁCIÓS TÁNCEGYÜTTESE

10-TÁRSASTÁNC KEZDŐ TANFOLYAMOT INDÍT
LATIN ÉS STANDARD TÁNCOKBÓL

A FOGLALKOZÁSOK SZOMBATONKÉNT 10-12.30-IG TARTANAK

(Ajánljuk 14 éves kortól, 10 alkalom x 3 óra)

CSOPORTVEZETÔ: HORNYÁK ZSOLT

JELENTKEZÉS: a 46/412-508; 411-747 telefonszámokon. 

(A csoport elegendô számú jelentkezés esetén indul)

Ifjúsági és Szabadidõ Ház 3531 Miskolc, Gyõri kapu 27.

Tel.: 46/ 411-747, 412-508, e-mail: ifihaz@ifihazmiskolc.hu

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

Általános segélyhívó: 112; 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; Gyer -
mek háziorvosi ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572.
Város õrség: 40/200-893. MIHÕ mûszaki ügyelet: 46/379-360. MIVÍZ köz-
ponti ügyelet: 46/519-339. ÉMÁSZ hibabejelentés: 40/282-828. Közterület-
felügyelet: 46/502-579. In Memoriam Temetkezés (halottszállítási ügyelet):
46/353-909, 30/677-7958. Állategészségügyi Telep (kóbor, elhullott állatok
bejelentése): 46/345-103, 30/339-6549. B.-A.-Z. Megyei Állami Közútkezelõ
Kht.: 46/560-070.

Közérdekû telefonszámok

HIRDETÉS

A magánnyugdíjpénztárakban maradásról
nyilatkozók százalékos aránya
a tagságon belül, megyénként

Forrás: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, www.onyf.hu MiKom-
grafika

A munkáltatói döntés alap-
ján adható, béren kívüli jut-
tatások megszűnnek a mis-
kolci ünkormányzati intéz-
ményeknél – a költségcsök-
kentés érdekében. Ez átla-
gosan egy dolgozó számára
500 és 1500 forint közötti
többletköltséget jelent majd.

Ilyen juttatás volt eddig
például, ha egy iskolákban a
tanárok is a diákokkal azo-
nos összegért, kedvezmé-
nyesen étkezhettek a men-
zán. Ezután magasabb térí-
tési díjat kell majd fizetniük. 

Az intézkedés április 1-
jével lép életbe, az önkor-
mányzat összes intézményét
érinti. Az intézményvezetõk
azonban dönthetnek úgy,
hogy kigazdálkodják a saját
költségvetésükbõl és to-
vábbra is megkapják a dol-
gozók.

Megszûnõ
juttatások
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Az õstermelõi piacot a régi virágpi-
ac helyén, a Kertész Áruház mellett
jelölték ki, mintegy 1535 négyzet-
méteren. 154 asztalon lesz lehetõség
az árusításra, melybõl 140 lesz fe-
dett. A terület aszfaltos, és a vízel-
vezetés, illetve a közmûvek is meg-
oldottak, így, mint Perecsenyi Attila
elmondta, csak az engedélyezteté-
si procedúrán kell átesni, és máris
megindulhat a munka. 

A beruházáshoz tartozik majd egy
konténermosó 165 négyzetméte-
ren, illetve újra lesz kisállatpiac is 345
négyzetméteren – mindkettõ a je-
lenlegi nagyparkoló hátsó sarkában,
a régi kisállatpiac helyén. Kiderült:
még finomítják a terveket, de a költ-
ségekkel nem szeretnék túllépni a
húszmillió forintot. 

Pénteken reggel a vásárcsarnok
száz kereskedõjének képviseleté-
ben több mint harmincan tiltakoz-
tak egy sajtótájékoztatón az új õster-
melõi piac ellen. Siegel János hús-
boltot üzemeltet a csarnokban, és
azt mondja, csõbe húzták õket a piac
felújítása után. Miskolcon a legma-
gasabb a bérleti díj, súlyos milliókat
kellett befektetniük a bérletek meg-
vásárlására, az üzletek kialakításá-
ra, sokan hitelt vettek fel hozzá. A

vásárlók száma azonban azóta a fe -
lére esett vissza, a csarnokban nyá-
ron megrohad, télen megfagy az áru,
hideg van, kosz, a térburkolat több
helyen felválik, így érthetõ, hogy nem
mennek be a vásárlók – ahogy azon
sem csodálkoznak, hogy a csõd szé-
lén áll a piac. 

Tóthné Németh Éva felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy vannak olyan
nagygazdálkodók, akik õstermelõk-
kel árultatnak, illetve olyan „ál-
õstermelõk”, akik a nagybani pia-
con veszik az árut, amit aztán mint
„õstermelõk” adnak el. Kijelentette
a kereskedõk nevében, hogy ha a
város nem áll el az új piac megva-
lósításától, akkor õk ezentúl nem fi-
zetik a bérleti díjat, és a jogi lépé -
seket is fontolóra veszik.

Megkérdeztünk a piacon most is
áruló õstermelõket, hogy nekik mi
a véleményük az új piac kialakítá-
sáról, amit mindannyian jó ötletnek
tartottak. Vajas Gézáné szerint kevés
a hely az õstermelõknek, és bár õ
jól érzi magát a csarnokban, sokan
nem férnek be. Egy nevét nem vál-
laló idõs hölgy szerint a termelõt meg
kell becsülni, a kereskedõk is belõlük
élnek, Miskolc és vonzáskörzete
pedig több õstermelõt is elbír

Perecsenyi Attila a vásárcsarnok-

ban árulók véleményére reagálva
pénteken elmondta, elkötelezet-
tek, hogy az új piacon valóban csak
õstermelõk árulhassanak, a Ma gya -
rok Szövetségével közösen dolgoz-
nak azon, hogy a szerzõdésekbe
olyan kitételek, biztosítékok kerül-
jenek, ami kiszûri a viszont eladókat.
Azon dolgoznak, hogy a vásárlók,
 vagy is Miskolc város lakossága, az
õstermelõk és a kereskedõk is job-
ban járjanak, a jelenlegi rossz konst-
rukciót ugyanis hosszú távon fenn-
tartani nem lehet. A munkában az
elsõ lépés most az õstermelõk se-

gítése, de a vásárcsarnokban árusí-
tók problémáit is szeretnék megol-
dani, ebben a lépéseket nehezíti,
hogy a piacot üzemeltetõ cégben
csak kisebbségi tulajdonos a város.

Dobos Tímea, a miskolci város-
háza szóvivõje hangsúlyozta: a város
vezetése tisztában van a piacon fenn-
álló problémákkal, hiszen Kriza Ákos
választási ígéretének megfelelõen
azonnal áttekintette a kérdéskört.
Nem feledkeztek meg a keres-
kedõkrõl sem, jogászok és közgaz-
dászok segítségével dolgoznak a
mielõbbi megoldáson.

Új õstermelõi piac a Búza téren
– van, aki örül, van, aki nem

Hogy is van ez? Vezessük végig a szálat logikailag! Ha be-
fekszem egy fényágyba egy kezelésre, a teljes testemet
éri a polarizált fény, amely 1 cm mélyen hatol a bõrfel-
szín alá, tehát eléri a kapilláris ereket, bennük a vér ala-
kos elemeit. A keringésnek köszönhetõen pedig a polari-
záltfény-fürdõben részesült vér az egész szervezetet át-
járja. A hatás tehát szisztémás. Ezért lehetséges az, hogy
egy idõben és egymástól függetlenül több területen fejti
ki jótékony hatását. A Sensolite polarizáltfény-terápiás ágy
nem csodatevõ, hanem orvostechnikai eszköz. Az azon-
ban kétségtelen, hogy akik a Sensolite Gyógycentrumban
gyógyultak, esetenként „igazi csodaként” beszélnek a  fény -
ágyról. 

A teljesség igénye nélkül jöjjön néhány tapasztalat! 
„Tavaly május elején sziklamászás közben 20 métert zu-

hantam, de a csodával határos módon túléltem. Több élet-
mentõ mûtéten estem át, 10 napig mesterséges kómában
tartottak és közel három hónapot töltöttem kórházban.
Koponyaalapi törés, ablakos bordatörés, keresztcsont-, lapocka-
és csigolyatörés – gyakorlatilag nem volt ép csontom.

Augusztus óta rendszeresen járok a miskolci Sensolite-ba,
a kezelések hatására könnyebben vettem a levegõt, hamar
csökkentek a fájdalmaim, a törések sokkal gyorsabban gyó-
gyultak, sokkal energikusabb vagyok és a koncentrálóké-
pességem is javult. A környezetem szerint is jóval tovább hú-
zódott volna a felépülésem a fényágy nélkül. Erõre kaptam,
tervezek, érzem, hogy van még feladatom!” (T. M. – Miskolc) 

„Nagyon jó tapasztalataimat szeretném megosztani Önök-
kel! Két kislányommal (6 és 4 évesek) jártunk immunerõsí-
tés céljából szombathelyi Sensolite-ba. A nagyobb lányom-
nál szinte folyamatos volt a köhögés, nátha õsztõl tavaszig,
illetve gyakran jelentkezett nála szövõdményként szemgyul-
ladás is. Szeptemberben kezdtünk járni a gyógycentrumba,
ma azonban már csak havonta egyszer-kétszer megyünk fenn-
tartó kezelésre. A tünetei a kezelés hatására teljesen meg-
szûntek. Még egy érdekes dologról szeretnék beszámolni, de -
cemberben az ovinkban bárányhimlõ járvány volt, amit a lá-
nyok is elkaptak. Mindkét lányomnál feltûnõen enyhén zaj-
lott le, barátaink gyerekeinél ugyanakkor játszódott le a be-
tegség, összehasonlíthatatlanok voltak a tüneteik a miénk-
hez képest (sokkal kevesebb pötty, nem volt láz és kibírha-

tatlan viszketés). Az asszisztensek is nagyon segítõkészek,
felkészültek és kedvesek. Bárkinek tudom ajánlani, aki ha-
sonló problémákkal küzd! Nagyon szépen köszönjük! (S. A.
Szombathely)

„Ezúton is szeretném megköszönni ezt a fantasztikus ta-
lálmányt!  Augusztusban porckorongsérvet diagnosztizáltak
nálam iszonyatos fájdalmakkal – lábra se tudtam állni. 4 hét
alatt 10 kezelést vettem igénybe, a gyulladást a Sensolite tel-
jesen megszüntette, a mozgásom helyreállt és a fájdalma-
im elmúltak, a kezelés hatására elkezdhettem a gyógytor-
nát.” (M.N. Budapest)

„Néhány hónappal ezelõtt az immunrendszerem fel-
mondta a szolgálatot – legyengültem, örültem, ha reggel 9-
tõl este 7-ig ébren tudtam maradni, rossz volt a közérzetem.
Nem sokkal késõbb három anyajegyet talált a bõrgyógyász,
amelyeket már csak sebészi úton lehetett eltávolítani – elrá-
kosodtak. Ezek után kezdtem el a Sensolite-ba járni. Öt al-
kalom után kezdett visszatérni az erõm és az életkedvem, a
15. kezelés után pedig már látványosan javultak a mûtét utáni
– egyébként csúnya – hegek! A magam részérõl letettem a
voksomat a Sensolite mellett!” (B. B. – Debrecen)

Nem csodatevõ eszköz – 
van, aki mégis csodaként éli meg a gyógyulást

A Sensolite Fenyõ Márta, a Bioptron lámpa feltalálójának
új, orvosi találmánya, amely a teljes testfelület kezelésére

alkalmas orvostechnikai eszköz.

A polarizáltfény-terápia az alábbi területeken fejthet ki
jótékony hatást:

allergológia – bõrgyógyászat – reumatológia – sebészet 
– ortopédia – immunológia – pulmonológia – neurológia 

– pszichiátria – sportsérülések – egészségmegõrzés

3525 Miskolc, Jókai u. 4. 
Nyitva tartás: H–P: 7–20, SZ: 8–20.

Telefon: 06-46/784-766, 
06-30/858-4676.

E-mail: miskolc@sensolite.hu,
weboldal:

www.sensolitemiskolc.hu

ÜDÜLÉSI CSEKKES 
ÉS EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI 
FIZETÉSI LEHETÕSÉG!

Kinevezte a Miskolci Rendõr ka -
pi tányság vezetõjévé Bogyay Fe -
renc alezredest Hatala József or-
szágos rendõrfõkapitány február
16-ai hatállyal. Az új kapitány
korábbi megkeresésünkre azt
mondta: amíg ez meg nem tör-
ténik, nem nyilatkozik elképze-
léseirõl a sajtónak. Most állta a
szavát: törvénytisztelõ, határo-
zott rendõrségi fellépést, a
bûnözés elleni kemény harcot
ígért a Miskolc Televíziónak
adott interjújában.

� CSONTOS L.

– Tisztában voltam a felelõsség sú-
lyával, amikor a jelöltséget elfogad-
tam, különösen, hogy egy olyan or-
szágosan elismert vezetõt kell kö-
vetnem, mint amilyen Pásztor Albert
volt. Azonban éreztem magamban
annyi erõt, hogy megfeleljek ennek
a kihívásnak – jelentette ki Bogyay
Ferenc. Szerencsen egészen más jel-
legû feladatot kellett megoldania:
 ütõ képes csapattá formálni az álta-
la vezetett állományt. Miskolcon
azonban mások a prioritások. A 632
fõs szervezet irányításában sokkal na-
gyobb jelentõséggel bír az elemzõ
munka, az irányok megjelölése, s ke-
vésbé lesz lehetõsége részt venni az
operatív tevékenységben, „rajta tar-
tani szemét” egy-egy nyomozáson. 

– Az állomány és a közgyûlés elõtt
is felsoroltam azokat az értékeket,
amely mentén elképzeltem a ka-
pitányi munkám, ezek a törvényes-
ség, az együttmûködés és a tisz-
tesség – tette le munkája sarokkö-
veit. A törvényekben rejlõ lehe -
tõségek maximumát szeretné igény-

be venni, hogy hatékony, tekintélyt
élvezõ rendõrség vigyázza a lakos-
ság biztonságát. Kiemelte például,
hogy a szabálysértési õrizet nemcsak
a tulajdon elleni cselekmények ese-
tében alkalmazható, hanem a kirí-
vóan közösségellenes személyek
elleni rendzavarás, garázdaság ese-
tében. Amennyiben erõszakkal nem
párosul, akkor is lehetõség van tet-
ten érés esetében a 72 órás sza-
bálysértési õrizetbe vételre, amely
alatt a bíróság meghozza a szüksé-
ges szankciót.

– Nem szeretnék egy-egy város-
részt frekventáltan kiemelni, majd
mindegyiknek megvan a maga prob-
lémája, és a jogi eszközök is, ame-
lyekkel fel lehet lépni – utalt a szem-
léletváltásra a kapitány. – Csodát
azonban senki se várjon! Varázs ütés -
re senki se fogja megszüntetni Bor -
sod megyében, ezen belül Miskolcon
sem a bûnözést – óvott a túlzott vá-
rakozásoktól, viszont belátható idõn
belül szeretné elérni, hogy javuljon
a lakosság biztonságérzete.

Törvényesség, tisztesség,
biztonságérzet
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A felújítás miatt sûrûbben közleke-
dik majd az 1, 1A, 21-es autóbusz,
a 21A pedig kizárólag a reggeli csúcs-
idõszakban jár majd. Az 1VP villa-
mospótló és az 1-es, 1A-s autóbu-
szok megállóhelyei Diósgyõr irá-
nyába az Újgyõri fõtéren, az autó-
busz-végállomáson lesznek, így biz-
tosítva közvetlen átszállást a fõtéri
járatokra.

A kivitelezés miatt változik a for-
galmi rend is az érintett szakaszon.
A Gyõri kapu március 1-jétõl egy-
irányú lesz, mégpedig úgy, hogy
Diósgyõr felé minden jármû számára
tilos lesz behajtani, a belváros irá-
nyába pedig csak a célforgalom és
az autóbuszok, villamospótlók köz-
lekedhetnek majd. A Diósgyõr felé
haladó forgalmat a Kiss Ernõ utcá-
ra terelik.

A lezárások miatt az autósoknak
az MVK alternatív kerülõútvonalnak
a Kiss Ernõ és a Görögszõlõ – Andor
– Kõporos utca útvonalat ajánlja (az
utóbbi a József és a Maros utca kö-
zött a belváros felé egyirányú lesz).
A terelõútvonalakon a forgalom
könnyebb lebonyolítása érdekében
egyirányúsítják a Rácz Ádám és Bíró

utcákat a Maros és a Zoltán utcák
között a Maros utca felé. A közúti
forgalom elõl teljes szélességben le-
zárják a Gyõri kapu Ifjúsági Ház elõt-
ti részét a Thököly u. – Bársony J. u.
közötti részen az átépítés idejére. A
cég azt ajánlja, hogy aki a város déli
részérõl (Csabai kapu, Görömböly,
Avas, Hejõcsaba) kíván eljutni
Kiliánba, Diósgyõrbe, Majláthra, az
lehetõség szerint a Varga-hegyen át
közlekedjen.

Az Újgyõri fõtér – Diósgyõr sza-
kaszon Diósgyõr irányába a belsõ sáv

le lesz zárva, de mindig csak az épí-
tési munka alá vont szakaszon.
Mindezzel párhuzamosan elindul-
nak tavasszal a meghosszabbítás
szakaszán (a Felsõ-Majláthon) is a
munkák, mégpedig a közmûkivál-
tásokkal. Ez a munkavégzés egyelõ -
re csak késõbb érinti majd a közle-
kedõket. A felújítás miatti forgalmi
változások elõreláthatólag egészen
szeptemberig érvényben maradnak
majd.

Részletek, térképek a minap.hu
oldalon.

LEZÁRÁS, TERELÉS, PÓTLÁS
Március 1-jén újraindul a villamosprojekt
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– Azt szeretnénk, hogy egyetlen érin-
tettben sem maradjanak nyitott kér-
dések. Ez nyilván idõbe telik, az ön-
kormányzat a tárgyalások során min-
den olyan garanciát érvényesíteni
kíván a megállapodásban, amely az
érintett szülõk, tanárok gyermekek
érdekeit szolgálja – emelte ki a szó-
vivõ. 

Mint arról már hírt adtunk, infor-
mációink szerint az evangélikus egy-
ház az Istvánffy Gyula Általános
Iskola, a görög katolikus egyház a Fáy
András Közgazdasági Szakközép is -
kola, a római katolikus egyház pedig
a Vörösmarty Általános Iskola és a
Weöres Sándor Óvoda átvételére
nyújtott be szándéknyilatkozatot.
Molnár Péter, az önkormányzat ok-
tatási szakbizottságának elnöke la-

punknak elmondta: törekvésük – és
az eddigi tárgyalások alapján erre biz-
tató esély mutatkozik – hogy Mis kol -
con egy olyan komplex oktatási
rendszert sikerüljön kialakítani, amely-
ben a lakossági igényeknek megfe-
lelõen, egyaránt megvan a megfelelõ
helye, szerepe a „világi” és az egy-
házi oktatási intézményeknek. 

– Nem beszélve arról, hogy ez
összhangban áll az önkormányzat ta-
karékossági célkitûzéseivel is, hiszen
az egyházak ezen iskolák fenntar-
tásának, felújításának összes költségét
is átveszik a várostól, az oktatási fel-
adatokkal együtt – hangsúlyozta
Molnár Péter, elmondva: egyáltalán
nem kis tételekrõl van szó, a szük-
ségessé vált felújítások költségei
csak a Vörösmarty iskolánál elérhetik
a százmilliós nagyságrendet. 

Selyemrét: indul
a strandfejlesztés
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A fejlesztési koncepciót az elmúlt he-
tekben újratárgyalta a Miskolci Turisz -
tikai Kft. a NORDA-val, így a ren-
delkezésre álló, összesen egymilli-
árd forintból a tervezett 1900 négy-
zetméteres vízfelület kialakítása mel-
lett a fürdõ fõépülete is megújul.

– Bõvülnek az épület szolgálta-
tásai, így például a szauna megújul,
és egyéb gyógyszolgáltatást is tele-
pítenek a ma erõsen lepusztult épü-
letbe, sõt, a felújítást követõen a ma
még romos második emeletet is be-
építik – mondta az ügyvezetõ.

A munka – az idõjárás függvényé -
ben – heteken belül, de legkésõbb
a tavasz elején megkezdõdik, hiszen
a határidõ szûkös, a csúszás miatt
kért és megkapott halasztással együtt
is a feladattal az idén végezni kell. 

Hogy nyitva lesz-e a felújítás alatt
a fürdõ? Erre a kérdésünkre az
ügyvezetõ elmondta: jelenlegi ter-
veik szerint megoldható, hogy az
úszómedencét az átépítés alatt
többnyire használni lehessen, azon-
ban – mivel az épület és a meden-
ce közel van egymáshoz –, elkép-
zelhetõ, hogy lesz olyan idõszak,
amikor átmenetileg bezárt a strand.

Iskolaátadások – egyeztetve,
együttműködve

HIRDETÉS

A kereskedôk véleményét Tóthné Németh Éva tolmácsolta

Az 1-es és 1A-s járatokat is sûrítik



Minden második pénteken
tánc házzal várja az érdeklõdõ -
ket az Esztenás együttes a mis-
kolci Nyilas Misi Házban. A
fõként moldvai és gyimesi
csángó népzenét játszó zene-
kar annak a legendás táncház-
mozgalomnak a hagyományait
folytatja, amely a ’70-es évek-
ben indult, és óriási tömegeket
állított maga mögé. És amit
mint módszert felterjesztettek
az UNESCO szellemi kulturális
örökség jegyzékére.

� SZEPESI S. 

Hogy mi volt a titka? 
– A táncház a gyökerekhez való

visszatérést jelentette – mondja
Tóth Arnold, az Esztenás együttes
vezetõje. – A fiatalok itt újra felfe-
dezhették az igazi, hiteles népze-
nét. Azt, amit az ’50-es, ’60-as évek-
ben a szovjet típusú Mojszejev-is-
kola háttérbe szorított. 

A táncházak elindítói, szervezõi
arra törekedtek, hogy lehozzák a
színpadról, és valamennyire a hét-
köznapok részévé tegyék az ere-
deti magyar népzenét, néptáncot.
Azt, amelyet Kodályék nyomán,

ebben az idõ szakban amatõrök
gyûj töttek Erdély ben, és más hely-
színeken. Sze re tet bõl, érdeklõdés-
bõl, „az utolsó órában”. Ez ké sõbb
a mozgalom szlogenje, lemezso-
rozatának névadója is lett. 

– Elõször a hivatásos néptánc-
együttesek szerveztek olyan buli-
kat, ahol eredeti parasztzenére
táncoltak – taglalja Tóth Arnold. –
Aztán ez egyre inkább divattá vált,
megérezték a felszabadító erejét.
Városi fiatalok eredeti felvételek
alapján kezdtek el népzenét tanulni,
és farmernadrágban, pólóban jár-
ták a néptáncot. Mindez akkor egy-

fajta divatirányzatként
jelentkezett, emellett vi-
szont volt egy erõs el-
lenzéki felhangja is.

A hatalom részérõl a
táncház „eltûrt” kate-
góriának számított.
Tiltani nem nagyon mer-
ték – hiszen mégis a ma-
gyar népi kultúráról volt
szó – támogatni viszont
semmiképpen nem tá-
mogatták. Az elsõ tánc -
ház 1972. május 6-án
nyílt meg Budapesten,

Sebõ Ferenc, Novák Ferenc, Halmos
Béla és Martin György részvételé-
vel. 

– Ez egy alulról jövõ, spontán
kezdeményezés volt, de nagyon sok
értelmiségi viszonylag korán csat-
lakozott. A táncházakban Nagy
László, Csoóri Sándor, Kányádi
Sándor és mások verseit is játszot-
ta például a Kaláka együttes, nép-
zenei hangszerelésben. 

Miskolcon az 1980-as évek ele-
jétõl rendszeresen voltak tánchá-
zak a Bartók Mûvelõdési Házban.
Késõbb ez a lendület kicsit alább-
hagyott, majd a ’90-es években a
Tokaj Vendéglátóházban a Vian
Klubban kezdõdtek el újra a ren-
dezvények, közel egy évtizedig. 

– Én úgy gondolom, ez a moz-
galom most kezdi el harmadik re-
neszánszát élni. Miskolcon és kör-
nyékén mindenképpen ez tapasz-
talható – mondja Tóth Arnold. Az
igényesebb, nyitottabb fiatalok egy
részében határozott érdeklõdés
van az eredeti népi kultúra iránt.
Az is fontos tényezõ, hogy az irány-
zat idõközben „polgárjogot” nyert.
Meg te rem tõdtek az intézményi
keretei: Budapesten létrejött a Ha -

gyo mányok Háza, több felsõfokú
tanintézményben mûködnek nép-
zenei tanszakok, az iskolákban be-
indult az alapfokú mûvészeti ok-
tatás. 

Az Esztenás – ami 1999–2002 kö-
zött formálódott a miskolci csángó
táncház muzsikusainak, táncosai-
nak körében, és ezen a néven 2003
óta zenélnek együtt – legkedvesebb
közege kezdettõl fogva a táncházi
muzsikálás. A Nyilas Misi Házban
külön gyermek- és csángó tánc -
házzal várják a közönséget. 

– A magyar gyermekfolklór és
gyermekdalkincs anyagából válo-
gatva külön programot állítottunk
össze a kicsiknek, elsõsorban az
óvodás korosztálynak. Õsztõl ta-
vaszig rendszeresen muzsikálunk
óvodákban, iskolákban, gyermek-
rendezvényeken. 

Az Esztenás megfordult már szá-
mos országban, de a lengyel tánc -
ház mozgalommal különösen szo-
ros kapcsolatokat ápolnak: saját kez-
deményezésként, a KAS Egye sület
égisze alatt, lengyel civil partnerekkel
2008-ban Krakkó ban, 2010-ben
Varsóban rendeztek nemzetközi
táncházas hétvégéket.

TÁNCHÁZAK –
A HARMADIK RENESZÁNSZ

AZ ESZTENÁS EGYÜTTES
TAGJAI:

Fáy Ádám – koboz, gitár, he-
gedû, mandolin, ének
Gonda Anita – dob, gardon,
ütõs hangszerek, ének
Labant Tamás – nagybõgõ,
basszusgitár, koboz, gitár 
Tóth Arnold – furulya, kaval,
citera, duda, ének

TÁNCOSAIK:
Bajzát Miklós – csángó táncház
Sinka Tímea – gyermektáncház
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Miskolc sétálóutcáján utcafronti,  70 nm-es üzlethelyiség kiadó vagy
örökbérleti joga féláron eladó. Tel.: +36-70/387-2739.

Tudtad-e, hogy a Pitti Szépségházban 
új, hidegillesztéses hajhosszabbítási 

technikával, akár 30 perc alatt is 
elkészülhet a derékig érő hajad?
Hajkímélő, gyors, kényelmes, tartós!

HAIR CONTRAST – TAPE ON AND OFF
www.pitti-szepseghaz.hu
info@pitti-szepseghaz.hu

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7.00–20.00-ig, 

szombat: 8.00–13.00-ig
Telefon: 46/353-114

Cím: Miskolc, Széchenyi út 12. 

Gesztenyefákat
vágtak ki a várnál

Kivágtak nyolc vadgesztenyefát a
Vár utcai védett fasorban,
Diósgyõrben. Sokan oktalan pusz-
tításra gyanakodtak – de terv-
szerû gondozásról van szó. A 39
vadgesztenyefa egészségügyi vizs-
gálatát még tavaly elvégezték a

szakemberek, ekkor derült ki,
hogy nyolc vadgesztenyefa korha-
dás miatt baleset- és életveszélyes.
Ezeket vágták most ki – és elvé-
gezték 14 balesetveszélyes fa egész-
ségügyi gallyazását is. A kivágott
fákat természetesen pótolják.

Egész napos szentségimádás lesz
február 22-én, kedden reggel 8 órá-
tól a mindszenti templomban.
Utána este 6 órától énekelt ves-
perás, majd fél 7-tõl ünnepi szent-
mise, amelyet az idén ezüstmisés
Polgári Ferenc c. esperes, bol-
dogkõváraljai plébános mutat be. 

Egerben február 26-án, dél elõtt
fél 11-tõl tartják az új egri se-
gédpüspök, Palánki Ferenc püs-
pökszentelését. A mindszenti
plébánia autóbuszt indít az ese-
ményre, melynek költsége 1000
forint/fõ. Jelentkezni a plébá-

niairodán és a sekrestyében
lehet.

A KÉSZ miskolci csoportja
Nézzük (olvassuk, hallgassuk)
együtt címû sorozatában febru-
ár 24-én, csütörtökön délután 3
órától a Miskolci Galériában
Máger Ágnes, Múzsa díjas festõ -
mûvész kiállítását nézzük együtt,
az alkotó tárlatvezetésével. Utána
az Éltetõ Lélek Alapítvány Az élet
ezernyi árnyalata címû zenés iro-
dalmi barangolását hallgathatják
meg az érdeklõdõk. A belépés
díjtalan.

HARANG-HÍREK

HIRDETÉS
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� FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A miskolci önkormányzat 2003-
ban hozott határozatot a szociá-
lis ellátásokon belül az adósság-
kezelési szolgáltatásról. A speciá-
lis támogatási forma az adósságot
csökkentõ, vissza nem térítendõ
pénzügyi támogatásból, valamint
tanácsadásból áll. Azoknak az el-
adósodott családoknak próbálnak
ilyen módon segítséget nyújtani,
akik maguk is készek és képesek
tartozásuk részbeni rendezésére.
Az elsõsorban a lakbér, fûtés, víz-
és csatornadíj elmaradása miatt
adósságcsapdába került rászoru-
lók a tartozás 75 százalékára igé-
nyelhetnek állami támogatást az
önkormányzaton keresztül. A fenn-
maradó 25 százalékot egy ösz-
szegben vagy havi részletekben,
maximum 18 hónapos futamidõ -
vel törleszthetik. Bizonyos ese-
tekben 10 százalékos önrészfize-
tésre is van lehetõség, ennek fel-
tételeit a helyi rendelet szabá-
lyozza. Egy személy vagy család
egy évben adósságkezelésre ma-
ximálisan 266 ezer forintos álla-
mi támogatást igényelhet.  

Több ezer ügyfél

Miskolcon a városi Családsegítõ
Szolgálat és az Iránytû Szociális
Szolgálat mûködtet adósságke-
zelõ csoportot.

– Az elmúlt évben összesen
1141 háztartás esetében végeztünk
adósságkezelési tanácsadást –
mondta el lapunknak Kovács
Andrea, a Miskolci Családsegítõ

Szolgálat adósságkezelõ irodájá-
nak vezetõje. – Legtöbb ügyfelünk,
553 fõ a 35–49 éves korosztályból
került ki, s döntõ részben, csak-
nem 70 százalékos arányban nõk
kerestek fel minket. Az ügyfelek
között nagyjából egyforma, egy-
harmados arányban vannak jelen
az aktív keresõk, a munkanélkü-
liek, illetve a más szempontból in-
aktívak – például a nyugdíjasok.
Leginkább a 18 év alatti gyermeket
nevelõ párok, illetve gyermeket
egyedül nevelõ szülõk kérnek
adósságkezelési támogatást.

A sikeresen kezelt hátralékok –
tehát az adósságrendezéssel visz-
szafizetett tartozások összege – a
távfûtésnél nagyjából 24 millió
volt, a vízszolgáltatásnál 14 mil-
lió, a lakbérnél pedig 9 millió. 

A gazdasági válság egyértel-
mûen éreztette hatását az iroda
forgalmában: a 2008-as 930-cal
szemben 2009-ben már 1298
ügyük volt, 2010-ben pedig 1141.
Az ügyfélforgalmuk is meredek
emelkedést mutat: 2008-ban
4834-szer keresték fel õket, 2009-
ben 5702-szer, 2010-ben pedig
7143 esetben.

Egyre nagyobb arányban kérnek
segítséget nehéz helyzetbe került
devizahitelesek – akik megnöve-
kedett törlesztõrészleteiket a köz-
üzemi számlák rovására próbálták
kiegyenlíteni, hogy legalább a la-
kásuk megmaradjon –, illetve
olyan középosztálybeliek is, akik
korábban nem jelentek meg a szo-
ciális ellátórendszerben. Az Iránytû

Szociális Szolgálat adósságkezelõ
munkacsoportja az avasi város-
részben, Hejõcsabán, Tapolcán és
Görömbölyön élõk problé mái  val
foglalkozik. Járási Viktor csoport-
vezetõ hasonló tendenciákról szá-
mol be: a korábbi esetszámokhoz
képest 2009-ben õk is jóval több
ügyben, összesen 864-szer mûköd-
tek közre adósságkezelésben.
2010-ben 807 esetük volt, a tá-
mogatást kérõk összetételét te-
kintve pedig náluk is megjelentek
a középosztálybeliek.

Cél: ne kerüljenek utcára

Az adósságkezelõ program – azon
túlmenõen, hogy elõsegíti a rá-
szorulók tartozásainak megfize-
tését, s így kimenti õket az adós-
ságcsapdából – ahhoz is hozzá-
járul, hogy csökkenjenek a szol-
gáltatók kintlévõségei. S hogy ne
is nagyon képzõdjenek újra – a
támogatásnak ugyanis feltétele,
hogy az érintett az esedékességig
megfizesse a tárgyhavi közüzemi
számláit. A támogatás által elke-
rülhetõ a családok ellehetetlenü-
lése, esetleges utcára kerülése is,
ami az egyik legfontosabb cél a
szociális ellátásoknál.  

Takács Mihály, miskolci bírósá-
gi végrehajtó arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy sokan azt hiszik, a
kilakoltatási moratórium a végre-
hajtási eljárásokra is vonatkozik.
Pedig ez egyáltalán nem így van,
az eljárásokat a moratórium ide-

jére sem függesztik fel – az in-
gatlanokra vonatkozóan sem –
csupán kilakoltatni nem lehet áp-
rilisig. Takács Mihály is azt ta-
pasztalja, hogy a gazdasági válság
kitörése óta egyre többen kerül-
nek nehéz helyzetbe Miskolcon.
A devizahitelekkel kapcsolatos ár-
folyam-ingadozás, a munkahe-
lyek elvesztése és az általános gaz-
dasági helyzet egyaránt szerepet
játszik ebben – nem beszélve a
családok sok esetben rosszul fel-
mért teherbíró képességérõl. 

A Miskolci Cigány Kisebbségi
Önkormányzat február 16-i ülésén
külön munkacsoportot hozott létre
a kilakoltatások felügyeletére, az
érintettek sorsának rendezésére. 

– Nem nagyon beszélünk errõl,
de tavasszal emberek százai ke-
rülhetnek utcára, elég, ha csak az
úgynevezett „fészekrakós” ügyek-
re gondolunk – mondta Váradi
Gábor, a testület elnöke. – Az
ügyészség és a bíróság majd el-
dönti, milyen arányban történtek
ezzel kapcsolatban jogsértések, s
nyilván meghozza a szükséges
döntéseket. Ezzel együtt azonban
tény, hogy a kilakoltatott csalá-
dokkal kezdeni kell majd valamit,
nem maradhatnak az utcán, ez
egy nagyon bonyolult probléma.
Idõben kapcsolatba szeretnénk
lépni az érintett hatóságokkal,
szociális intézményekkel, hogy
együtt keressük a legjobb megol-
dásokat. 

CÉGRÔL CÉGRE

Az idén is átadták az Arany
Tallér szakmai díjat a magyar
élelmiszeripar és kereskedelem
kiemelkedõ szereplõinek.
Ebben az évben a „Személyek
és intézmények szakmai érde-
meiért” kategóriában Tóth
László, az Unió Coop Zrt. 
vezérigazgatója kapta az elis-
merést.

� HORVÁTH IMRE

A díj odaítélésekor a neves szakmai
zsûri egyetértett abban, hogy az
Unió Coop a nehéz gazdasági hely-
zetben lévõ Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei térségben a kezdetektõl ki-
emelt jelentõséget tulajdonít a tu-
datos és felelõs kereskedõi maga-
tartásnak. Példamutató módon, a
Tóth László által immár tizenkilenc
éve sikeresen vezetett vállalat min-
dig is nagy hangsúlyt fektetett a sze-
mélyes vevõkapcsolat ápolására, a
korrekt együttmûködésre a beszál-
lítókkal és a partnerekkel, és nem
utolsósorban a lojalitásra munka-
vállalóival szemben.

A díjról, és a majd’ húszéves szak-
mai munkáról kérdeztük Tóth
Lászlót.

– Mit jelent pontosan ez az elis-
merés?

– Nagyon büszke vagyok rá, hi-
szen a szakma ismert el. Nekem és
a cégnek is azt jelenti, hogy látják
és elismerik a munkánkat, amit az
elmúlt években végeztünk. Az
egész társaságnak szól ez, hiszen
lehet valaki jó vezetõ, ha senki nem
jön mögötte. A vevõk részérõl
megvan a visszacsatolás, ha be-

jönnek hozzánk és vá-
sárolnak, de kell a szak-
mai elismerés is.

– Egyébként sincs egy-
szerû helyzetben ez a
megye, de a gazdasági
válság is nehezítette az el-
múlt két évet. Mit tehet
ebben a helyzetben egy
kereskedelmi cég?

– Nincs mese, folya-
matosan meg kell újulni,
válság ide vagy oda. Több
százmilliós beruházása-

ink voltak, de szerintem elõre kell
menekülni és fejleszteni. Én bízom
benne, hogy a válságot követi ha-
marosan a fellendülés, és akkor a vá-
sárlók bejönnek még nagyobb szám-
ban az üzleteinkbe – tehát megéri
fejleszteni, még úgy is, hogy el-
mentünk az anyagi határokig. De a
fejlõdés alapesetben is fontos, hiszen
nagy a verseny, ha nem haladunk
elõre, a vevõ elmegy máshová.

– Lassan húsz éve van a cég élén,
hogyan emlékszik vissza erre az
idõre?

– Nagyon nehéz helyzetben volt
1992-ben a cég, negatív gazdálko-
dással a szövetkezeti listának a vége
felé kullogott. Én biztos voltam
benne, hogy többre hivatott, a kol-
lektíva többre képes, megvannak az
adottságok és ezt be is bizonyítot-
tuk, hiszen az elmúlt években már
folyamatosan a dobogón vagyunk,
és volt olyan év is, amikor vezettük
a listát. Hosszú folyamat volt, fe-
gyelmezett kereskedelmi munka kel-
lett hozzá, ez a teljes kollektíva, a
cég több mint 1300 dolgozójának a
sikere. 

– A munka mellett szükség van a
pihenésre is. Mi a hobbija? Bár látva
a sok dedikált labdát az irodájában,
ez lehet, hogy egyértelmû?

– Valóban nagyon szeretem a focit,
mûvelni és nézni is. Szívesen kijá-
rok a meccsekre, Miskolcon, belföl-
dön, külföldön egyaránt. Emellett na-
gyon szeretek kerékpározni, sokáig
közlekedtem is vele a városban
autó helyett, de egy-két veszélyesebb
közúti helyzet után ezzel felhagytam,
és inkább a természetbe járok ki.

MiNap-portré

Tóth László a fejlesztésben látja a megoldást

Az adósságkezelési csoporthoz fordult ügyfelek tartozása
szolgáltatóként, forintban, 2010-ben

Forrás: Miskolci Családsegítő Központ Adósságkezelő Iroda MiKom-grafika

REMÉNYTELEN (?) KÜZDELEM A SZÁMLÁKKAL 
Adósságkezeléssel segítenek – ha kérik, és ha tudnak 

Számlák fogságában

MIHÕ Kft. 

– Február elsõ hetében 9426 felhasználó részére küldtünk ki fi-
zetési felszólítást, összesen 841 milliós kintlévõségre. Ebbõl egy
hét alatt 52 milliós tartozást fizettek be a hátralékosok – tájékoz-
tatott Vécsi György, a Miskolci Hõszolgáltató Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója. Mint mondta, az elmúlt évekhez képest nõtt a hátralékos
ügyfeleik száma, és ezzel párhuzamosan a lejárt tartozások
összege is emelkedett. 

– Ez egyrészt a fizetési készség és képesség romlására utal, más-
részt pedig arra, hogy a múlt év január 1-jétõl csökkent a szoci-
ális alapú távhõtámogatás fajlagos, bruttó összege. Ezt nem tudta
ellensúlyozni a kedvezõ, öt százalékosra csökkentett áfakulcs sem
– emelte ki Vécsi György. Múlt év május 1-jétõl több kategóriá-
ban megszûnt, illetve a felére csökkent a távhõszolgáltatást érintõ
állami energiatámogatás is. Ezek a körülmények a MIHÕ eseté-
ben mintegy tízezer lakossági felhasználónál eredményeztek na-
gyobb összegû számlákat.

Az adósokat egyebek mellett részletfizetési lehetõséggel segí-
tik: február 17-tõl – terveik szerint a hónap végéig – meghosszabbított
nyitva tartással várják az ügyfeleket a Szemere u. 5. sz. alatti ügyfél-
szolgálati irodájukban. A kérelmezõknél egyedileg vizsgálják a tar-
tozások pénzügyi rendezésének lehetõségeit.

MIVÍZ Kft.

– A 2009-es évhez képest a lejárt lakossági tartozások összege je-
lentõsen, 32 százalékkal növekedett. Az egy éven túli tartozások
ezen belül 28 százalékos részarányt képviselnek. Lakossági fo-
gyasztóink közül közel 40 000-nél tapasztaltunk fizetési kése-
delmet, amibõl a tartós, azaz 90 napot meghaladó késedelem  mint -
egy 12 ezer esetben tapasztalható – nyilatkozta a MiNap-nak Vojtilla
László, a MIVÍZ Kft. ügyvezetõ igazgatója. A késedelem leggya-
koribb oka a csekkel fizetõk fegyelmezetlensége. A társaság és a
pontosan fizetõ fogyasztók érdekében fejlesztési szakaszban van
a társaságnál a késedelmi kamatok automatikus számfejtésének
számítógépes programja. A MIVÍZ-nek jelenleg 878 partnerrel van
érvényes részletfizetési megállapodása. A tartozás, a fizetési ké-
pesség és hajlandóság függvényében ez akár 12 havi futamidõt is
jelenthet. 

– A nehéz anyagi körülmények között élõ fogyasztóknak min-
den segítséget megadunk, hogy bekerülhessenek az önkormány-
zat adósságkezelési programjába – tette hozzá Vojtilla László. –
Éves szinten 3-400 fogyasztónk tud ezzel a lehetõséggel élni. Az
adósságkezelõ irodákkal napi kapcsolatban vagyunk, kölcsönösen
segítjük egymást, hogy a program minél hatékonyabban tudjon
mûködni. Hasonló lehetõséget kínál még az önkormányzat rend-
szeres, lakásfenntartási támogatási programja is.

ÉMÁSZ Nyrt.

– Csakúgy, mint az ország más területein, tapasztalataink szerint
Miskolcon is egyre nagyobb gondot jelent az áramszámla ki-
egyenlítése. A téli hónapokban, amikor érvényben van az  energia -
szolgáltatások kikapcsolására vonatkozó moratórium, gyakorlatilag
semmi nem kényszeríti a fogyasztót a számlája rendezésére. Ennek
lejárta után pedig hitelbõl próbálja csökkenteni a tartozását, amely
miatt késõbb sem tudja fizetni a szolgáltatás díját – mondta el la-
punknak Csordás Péter, az ÉMÁSZ Kommunikációs és Sza bá lyo -
zás -menedzsment Igazgatóságának fõmunkatársa. 

2008 vége elõtt az ÉMÁSZ-nál alig halmozódott fel adósság
az ügyfelek részérõl. Ezt követõen azonban a válság és a kikap-
csolási moratórium bevezetése miatt ugrásszerûen megemelkedtek
a kintlévõségeik: országos szinten több tízmilliárd forintos té-
telben.

– Tekintettel arra, hogy nekünk is a számlák befizetése az ér-
dekünk, igyekszünk segíteni a bajba jutott ügyfeleinken. Egyedi
elbírálás alapján lehetõség van részletfizetésre vagy fizetési hala-
dékra – tájékoztatott Csordás Péter. – Ugyanakkor a jövedelem-
mel nem rendelkezõ fogyasztók esetén ez a kérdés már megha-
ladja a szolgáltató kompetenciáját, ilyenkor állami, önkormány-
zati segítségre van szükség. A szolgáltató a tisztességesen fizetõ
fogyasztók érdekében nem tehet kivételt. 

TIGÁZ Zrt. 

A TIGÁZ-nál az elmúlt évben nõtt a késedelmesen fizetõ ügyfe-
lek száma. A társaság határidõn túli – azaz lejárt – kintlévõségei -
nek mértéke fûtési szezonban meghaladja a 10 milliárd forintot.
Fûtési szezonban szolgáltatási területükön havonta 80–110 000 fi-
zetési emlékeztetõt küldenek ki, az érintett ügyfelek jó része ebben
a szakaszban teljesíti fizetési kötelezettségét.

Ha a felszólítás sem vezet eredményre, marad a végsõ megol-
dás: a szolgáltatás szüneteltetése, a kikapcsolás. Tavaly a közel 1,2
milliós ügyfélkörbõl mintegy 25 000 felhasználási hely kikapcso-
lására került sor. Miskolcon 644 fogyasztási helyen szüntették meg
a gázszolgáltatást. 

A TIGÁZ szerint a problémák kezelésének egyik legfontosabb
eleme az együttmûködés. Ha az ügyfél késznek mutatkozik erre,
segítenek a megoldáskeresésben. Szigorú szabályok mellett – pél-
dául kizárólag elszámoló számlánál, a fizetési határidõ lejártát meg-
elõzõ kérelem esetén, évente egy alkalommal – lehetõséget biz-
tosítanak a tartozás részletekben történõ megfizetésére is. Ha va-
laki ezt vállalja, és pontosan törleszt, nem függesztik fel a szol-
gáltatást. 2010-ben több mint 60 000 részletfizetési megállapo-
dást kötöttek, összesen 9 milliárd forintot meghaladó értékben.
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Az amerikai Robin Grieve 1938-ban született.
1962-ben kezdte pályafutását a poliuretán-ipar-
ban, az Upjohn és DOW vállalatokban töltött be
fontos pozíciókat, majd 1988 és 1990 között az
Amerikai Petróleum Intézet elnöke volt. Robin
Grieve 2001-ben, az elsõ külföldi tanácsadó-
ként csatlakozott a Wanhuához.

A kínai kultúra egyik õsi – Konfucius filozófiai ta-
nításaiból származó – elve, hogy „sajátosan ha-
sonlítsunk” egymáshoz. Jelentése nem az, hogy
teljesen egyformák legyünk, hanem, hogy a kü-
lönbségek ellenére is harmonikusan mûködjünk
együtt. A különbségektõl eleven, érdekes egy kap-
csolat, míg ha ezek megszûnnek, elvész a kap-
csolat vitalitása is.

A Wanhua sikerének egyik legfõbb tényezõje
a technológiai innováció, az újításokért felelõs cso-
portjaira pedig tipikusan igaz, hogy „sajátosan ha-
sonlóak”.

A Wanhua akkor tette meg az elsõ lépést a
nemzetközivé válás irányába, amikor elérte, hogy
Robin Grieve csatlakozzon a vállalathoz. Nyolcévnyi
szolgálata alatt a Wanhuát nagyon sok jó tanáccsal
látta el, és õ is rengeteg élménnyel gazdagodott.

A MEGHATÓ FINÁLÉ

Vezetõ tanácsadóként a Wanhuánál eltöltött nyolc
évet követõen Robin Grieve 2009. december 18-
án nyugdíjba vonult. A búcsúünnepségen a mun-
katársai köszönetüket fejezték ki figyelemremél-
tó munkájáért és teljesítményéért.

Mivel Yantai városából – ahol a Wanhua köz-
pontja is található – a hózáporok közepette lehe-
tetlenné vált a légi közlekedés, Ding Jiansheng, a
Wanhua elnöke autóval ment el Ching-tao váro-
sáig, ahonnan repülõre szállva jutott el Ninbóba,
Grieve búcsúztató ünnepségére. A Wanhua több
mint száz munkatársa jelenlétében elmondott szí-
vélyes köszöntõbeszédében Ding úr kifejezte há-
láját Grieve munkájáért. Ajándékával, egy sze-
mélyesen dedikált porcelán edénnyel kívánt jó
egészséget nyugdíjba vonuló munkatársának.

Az ünnepségen a 71 éves Robin Grieve alig
tudta leplezni izgatottságát, s három „köszönöm”

felkiáltással fejezte ki örömét, majd a tõle meg-
szokott lelkesedéssel és humorral idézte fel élet-
történetét, s benne a nyolc csodás, a Wanhuánál
eltöltött évet.

„1938-ban jöttem a világra, amikor Bayer úr
felfedezte a poliuretán elõállításának módját – hát
igen, erre születtem – kezdte humorosan Robin
Grieve. 1962 nagyon fontos év volt a számomra,
hiszen kétszer is szerelembe estem ebben az esz-
tendõben, amelyekbõl máig nem tudok kimász-
ni. Egyikük a mostani nejem, a másik pedig a po-
liuretán.”

„2001-ben jöttem Kínába, ekkor találkoztam
Ding úrral és a még csak 40 kilotonna kapacitá-
sú, igen elmaradott Wanhuával. Ekkor még nem
voltam bizonyos abban, hogy egy ilyen vállalatnál
szeretnék dolgozni, de megfertõzött Ding úr vál-
lalkozói szelleme és személyes kisugárzása. »A
feladata az, hogy olyanná tegye a Wanhuát, mint
amilyen a DOW« – mondta nekem. Így hát csat-
lakoztam a vállalathoz.”

„Ding úr egyike annak a négy embernek, aki
a legnagyobb hatással volt rám. Rendkívül ma -
gával ragadó, és nagyon kitartó személyiség, a
kitûzött célokat mindenáron eléri.”

Grieve hozzátette, hogy nyolc év alatt az alig

40 kilotonnás kapacitás 500 kilotonnára növeke-
dett, ami ráadásul a következõ évben 800 kilo-
tonnára bõvül. A gyár rohamos fejlõdése és irá-
nyítása a világ legmagasabb színvonalát képviseli
– jegyezte meg.

AKI ELÕSEGÍTETTE A WANHUA 
NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSÁT

Robin Grieve nem csak a Wanhua vezetõ ta nács -
adója, hanem a vállalat nemzetközivé válásának
motorja is volt. Szerette a vállalatot és aktívan ter-
jesztette jó hírét a világban. Függetlenül attól, hogy
állami tisztviselõkkel vagy üzletfelekkel találkozott,
elsõként minden új tárgyalópartnerének bemutatta
a Wanhuát – amelyet Kína legjobb vállalatának
tartott –, elmagyarázta fejlõdését és amerikaiként
kifejtette véleményét a Wanhua elõtt álló további
fejlõdési lehetõségekrõl is. Elõfordult, hogy naponta
3-4 alkalommal is sor került erre, ám mindenkor

ugyanolyan tiszteletreméltó lelkesedéssel tette
mindezt.

Egyszer egy üzleti úton Grieve így szólt: „Amikor
fiatal voltam, két vágyam volt: az egyik, hogy el-
jussak a Déli-sarkra, a másik, hogy ellátogassak
Tibetbe. Most már van egy harmadik is: az, hogy
a Wanhuát élvonalbeli nemzetközi vállalattá fej-
lesszük.” 

Grieve mindig is úgy vélte, hogy a Wanhua nem
hirdeti magát megfelelõen a versenytársaihoz ké-
pest. Vállalatunk arculata nagyon homályos a kül-
világ számára, ráadásul a távol-keleti Kínában van
a székhelye. Az üzleti partnereinkkel létesített bi-
zalom nagyon fontos, így ha teljesebb képet mu-
tatunk magunkról a nyilvánosságnak, jobban
megbíznak bennünk új partnereink is – hangoz-
tatta.

Miután Grieve csatlakozott a Wanhuához, fel-
ismerte, hogy a vállalat nemzetközivé válásához
tapasztalt külföldi szakemberekre van szükség.
Folyton figyelte és kereste a külföldi tehetsége-
ket, így a Wanhua amerikai vezetõjét, Mark
Bradleyt is õ mutatta be a vállalatnak. 

Amikor egy tanácsadócégnél vagy partnernél
ígéretes munkatársra bukkant, igyekezett számára
bemutatni a Wanhuát, felajánlani a belépés le-
hetõségét, majd bemutatta a vállalat vezetõinek
is. A Wanhua ezért Grieve-nek adományozta a
„Tehetségkutató” díját.

Robin Grieve a poliuretán-ipar szakértõjeként,
széles körû technológiai és menedzsment-ta-
pasztalatokkal rendelkezik. Kez de mé nyezésére a
vállalat fiatal alkalmazottai számára menedzs -
mentképzést tartott, amely nagy sikert aratott a
résztvevõk körében. Aki pedig jobban ismeri a vál-
lalatnál csak Robinként emlegetett urat, tudja, hogy
munka után egy pohár sörrel a kezében is szí-
vesen osztja meg tudását.

NEM CSAK EGY ROBIN GRIEVE 
DOLGOZIK A WANHUANÁL

A Wanhua technológiai innovációja azért jutott el
a mai szintre, mert a vállalat tehetségek sorát tudja
magához vonzani, így kiváló munkaerõbázissal ren-
delkezik.  A fejlett technológiára alapozott terme-
lés teszi lehetõvé a Wanhua kimagasló teljesít-
ményét, amelynek révén ígéretes életpálya-mo-
dellel, jó kereseti lehetõségekkel és pozitív érzel-
mekkel képes hosszú távon is megtartani érté-
kes szakembereit.

A Wanhua–BorsodChem együttmûködést ve-
zetõ dr. Howard Ding a katalitikus hidrogénezés
híres tudósa. Az Egyesült Államokban és
Németországban is dolgozott és végzett kutatói
munkákat, majd a nemzetközi nagyvállalatok he-
lyett a Wanhuát választotta, amelynek támogatá-
sával megvalósította korábbi célkitûzését, s jelenleg
Kína legjobb ezer tudósa közé tartozik.

Robin Grieve távozása óta a Wanhua továbbra
is a nemzetközivé válásra törekszik, így több tucat
külföldi munkatársat vett fel a kutatás-fejlesztési,
valamint a nemzetközi értékesítési területekre.

A BorsodChemmel való integráció után je-
lentõsen megnövekszik a Wanhua külföldi mun-
katársainak száma, s bár nagy kihívás elé néz a
vállalat, okkal bízik a sikeres együttmûködésben.

A Wanhuához Kína minden tájékáról és nép-
csoportjából érkeznek tehetséges dolgozók, még
a legtávolabbi Ujgur régióból is. A kultúrák sike-
res keresztezését, az õszinte, tisztelettartó kom-
munikáció teszi lehetõvé így könnyen létesülhet-
nek kiváló, tartós kapcsolatok.

2007-ben a Wanhuát Kína 10 legjobb munka-
adója közé sorolták, majd 2008-ban az amerikai
Hewitt munkaerõ-tanácsadó cég ugyancsak a 10
legjobb munkáltató közé választotta. Az értékelé-
sek során a vállalat alkalmazottainak anonim ér-
tékeléseit is figyelembe vették, akik kitûnõ véle-
ménnyel voltak a vállalatról. Ennek tudatában biz-
tosak lehetünk abban, ha többen is lehetõséget
kapnának beszámolni a Wanhuánál szerzett él-
ményeikrõl, talán túl is szárnyalnák Robin Grieve
dicsérõ szavait.

Robin Grieve története a Wanhuánál eltöltött évekrõl

Jason Ding és Robin Grieve.

AKCIÓS ZOMÁNCOS EDÉNYEK 
NAGY VÁLASZTÉKBAN A BORSODCOLORBAN!

Zománcozott fazék 
13 l 3750 Ft

Árnyalt fazék 
8 l 3299 Ft

Zománcozott lábas 
1,25 l 1199 Ft

Zománcozott nyeles lábas 
0,5 l 699 Ft

Zománcozott nyeles lábas 
2,5 l 1199 Ft



Közel 10 millió forintos uniós támogatást nyert a Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola az idei
egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramjai megvalósítására.

Nyitó rendezvényt tartottak 2011. február 11-én délután a 454 tanulót nevelő-oktató belvárosi egyházi is-
kolában az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósítan-
dó „ Vitál-suli, azaz a Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola egészségre nevelő és szemléletfor-
máló életmódprogramjai” ( TÁMOP-6.1.2/A/09/1-2010-0737) című projekt bemutatására. 

A projekt szakmai vezetője, Pappné Orosz Klára igazgatónő elmondta a jelenlevő szülőknek, peda-
gógusoknak és diákoknak, hogy sikerült aktualizálni az iskola egészségnevelési programját, majd be-
számolt a 2011. január 1-jén induló és 2011. december 31-én záruló projekt keretében megvalósítandó
alprogramokról:

� Február végére egy száraz technológiával működő sószobát alakítanak ki az alagsorban: egy ge-
nerátor juttatja be a légtérbe a finomra porlasztott sószemcséket, melyek jótékony hatását élvezhetik majd
szabad idejükben a tanulók és dolgozók.

� A „Mozgassuk meg dolgozóinkat és a szülőket! – Sporteste felnőtteknek” alprogram keretében
a hölgyek gyógytornász irányításával péntekenként ingyenes gerinctorna-foglalkozáson javíthatják tar-
tásukat, az apukák és a férfi dolgozók pedig együtt futballozhatnak.

� Az iskola lelkésze, Makkai László atya, aki pasztorálpszichológus végzettséggel is rendelkezik, ha-
vonta egy este most e projekt keretében várja a szülőket az „1 óra a gyermekemért” interaktív men-
tálhigiénés beszélgetéssorozatra és az iskolai családcsoportba. 

� A „Mindennapos testedzés – nem csak jó időben” alprogram keretében már beindult korcsolya-
oktatás programunk a Jégcsarnokban: összesen 3200 órát fedez a támogatás. A pályázatnak köszön-
hetően az idén nemcsak a 2. évfolyamos gyerekek tanulhatnak meg ingyenesen úszni iskolai keretek
között, hanem az 1. évfolyamosok is. A már több éve működő foci- és kosárlabdaedzéseket is támo-
gatja e projekt ebben az évben.

� A 12-14 éves tanulók számára dr. Gyulai Ákosné egészségfejlesztő szakértő a dohányzást, alko-
hol- és drogfogyasztást megelőző klubfoglalkozásokat tart havonta egyszer.

� A nyár sem marad programok nélkül: 2 turnusban „Egészségvár” napközis táborban nyaralhat
40-40 alsó tagozatos a miskolctapolcai Görög Katolikus Egyetemi Kollégiumban, reggelente a Kemény
Dénes Városi Sportuszodában úszásoktatással kezdve a napot. 30 felső tagozatos diák pedig 1 hetes
kerékpáros-természetjáró táborban pihenhet aktívan a Zempléni-hegységben levő Pusztafaluban.
Természetesen a többi hagyományos iskolai tábor (hittanos, cserkész, alkotó, vízi, napközis) sem marad
el, csak azok nem pályázati, hanem alapítványi támogatással valósulnak majd meg.

�A következő tanévben folytatódnak a programok. Plusz egy nagy rendezvény lesz októberben: „Törődj
többet egészségeddel!” elnevezésű iskolai egészségnapon vehetnek részt a diákok, szüleik és az is-
kola munkatársai.

Ennyi sok nagyszerű program segíti majd az egészségfejlesztést a Miskolci Görög Katolikus Általá-
nos Iskolában. A projekthez kapott támogatási összeg: 9 988 000 Ft.

Bővebb információ:
Pappné Orosz Klára: 06-46/508-302;  
misgorog@gmail.com

„VITÁL-SULI”- PROJEKTNYITÓ
A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

AKCIÓ! AKCIÓ!
Újabb, nagyszabású akció valamennyi
Coop üzletünkben február 17–28-ig!

Orsi csirkemellsonka 1 kg 1499 Ft
Coop löncshús 1 kg 799 Ft
ÁSZ füstölt, fõtt csem. szalonna 1 kg 899 Ft
Coop gyorsfagy. haltörzs 1 kg 899 Ft
Coop „B” rizs, 1 kg 219 Ft
Delma Light csészés margarin 500 g 199 Ft

Egységár: 398 Ft/kg

Óriás Pöttyös Túró Rudi 51 g 109 Ft
Egységár: 2137 Ft/kg

Coop babfõzelék kolbásszal 400 g 239 Ft
Egységár: 598 Ft/kg

Coop székelykáposzta 400 g 249 Ft
Egységár: 623 Ft/kg

Tchibo Family õrölt vák. kávé 250 g 469 Ft
Egységár: 1876 Ft/kg

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

…és még számos, akciós termék.

FEBRUÁR 14–20-IG A HETI AKCIÓBAN 
A TÕKEHÚST ÁRUSÍTÓ ÜZLETEINKBEN:

Sertéstarja, csontos 1 kg Debr. Csop. 849 Ft
Keresse az akció ideje alatt is üzleteinket!
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Február 19., szombat: Asztalitenisz. MEAFC-kupa és Extra Kupa nyílt
verseny. Miskolc, Egyetemi Körcsarnok, 9 óra.
Február 20., vasárnap: Futsal. Miskolci Szabadidõközpont Vénusz –
Skorpiók. OB I nõi. Miskolc, Generali Aréna, 14 óra. Jégkorong. Miskolci
Jegesmedvék JSE – Vasas. OB I férfi. Miskolc, Jégcsarnok, 18 óra.
Február 24., csütörtök: Kosárlabda. Földes-Miskolc – DEAC
Medikus. Miskolc, NB II férfi, Keleti csoport. Földes Gimnázium
csarnoka, 19 óra 15.
Február 26., szombat: Asztalitenisz. Borsod Volán I – Nyírbátor. NB I
férfi, Keleti csoport. Borsod Volán II – Nyírbátor II. NB II férfi, Keleti
csoport. Diósgyõri ASE – Egri Áfész SE. NB II férfi, Keleti csoport. Mindhárom
mérkõzés: Szemere Szakközépiskola tornaterme, kezdés 11 órakor.

Sportmûsor

A háromszoros olimpiai baj-
nok magyar férfi vízilabda-vá-
logatott játszik Miskolcon
mérkõzéseket február 23-ától,
szerdától a Volvo-kupa kereté-
ben. Németországgal,
Ausztráliával és Kanadával
vívnak majd barátságos mér -
kõzéseket. Biros Péterrel vi-
szont már szombaton is talál-
kozhatunk. 

� VAJTÓ LÁSZLÓ

A háromnapos nemzetközi tornára
még a Kemény Dénes Városi
Sportuszodát is átalakítják annak
érdekében, hogy minél több pó-
lórajongó láthassa a találkozókat.
Leszerelik a sportközpont nagy-
medencéjének ugróköveit, és a
víz fölé mobil lelátót építenek ki.
A medence egyik oldalán öt, míg
a másikon hat és fél métert fog-
lal majd el a lelátó, ami kilenc sor
magas és 508-508 férõhelyes lesz.

Kemény Dénes szövetségi ka-
pitány a miskolci kupát a nyári
kínai világbajnokságra való felké-

szülési szezonba illesztette be,
annak érdekében, hogy a fiatal
csapat tagjai az erõs nemzetközi
mezõnyben csiszolódjanak össze
egymással. A kapitány 21 fõsre ter-
vezte a keretet, amiben egy olyan
játékos is szerepet kapott, aki
még sohasem volt válogatott, így
Salamon József az elsõ  mér kõ -
zéseit játssza Miskolcon. A fiata-
lok által alkotott csapatban azért
helyet kapott egy pár rutinos já-

tékos is: Kásás Tamás, Kiss Gergely,
Madaras Norbert, és a miskolci
származású Biros Péter is vízbe
ugrik majd a gyõzelemért. Kemény
Dénes szerint a listán szereplõ já-
tékosoknak most alkalmuk nyílik
arra, hogy bebizonyítsák: helyük
van a májusban kihirdetendõ vi-
lágbajnoki keretben.

Biros Péter, háromszoros olim-
piai bajnok vízilabdázó kérdé-
sünkre elmondta, hogy négyéves

ciklusban kell gondolkodni a csa-
patnál. A fiatalokkal feltöltött új vá-
logatott egyre jobban összecsiszo-
lódik, és már a nemzetközi me -
zõnyben is megállja a helyét. A tor-
nán az elsõdleges cél a gyõzelem,
de emellett szeretnének szép, lát-
ványos mérkõzéseket vívni az el-
lenfelekkel. – A vb-ig már kevés az
idõ, ki kell használnunk minden
alkalmat arra, hogy érdemben fel
tudjunk készülni a megmérette-
tésre, ahonnan jó eredményekkel
szeretnénk hazatérni – mondta
Biros, hozzátéve, hogy a legfonto-
sabb feladat a londoni olimpiára
való felkészülés, de szerinte, ha a
csapat megtanulja, hogy a nagy el-
lenfeleket is le tudják gyõzni, akkor
ott is komoly eredményeket tud-
nak majd elérni.

Biros Péter szombaton délelõtt
is Miskolcon lesz, hogy népsze -
rûsítse a Volvo-kupát. Délelõtt
9–11 óra között a Szinva teraszon
tõle is megvehetik majd a Volvó-
kupára a belépõjegyeket a póló-
rajongók.

Átadták a Megye Év Sportolója
Díjakat pénteken, a megyehá-
zán. A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Sportszövetségek
Képviselete és a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei
Testnevelési és Sportintézet
által közösen rendezett ünne-
pélyes díjkiosztó a kilencedik
volt a sorban.

� D. L.

A díjra a megyében mûködõ szö-
vetségek vezetõ testületei tettek ja-
vaslatot. Azért is tartják becsben
a kitüntetõ címet a sportolók, mert
minden esztendõben szakmai
zsûri véleménye alapján választ-
ják ki a legjobbakat. Itt nincs, és
nem is lehet szubjektivizmus, hi-
szen az elért eredmények kerül-
nek a mérleg serpenyõjébe.

A pénteki ünnepségen dísz-
vendégként megjelent Balogh
Gábor olimpiai ezüstérmes, világ-
és Európa-bajnok öttusázó, a mi-
niszterelnök sporttanácsadója.
Riz Gábor, a megyei közgyûlés al-
elnöke a sportolóknak, illetve ed-

zõiknek gratulált az elért tavalyi
eredményekhez, és hasonló foly-
tatást kívánt erre az évre is.
Besenyei Lajos, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Sport szö vet -
ségek Képviseletének elnöke a
2009-es évet értékelve leszögez-
te: örömteli, hogy a nehezedõ gaz-
dasági körülmények ellenére a
megye színeit képviselõ sportolók
produkciójára nem lehet panasz,
sõt, valamennyien büszkék lehe-
tünk az elért eredményeikre.
Ugyancsak eredményesnek ítélte
azokat a versenyeket, tornákat,
eseményeket, amelyek rendezé-
sére Borsod-Abaúj-Zemplén me -
gye különbözõ települései vállal-
koztak.

Ezt követõen adták át a díjakat
a legjobb sportolóknak, akiket
2010-ben elért eredményeik alap-
ján jutalmaztak meg. Összesen 34
sportág legjobbjai részesültek elis-
merésben. Három-három elsõsé-
get szereztek a Miskolci Sportiskola,
valamint a Miskolci VSC sportolói.
A díjazottak névsorát a minap.hu
hírportálon közöljük.

Az év legjobb
sportolóit jutalmazták

Február 19-én, szombaton rende-
zik az asztalitenisz sportágban ides-
tova húszesztendõs múltra vissza-
pillantó MEAFC Vándorkupa ver-
senyt Miskolcon!  A mérkõ zéseknek
az Egyetemi Körcsarnok ad otthont.
A MEAFC Kupa 9, 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. 

HIRDETÉS

MISKOLCON A VÍZILABDA-VÁLOGATOTT
Biros Péter: a Volvo-kupán a gyõzelem a cél

Épül a mobillelátó – plusz ezer nézô láthatja a meccseket

Miskolc önkormányzatának leg-
utóbbi közgyûlésén is felvetõ -
dött: miért nem kapta meg a
DVTK a város által szerzõdés-
ben vállalt támogatást? Ennek
kapcsán elhangzott, komoly jogi
útvesztõben kellett kiigazodni,
kinek és hogyan kellene utalni.

� SOÓS P.

A fizetésekkel nincs probléma, hála
a többségi tulajdonosnak, mondta
el lapunk érdeklõdésére Dudás
Hunor, a klub ügyvezetõje. A Miskolc
Holding Zrt.-tõl várt nyolcvanmillió
forint, és az önkormányzattól járó
hétmilliós támogatás azonban egye -
lõre nem érkezett meg a klub szám-
lájára. Dudás Hunor leszögezte, az
említett kifizetések elmaradása az
utánpótlást érinti, illetve az egyéb
költségeket, a nagycsapat fizetései
nem csúsznak.

Megkerestük Szinay Attilát, a
miskolci önkormányzat jogi tanács -
adóját, aki azt mondta, az elõzõ cik-
lus utolsó közgyûlésén elfogadtak
egy olyan döntést, mely szerint a
Diósgyõri Sport léte sít mé nyeket

Mûködtetõ (DSM) Non profit Kft. 80
millió forint tagi hitelt nyújt a DFC
Kft.-nek, de forrást nem jelöltek
meg. Ehhez a kötelezettségválla-
láshoz minden tag beleegyezésére
szükség lett volna, de ez sem tör-
tént meg.

Idõközben a DSM Kft. ellen fel-
számolási eljárást indítottak, és elsõ
fokon fel is számolták, mert sem-
milyen fedezet nem volt arra a 45
millió forintra, amit egy hitelezõ kö-
vetelt. A város kifizette a 45 milli-
ót, hogy egyáltalán talpon marad-
jon a klub. De újabb követelések

vannak a mûfüves pályák ki-
vitelezõi díjai kapcsán, amit
nem rendezett az elõzõ vá-
rosvezetés.

Megkérdeztük Szinay
Attilát: a „gödör”, azaz a volt
salakos pálya telkének ér-
tékesítésébõl befolyó összeg
fedezete lehetne az omi-
nózus 80 milliónak? Mint
mondta, kusza jogi örökség
ez a történet. 

– A város egyelõre nem
kapta meg a pénzt, számos

vitás kérdés maradt még tisztázat-
lan, és még nem járunk ott, hogy
átutalják a vételárat. A Miskolc
Holding Zrt. tárgyal a vásárló szu-
permarket képviselõivel, remélem,
egy hónapon belül megtörténik az
átutalás.

A várostól a klub által várt hét-
milliós havi járandóság kapcsán
Dobos Tímea szóvivõ elmondta,
nem feledkeztek meg kötelezettsé-
gükrõl, tudják, hogy az elõzõ veze-
tés szerzõdésben vállalta a kifizetést,
és hamarosan lépéseket is tesznek
az ügyben.

Visszalépett az NB I/B Keleti
csoportjának küzdelmeitõl a
DKC-Miskolc-MIVÍZ, közölte
Fehér Péter, a klub elnöke. Azt
már tudni lehetett, hogy az
együttes anyagi okok miatt nem
tudja folytatni a bajnokságot, de
az utolsó pillanatig kivártak,
hátha telephelyváltással meg-
oldható, hogy ne csonkán foly-
tatódjon a bajnokság. De ez
nem sikerült, így a sorozat 13
csapattal megy tovább.

DKC: végeFOCI, PÉNZ ÉS A BONYOLULT JOG

Sebestyén Júliát is díjazták

MEAFC-kupa

A nagycsapat fizetései nem csúsznak
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Mozimûsor
Béke-terem: február 23-ig 17 órakor Visszatérés,
magyar–román játékfilm, 19.30-kor, Egy néma ki-
áltás, francia–belga–csádi film. Február 24 – már-
cius 2. között 19.30 órakor Három majom,
török–francia–olasz film, február 24-én és feb-
ruár 26 – március 2. között 17-kor Utódomra ütök,
amerikai vígjáték, február 25-én 17 órakor Bûn
és büntetlenség, magyar dokumentumfilm.

Uránia-terem: február 23-ig 17.30 órakor Az utazó, amerikai–francia
thriller, 20-kor Tron: Örökség, amerikai akciófilm. Február 24 – már-
cius 2. között Aranyhaj és a nagy gubanc, amerikai animációs film,
20-kor Utódomra ütök, amerikai vígjáték.

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.

Február 19., 19.00: Tánchétvége
Miskolcon – Nordnordwest – Bolero,
bérletszünet, Kamaraszínház, 19.00:
Menyasszonytánc, a TVK partner-
találkozója, Nagyszínház.

Február 20., 15.00: Hat hét, hat
tánc, bérletszünet, Játékszín, 19.00:
Tánchétvége Miskolcon – Nord nord -
west – Bolero, bérletszünet, Kama -
ra színház, 19.00: Meny asszony tánc,
bérletszünet, Nagy szín ház.

Február 22., 19.00: Botrány az
operában, bérletszünet, Kamara -
szín ház, 19.00: Amadeus, bérlet-
szünet, Nagyszínház, 19.00: Carmina
Burana, vendégjáték Tokajban. 

Február 23., 14.00: A mindenlá-
tó királylány, bérletszünet, Kama -
ra színház, 17.00: Parasztbe csület–Ba -

jazzók, Latabár ifj. bérlet, Nagy szín -
ház, 19.00: Humoristák szövetsége,
bérletszünet, Kamaraszínház.

Február 24., 15.00: A mindenlá-
tó királylány, bérletszünet, Kama -
ra színház, 19.00: Menyasszonytánc,
bérletszünet, Nagyszínház.

Február 25., 10.00: A mindenlá-
tó királylány, bérletszünet, Kama -
raszínház, 17.00: Parasztbe csü -
let–Bajazzók, Laborfalvi ifj. bérlet,
Nagyszínház, 19.00: Tangó, bérlet-
szünet, Játékszín.

Február 26., 15.00: Õrült nõk ket-
rece, bérletszünet, Kamaraszínház,
19.00: Õrült nõk ketrece, bérlet-
szünet, Kamaraszínház, 19.00: A
Lévay Gimnázium jubileumi gála-
estje, Nagyszínház.

Színházmûsor

Február 19., szombat 
9.00 órától Miskolci Tél – Ko cso nya -
fesztivál. Miskolc belvárosa.

19.00: Ghymes koncert a Miskolci
Szimfonikus Zenekarral. Mûvészetek
Háza

Február 20., vasárnap 
11.00 órától Miskolci Tél – Kocso nya -
fesztivál. Miskolc belvárosa.

11.00: Békakirály cirkusza, tán-
cos „hip-hop” mese az eLTE Tánc -
iskola elõadásában, a Mesés Va -
sár nap sorozatban. Mûvészetek
Háza.

Február 21., hétfõ
19.00: Népszerû Zenei Esték Bérlet
a Kassai Szimfonikus Zenekar kon-
certjével. Mûvészetek Háza.

Február 22., kedd
14:00: Kós Károly mûvészete.
Látogatás a miskolci Kós-házban. A
program alkalmával megtekinthetõ
a mûemlék épület, s az épületben
mûködõ helytörténeti kiállítás. 

17.00: Vendégségben a Múzsák
Kertjében. Beszélgetés Veres Attila
díszlettervezõ, festõmûvésszel. Mis -
kolci Galéria, Feledy-ház.

17.30: MAB-klub. Romsics Ignác

történész „Trianon okai” címû elõ -
adása. MAB-székház.

18.00: Irodalmi Rádió a kortárs köl-
tészetért, irodalom- és olvasás-nép-
szerûsítõ est az Irodalmi Rádió szer-
vezésében. Mûvészetek Háza,
Dallmayr Kávézó.

Február 23., szerda
17.00: Mûvészeti Szabadegyetem,

Mûhelybeszélgetések 5. „Nagy jövõ
mögöttünk”, korok, eszmék és esz-
mények. Balázsi Károly mûvelõ dés -
történész elõadása. Miskolci Galéria,
Feledy-ház.

17.00: „Desszertet a kocsonya
mellé”. Közönségtalálkozó Rácz
Zsuzsa író, újságíró, „Terézanyuval”.
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár,
földszinti elõadóterem.

19.00: JazzBeszéd sorozat. Csepregi
Gyula szaxofonmûvész „zenélõs
talkshow”-ja a hazai jazzélet legis-
mertebb mûvészeivel. Vendég:
Bundzik István. Mûvészetek Háza.

Február 24., csütörtök
17.00: „Az élet ezernyi árnyalata...”

Zenés irodalmi barangolás az Éltetõ
Lélek Irodalmi Kör Egyesület szer-
vezésében. Miskolci Galéria,
Rákóczi-ház.

17.00: a kommunizmus áldozatai -
nak emléknapja, vendég a 95 éves
Olofsson Placid bencés szerzetes, akit
a szovjet katonai bíróság 1946-ban
a Szovjetunió munkatáboraiban le-
töltendõ szabadságvesztésre ítélt, s
a Gulágra internálták. Fráter György
Katolikus Gimnázium aulája.

Február 25., péntek
18.00 és 20.00 Esztenás gyerek- és

felnõtt táncház, mely egyben a ha-
gyományos Jelmezbálos Esztenás
Farsang. Nyilas Misi Ház. 

18.00: a család évére tekintettel,
a Német Kisebbségi Önkormányzat
és Diósgyõri Kolping Család janu-
árban egy elõadássorozatot indított
el. A következõ elõadó Bíró László
tábori püspök, családreferens lesz,
aki „Házasságkötés elõtti jó taná-
csok”-kal fog szolgálni. Diósgyõri
Római Katolikus Plébánia közössé-
gi terme

Február 26., szombat
19.00: Péterfy Bori & Love Band kon-
cert. Avasi Gimnázium színházterme.

Február 27., vasárnap
17.00: Ötórai tea a Miskolci Szalon -
ze nekarral. Mûvészetek Háza.

PROGRAMAJÁNLÓ

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

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

JAZZBESZÉD SOROZAT
Csepregi Gyula szaxofon-

mûvész „zenélôs talkshow”-ja
a hazai jazzélet legismertebb

mûvészeivel
Vendég: Bundzik István (zongora)

Február 23., szerda, 19.00 óra

Jegyár: 1600 Ft, 
Miskolc Kártyával: 1300 Ft

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

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

EXPERIDANCE 
PRODUKCIÓ – 

Revans
Március 12., 

szombat, 
19.00 óra

Jegyár: 3600 Ft, 
Miskolc 

Kártyával: 
2900 Ft

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

KÖZLEMÉNY
A MIHŐ Kft. 3530 Miskolc, Szemere u. 5. sz. 
alatti ügyfélszolgálata – a megnövekedett 

ügyfélforgalomra tekintettel – 
2011. február 17-től a hónap végéig 

az alábbi hosszabbított nyitva tartással áll 
a távhő-felhasználók rendelkezésére. 

Hétfő: 8.00–17.00 óráig
Kedd: 8.00–17.00 óráig

Szerda: 8.00–20.00 óráig 
Csütörtök: 8.00–17.00 óráig

Péntek: 8.00–15.00 óráig

HETI MÛSORA
2011. február 21–2011. február 27.

Február 21., hétfõ

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 17.00 Épi-Tech,
házépítõk mûsora (Hálózat TV)
17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma,
hírmûsor 18.25 Kilátó, közéleti
magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.25 Közelebb Kínához – bemu-
tatkozik a BorsodChem új tulaj-
donosa 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00
Miért pont az én lányom?, ameri-
kai film (Hálózat TV) 23.00–06.00
Képújság.

Február 22., kedd

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 17.00 Viva Na -
tura – Életmód magazin (Hálózat
TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.25 Sportpercek,
a Miskolc TV sportmûsora 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Akkor
még más volt minden – a miskol-
ci tömegközlekedés egy évszáza-
da 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25
MJJSE – Vasas OB I-es jégkorong-
mérkõzés 21.00 Az idegen tekin-
tete, amerikai film (Hálózat TV)
23.00–06.00 Képújság.

Február 23., 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 Katedra, a Miskolc Televízió
oktatási magazinja 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (Hálózat
TV) 21.00 Fantom harcosok, ame-
rikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00
Képújság.

Február 24., 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
Gyöngykagyló, a Miskolc Televízió
gyermek- és ifjúságvédelmi ma-
gazinja (ism.) 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.25 Közelebb Kínához – be-
mutatkozik a BorsodCem új tu-
lajdonosa 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00
A rettegés szövetsége, ameri-
kai–kanadai film (Hálózat TV)
23.00–06.00 Képújság.

Február 25., péntek

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 17.00 Szemesz -
ter – fõiskolások, egyetemisták
ma gazinja (Hálózat TV) 17.30
Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír -
mû sor 18.25 Kilátó, közéleti ma-
gazin 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.30 Múzsa, kulturális magazin
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Sza -
kács párbaj, francia film (Hálózat
TV) 23.00–06.00 Képújság.

Február 26., szombat

07.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 09.30 Képújság 17.00 Irányjelzõ,
autósmagazin (Hálózat TV) 17.30
Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír -
mû sor 18.25 Kilátó, közéleti ma-
gazin (ism.) 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.25 Sportpercek (ism.)
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hír háló (Hálózat TV) 21.00 Há zi -
buli Attilával és vendégeivel (Há -
ló zat TV) 22.00 Bencze-show (Há -
lózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Február 27., 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 A kód
neve: ALEXA, amerikai film
(Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság. 

A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!

A Régiposta utca 22. számú, két
utcai homlokzattal rendelkezõ
sarokház az 1878-as árvizet köve-
tõen, a XIX. század végén épült. 

� DOBROSSY ISTVÁN

A Szentpáli utcára öt ablaka néz, a
hosszan elnyúló kontyolt nyeregtetõs
lakóépület meghatározóbb része a
Régiposta utcára mutatja fõ hom-
lokzatát. 

A lakóház építtetõje Spiró Sámuel
(1877–1944) borkereskedõ és ven-
déglõs volt. Az épületben három csa-
ládnak alakítottak ki lakást, üzlet-
helyiség nem volt benne.

Az út építésekor a – föltehetõen
– Fazola-vashámorban készült dí szes
kapukat, vasalásokat elhordták. A la-
kóházat állami tulajdonba vették, s
az Északterv 1980-as években vég-
zett felmérésekor abban három csa-
ládot találtak, fényképekkel doku-
mentálták az épület állapotát, akkor
még fellelhetõ díszeit.

A sarokház homlokzati kiképzé-
se mindkét oldalon megegyezik, fo-
kozottabb hangsúlyt a Régiposta
utca felé a bejárati kapu miatt érzé-

kelünk. Az összhatás: kisvárosi pol-
gárház viszonylag nagy belsõ udvarral,
amely három oldalról beépített. 

Az épület külsõ megjelenése de-
koratív (volt), a falmezõket plaszti-
kus kiképzés jellemzi, az ablakok, de
fõleg a kapubejáró a homlokzat
hangsúlyos elemeit adja. Az épüle-
tet alacsony mûkõlábazat övezi,
amelyet lábazati párkány zár le. A
pinceszellõzõk mutatják, hogy az
épület mindkét utcai részen alá van
pincézve. A Pece-patak közelsége
miatt a pinceablakok magasan, rend-
szertelenül helyezkednek el, s a lá-
bazat fölé nyúlnak. Az ablakok vo-
nalát könyöklõpárkány köti össze, az
erre ültetett egyenes záródású ab-
lakok fölött szokványos megoldás-

sal timpanont he-
lyeztek, amelyet kis
kiülésû konzolok tá-
masztanak alá.

A ház frekventált
pontjain, így a sarki
traktusokon rusztikus
kváderkeretelést al-
kalmaztak, ezeken a
helyeken a falmezõ -

ket vízszintes, füg gõleges osztatlan
vakolatmezõk tagolják. Fõpárkánya
fölött lapos téglalap alakú padlás-
szellõ zõ ket alakítottak ki.

Bejárati kapujának díszes vako-
latkeretbe foglalt együttesén belül ki-
emelést érdemel a kapuszárnyak ne-
gyedik negyede, amely igen szép ek-
lektikus asztalosmunka, valamikor az
alsó háromnegyedet mindkét szár-
nyon parkettásasztalos szerkezettel
cserélték fel. A klasszicista elemeket
használó kapukeretelés visszafogott:
lapos lizénákból, gyöngysorból, há-
romosztatú párkányzatból, törtívû
timpanonból építkezik.

A lakatlan állapotban lévõ sarok-
épületet az önkormányzat értékesí-
tette.

A megújuló belváros (191.)

Spiró Sámuel lakóháza

Menetrendi
változások 

Az MVK Zrt. 2011-ben több változ-
tatást is tervez. Ennek elsõ lépése, hogy
február 21-tõl a 31-es, a 32-es, a 35-
ös és a 16-os járatokon új, az utazá-
si igényekhez jobban illeszkedõ me-
netrendet vezetnek be. Az új indu-
lási  idõ pontokat tartalmazó menet-
rendi betétlapokat az MVK Zrt. jegy-
és bérletpénztáraiban vehetik át.

A menetrendi betétlapokon az ér-
vényesség kezdete helytelenül sze-
repel. Az új menetrendek február 21-
tõl lépnek érvénybe (és nem február
7-én, ahogy a betétlapon szerepel).

2011 nyarától az MVK a vonal-
hálózat kismértékû módosítását ter-
vezi, az elképzelésben hosszabb vo-
nalak kialakítása is szerepel. A tár-
saság várja a vonalhálózat módosí-
tásával kapcsolatos javaslatokat a ja-
vaslat@mvkzrt.hu e-mail címre. Az
így kialakított új vagy összekapcsolt
vonalak, járatok tapasztalatai ké-
pezhetik az alapját egy új vonalhá-
lózat kialakításának.

A Miskolc Városi Közlekedési
Zrt. tájékoztatása szerint a
Kocsonyafesztivál rendezvé-
nyei miatt, csütörtöktõl febru-
ár 21., hétfõ hajnali 4 óráig le-
zárják a Kazinczy u. –
Szemere u., Horváth L. u. –
Uitz B. u. közötti útszakaszt.

Ezért a 12-es, 14-es, 14H-s, 35-ös,
35É-s, 22-es, 44-es, 34-es, 38-as au-
tóbuszok terelt útvonalon (a
Szentpáli és Corvin utcán) közle-
kednek. A terelés ideje alatt a
Hõsök tere megállót áthelyezik a
Földes Ferenc Gimnázium mellé.
A 12-es, 14-es, 14H-s, 35-ös, 35É-s,
22-es, 44-es járatok nem érintik a
Villanyrendõr megállóhelyet.
Helyette a Csabai kapu felé a 12-
esek a Centrum (2-es) és a
Vörösmarty u. (2-es) megállóban,
a 14-es, 14H-s, 35-ös, 35É-s, 22-es,
44-es járatok a Centrum (2-es) és
a Szemere u. (21-es) megállónál áll-

nak meg. A 14, 14H-s járatok a
Repülõtér felé nem érintik a
Villanyrendõr, Hõsök tere, Petõfi tér
megállóhelyet, helyette a Vörös -
marty u. és a Centrum megállóhe-
lyeken állnak meg.

A Bodótetõrõl induló 34-es já-
ratok nem érintik a Villanyrendõrt
és az Arany J. utcát, helyette a
Centrumnál és a Vörösmarty u. (2-
es) megállóhelynél állnak meg. A
38-as járatok az Arany J. u. helyett
a 33-as Szemere u. megállójából
indulnak.

A fesztivál miatt február 19-én,
szombaton déli 1-tõl üzemzárá-
sig a villamosok helyett a
Szinvapark és a Malomszög u. kö-
zött villamospótló autóbuszok
közlekednek, a Tiszai pályaudvar
– Szinvapark és Malomszög u. –
Diósgyõr szakaszokon továbbra is
villamosok közlekednek majd. 

Részletek térképpel portálun-
kon: www.minap.hu

Közlekedés 
a Kocsonyafesztivál idején  
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