
Több ezren tûnnek el

Csak a Miskolci Rendõrkapitányság te-
rületén több száz eltûnési ügyben kell
eljárni egy évben.

� Cikkünk a 2. oldalon.

A támogatások drasztikus csökkenté-
se ellenére is lesz idén Bartók + …
Miskolci Nemzetközi Operafesztivál.

� Írásunk a 4. oldalon.

Márciusban folytatódhat a déli teher-
mentesítõ építése, és ha minden jól
megy, április 30-áig befejezik.
� Beszámolónk a 3. oldalon.

Májusig elkészülNem marad el

A gazdasági válság és az
önerõ hiánya miatt az Észak-
magyarországi régióban ösz-
szesen 5,6 milliárd forintnyi
megítélt uniós támogatástól
estek el a pályázók az elmúlt
idõszakban, és az összeg
emelkedik. A felszabadult for-
rásokat a regionális fejlesztési
tanács átcsoportosíthatja.

� SZEPESI S. 

Fõként a gazdaság-, turizmus- és
településfejlesztést érintõen szü-
lettek olyan döntések a pályázók
részérõl, hogy mégsem tudják
felhasználni az Észak-Magyar -
országi Operatív Prog ram ban
(ÉMOP) elnyert támogatást,
mondta érdeklõdésünkre Kor -
mány Krisztián, az Észak-Magyar -
or szági Regionális Fejlesztési Ügy -
nökség (NORDA) operatív igaz-
gatója. A visszalépések legna-
gyobb számban Borsodot érintik.

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Nem lehet
hibázni

A DVTK friss szerzeményeit
mutatta be a klub vezetése
pénteken. Hét új játékos mel-
lett kettõ, eddig kölcsönben
lévõ labdarúgó kapta meg
mezét Dudás Hunor ügyve-
zetõtõl. A szakmai stáb a tava-
szi szezonról is beszélt.

� SOÓS P.

Tajti Norbert (83), Bogáti Péter
(91), Pál Szabolcs (24), Nagy
Tamás (14), Vadász Viktor (23),

Vicente Arze (8) és José Luque (77)
vehette át szerelését pénteken, a
DVTK klubházában. A labdarúgók
egy részére a feljutásért vívott harc-
ban, míg a fiatalabbakra a jövõben,
a csapatépítést szem elõtt tartva
számít a szakvezetés. Mellettük
két, az õsszel kölcsönben a di-
ósgyõrieknél játszó játékos is fel-
bukkant: Mohamadou Abdou -
raman és Szabó Péter végleg a
piros-fehérekhez került.

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

A magyar vízilabda-válogatott
a – lapzártánk után, Kanada
ellen játszott – utolsó mérk-
õzés eredményétõl függetle-
nül megnyerte a Miskolcon
rendezett Volvo-kupát, igazi
pólóünnepet varázsolva a há-
romszoros olimpiai bajnok
szövetségi kapitányról elneve-
zett sportuszodába.

� SOÓS PÉTER

Velencében érezhette magát, aki
kilátogatott a Kemény Dénes
Városi Sportuszodában rendezett
Volvo-kupára. Nemcsak a víz köz-
vetlen közelsége miatt mondha-
tó ez, hanem, mert a bejárat fel-
õli mobillelátót a kapu mögé, de
a medence fölé építették. Érté-
kelte is a közönség ezt az érde-
kes megoldást, hiszen rendre
megtöltötték az ideiglenes tri-
bünt, amikor Biros Péterék száll-
tak vízbe. Apropó Biros: a miskolci
születésû, a sporttal – elõször a
kézilabdával és a vízilabdával
együttesen – itt megbarátkozó
világ- és Európa-bajnok, három-
szoros olimpiai aranyérmes vízi-
labdás bemutatásánál a csarnokot

olyan hangrobbanás rázta meg,
amilyet nemigen tapasztalt még
a fiatal intézmény. A játékosoknak

viszont minden bizonnyal nem új-
donság az õket övezõ szeretet, hi-
szen bármerre járnak az ország-

ban, eredményeik miatt minden-
hol megbecsülés övezi õket.

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

Bemutatták
az új igazolásokat
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MISKOLCON KUPAGYÕZTES
A MAGYAR VÁLOGATOTT!

Befejezõdött annak az avasi
támfalnak a helyreállítása,
amely a múlt év decemberé-
ben csúszott meg a Latabár-
soron, a Bormúzeum elõtt. A
közel 25 millió forintos beru-
házás részleteirõl helyszíni
bejáráson számolt be
Pfliegler Péter alpolgármester
és a kivitelezõ képviselõje
pénteken.

� SZEPESI S.

A megmozdult támfal mögül ki-
termelték az átázott anyagot – he-
lyette terméskövekkel töltötték ki
a hátûrt – majd helyreállították a
támfal vízelvezetõ rendszerét.

Összekötötték és újrabetonoz-
ták a két támfal közötti rést,
geo textília-szûrõréteggel lezárták

a feltöltést, helyreállították a kor-
látsort.

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Közös erdei bûnmegelõzési akciót
szervezett a rendõrség, az Észa-
kerdõ Zrt. és a Bükki Nemzeti
Park. A terepjáróknak, quadoknak
köszönhetõen a legeldugottabb
erdei földutakon is megjelenhet-
tek a járõrök. A miskolci repü -
lõtéren gyülekezõ csapat tagjai a
Dél-Bükktõl a Sajó-völgyén át a
Cserehátig ellenõriz-
ték a nap folyamán az
erdõs vidékeket. A
közös akció összesen
hat erdészet, valamint
a Bükki Nemzeti Park
területére terjedt ki,
azzal a céllal, hogy fel-
derítsék az illegális fa-
kitermelést, a falo-
pást, valamint más
erdõkárosítást. A fel-
adat nem volt egy-
szerû, ugyanis a tol-
vajok általában jó te-
repismerettel rendel-
keznek. 

– Nagy segítséget jelentett volna
a felderítõ helikopter, amely azon-
ban a rossz látási viszonyok miatt
nem tudott felszállni. Az ilyen és
hasonló akcióknak minden eset-
ben komoly, bûnmegelõzõ hatá-
sa van – mondta el értékelésében
Taricska Tibor rendõr százados, az
ellenõrzés vezetõje.

A március 1-jén újrainduló Zöld
Nyíl projekt munkái miatt komoly
forgalmi változások lesznek a vá-
rosban. A villamospótlók útvona-
lát, a már kialakított ideiglenes
megállókat pénteken mutatták be
az MVK Zrt. munkatársai a sajtó
képviselõinek – méghozzá kü-
lönleges jármûvel, egy nemrég fel-
újított Ikarus 620-as nosztalgia-
busszal.

Egy Ikarus 31-es típusú nosz-
talgiabusszal már korábban is ren-
delkezett a miskolci közlekedési
vállalat, ma ez az egyetlen mu-
zeális, minõsített és OT (old timer)
rendszámú autóbusz az ország-
ban. A roncs állapotban lévõ
Ikarus 620-as modellt a fõvárosi
BKV Zrt.-tõl vásárolták meg –
ilyenbõl 1959 és 1979 között 143
darab közlekedett Miskolcon! A
cég dolgozói szabadidejükben

tették rendbe a jármûvet, amely-
nek elsõ útja a város közlekedé-
sét szeptemberig, sõt bizonyos te-
rületeken az év végéig jelentõsen

felborító Zöld Nyíl projekthez
kapcsolódott. 

A várható közlekedési változá-
sokról a 3. oldalon írunk!

NOSZTALGIABUSSZAL
A VILLAMOSPÓTLÓK ÚTVONALÁN

Helyreállították
Több mint húszmillióból újult meg a támfal

TOLVAJRIASZTÓ
ERDEI AKCIÓ

Rendkívüli közgyûlést kezde-
ményezett Miskolc város kép-
viselõ-testületének szocialista
frakciója az önkormányzat
gazdasági programjáról, me-
lyet szerda délután 1 órára hí-
vott össze Kriza Ákos polgár-
mester. Az ülésen a szocialis-
ták visszavonták volna az elõ -
terjesztést, ám azt a grémium
mégis megszavazta. Végül a
kétfordulós megtárgyalás mel-
lett döntöttek a képviselõk, így
az eredeti terveknek megfe-
lelõen, március 10-én tekin-
tik át az anyagot.
TUDÓSÍTÁSUNK AZ 5. OLDALON

Rendkívül
rövid

közgyûlés

� �

�

�
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Kriza Ákos, Miskolc polgármestere lakossági fogadó-
órát tart március 31-én délelõtt 10 és fél 12, valamint
délután 1 és fél 3 között. Sorszámot a polgármesteri
hivatal portáján lehet kérni (Miskolc, Városház tér 8.).
Kérik, hogy a sorszámmal rendelkezõk kérdéseiket pár sorban
juttassák el a polgarmester@miskolcph.hu e-mail címre, vagy le-
vélben a 3525 Miskolc, Városház tér 8. címre. Tárgyként írják rá:
fogadóóra.

Zsiga Marcell országgyûlési képviselõ fogadóórát tart
március 3-án, csütörtökön délután 4 órától a Fidesz-
irodában (Miskolc, Kossuth utca 16.). Elõzetes beje-
lentkezés a 20/293-2490-es telefonon.

Gonda Géza, a 3. számú választókerület képviselõje
fogadóórát tart március 4-én, pénteken délután 5 órá-
tól a Gárdonyi Általános Iskolában (Miskolc, Szeretet
u. 5.).

Földesi Norbert és Varga Gergõ, az 5. és 6. számú
önkormányzati választókerület képviselõi lakossági
fórumot és fogadóórát tartanak március 2-án, szerdán
délután 5 órától a Herman Ottó Általános Iskolában
(Miskolc, Gesztenyés u.), március 4-én, pénteken dél-
után 4 órától a Munkácsy Mihály Általános Iskolában
(Miskolc, Szilvás u.). Téma a 2011. évi városi költség-
vetés.

Bartha György, a 19. sz. önkormányzati választókör-
zet képvise lõje lakossági fórumot tart a Költõ utca és
a Nyár utca 25. számig tervezett egyirányúsítása té-
májában március 3-án, csütörtökön délután 5 órától
a Könyves Kálmán Általános Iskolában (Miskolc, Könyves K. u. 2.).

Fogadóóra, fórum

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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FEBRUÁR 18–19., PÉNTEK–SZOMBAT

Országossá fejlõdött. Tizen har -
madik alkalommal rendezték meg
a miskolci Földes Ferenc Gim ná -
zium ban az iskola egykori tanárá-
ról, Árokszállásy Zoltánról elneve-
zett biológia és környezetvédelmi
versenyt. Az elmúlt években or -
szá gossá lett kétfordulós verseny
döntõjébe három kategóriába 35
iskola 91 versenyzõje jutott be.

FEBRUÁR 19., SZOMBAT

Ungvári küldöttség látogatott
Miskolcra, a delegációt Pavlov
Cucka, a helyi turisztikai bizottság
elnöke vezette. A vendégeket
Kákóczki András, a polgármesteri
hivatal kulturális osztályának ve-
zetõje és Molnár Péter, az oktatá-
si, kulturális, turisztikai, ifjúsági és
sport bizottság elnöke fogadta. Az
ungváriak elmondták: nyitni sze-
retnének Miskolc felé, és nagyon
érdeklõdnek az itteni fesztiválok,
kulturális események iránt. A láto-
gatást elõreláthatóan május végén
és augusztus 20-án viszonozzák
Miskolcról. 

FEBRUÁR 21., HÉTFÕ

Árvízi tározó, mederkotrás.
Zártkörû állománygyûlést tartottak
hétfõn a megyei katasztrófavédel-
mi igazgatóságon, amelynek kere-
tében értékelték az elmúlt évet és
meghatározták az idei feladatokat.
Bakondi György, az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
fõigazgatója elmondta, levonták
az elmúlt évbõl a megfelelõ kö-
vetkeztetéseket és elõkészítés alatt
áll a katasztrófavédelmi törvény
modernizációja, amely várhatóan
a nyáron születik meg. 

***
Zebrán gázolt. A zebrán gázolt el
két gyalogost egy autó a Szent pé -
teri kapuban hétfõ reggel. A 18 és

19 éves próbaidõs õrmester közül
egyiküket súlyos, a másikat köny-
nyebb sérülésekkel szállították a
mentõk kórházba. A két fiatal a
kollégiumból indult az iskolába, és
a gyalogátkelõ helyen próbáltak
szabályosan átmenni az úton. A
külsõ sávban érkezõ autó megállt,
és átengedte õket, ám a
Sajószentpéter irányából a belsõ
sávban érkezõ autó elütötte õket.

***
Zsûriztek a GrafiTritre. Jubilál
Miskolc nagyszabású képzõmûvé-
szeti rendezvénye: idén júniusban
a 25. GrafiTrit, azaz Gra fi kai Trien -
ná lét nyitják meg a Mis kolci Ga lé -
riában. Hogy kik azok a kortárs al-
kotók, akiknek mûveivel megis-
merkedhet a közönség, azt hétfõn
döntötte el a zsûri. Volt mi bõl vá-
lasztani: több mint 300 mûvész
közel 700 alkotást adott be.

FEBRUÁR 22., KEDD

Kis kémikusok nagy versenye. A
miskolci Széchenyi István Általá-
nos Iskola adott otthont a 7. és 8.
osztályos városi diákok kémia ver-
senyének. 2011 a kémia éve, ezért
szervezte a nagyszabású kémia
tantárgyi vetélkedõt a Városi
Pedagógiai Intézet a két felsõ év-
folyamban tanuló általános iskolai
diákok számára. A szaktanárok-
nak pedig bemutattak egy „tás-
kát”, amely valójában hordozható
laboratóriumot rejtett magában. 

***
Megemlékezést tartott kedd dél-
után a Miskolci Cigány Kisebbségi
Önkormányzat. Az egybegyûltek a

2009-ben, Tatárszentgyörgyön
gyilkosság áldozatává vált kisfiúért
és édesapjáért gyújtottak gyertyát.
Énekkel, verssel, zenével tiszteleg-
tek az áldozatok elõtt.

FEBRUÁR 23., SZERDA

Angliából érkeztek óvodapeda-
gógusok, általános és középiskolai
tanárok február végén egy hétre
Magyarországra, szakmai tovább-
képzés céljából. Eger és Budapest
mellett Miskolcra is ellátogattak az
Avastetõi Általános Iskolába, az
Avastetõi Óvodába és az Avasi
Gimnáziumba, hogy több szem-
pontot is figyelembe véve össze-
hasonlítsák az angol és magyaror-
szági közoktatást.

FEBRUÁR 24., CSÜTÖRTÖK

Megemlékezést rendeztek a
kommunizmus áldozatainak em-
léknapja alkalmából a megyeháza
dísztermében. Az ünnepség kultu-
rális mûsorral kezdõdött, majd Riz
Gábor országgyûlési képviselõ, a
megyei önkormányzat alelnöke
mondott beszédet, hangsúlyozva,
sok magyar saját bõrén tapasztalta
meg a padlássöprést, a kitelepí-
tést, a gulágot, milyen is volt a
népköztársaságban a nép ellensé-
gének lenni. Világszerte 100 mil -
lió ra becsülik a kommunizmus ál-
dozatainak a számát.

***
A Sajó-völgyi árvízvédelmi beru-
házásokról határozott a kormány.
A munkákra összesen 7,3 milliárd
forintot biztosítanak 2011-ben. 
A kormány döntése értelmében
Felsõzsolcán 5 kilométer,
Nagycsécsen mintegy 1,2 kilomé-
ter, Ónodon pedig 2,5 kilométer
hosszú települési árvízvédelmi töl-
tés kiépítésébe kezdenek.

***
A Bevándorlási és Állampolgár-
sági Hivatal elmúlt évének érté-

kelésén elhangzott: az elmúlt év -
ben 5500 külföldi állampolgár ho-
nosításáról született döntés. A ha-
zánkban élõ külföldiek egyharma-
da harmadik országbeli állampol-
gár, közülük legtöbben kínaiak,
szerbek vagy románok. A nem
ma gyar állampolgárok által elkö-
vetett jogsértések száma jelentõs
mértékben növekedett az elmúlt
évben, 2009-hez képest. Az érin-
tetteket legtöbbször kiutasították,
de õrizetet is számos esetben el-
rendeltek a jogsértõkkel szemben. 

***
Krízis újratöltve címmel tartott
sajtótájékoztatót csütörtökön
Mokrai Mihály, az MSZP miskolci
alelnöke. Álláspontjuk szerint
Miskolcnak jelenleg nincs gazda-
sági programja, csak kríziscsomag-
ja, melyben koncepciótlan meg-
szorítások szerepelnek. Mokrai
Mihály szerint az új városvezetés
nem indít új programokat, csak a
már futókat fejezi be.

FEBRUÁR 25., PÉNTEK

Rákóczi emlékezete. A II. Rá -
kóczi Ferenc által vezetetett kuruc
szabadságharcra emlékezve a me-
gyei önkormányzat Rákóczi-em -
lék évvé nyilvánította 2011-et. En -
nek keretében történész konfe-
renciát rendeztek a megyeházán.
Mengyi Roland, a megyei közgyû -
lés elnöke és Szõcs Géza, kultúr-
áért felelõs államtitkár Andrásfalvy
Bertalan néprajzkutatónak, Böjte
Csaba ferences atya távollétében
Kolozsvári Tibornak és Rózsa

György levéltárosnak az Erdélyi
Magyar Örökség Díjat adta át.

***
Virtuális hídépítõk. Nyolcadik al-
kalommal rendezték meg a diá-
kok számára kiírt virtuális hídépítõ
versenyt, amely eredményhirdeté-
sét pénteken tartották a Miskolci
Egyetemen. A versenyzõknek
megfelelõ acél- és kábelemekbõl
álló hídszerkezetet kellett létrehoz-
niuk, amely olcsó és strapabíró.
Az alkotásaikat egy 3D-s program
tesztelte. Az elsõ díjat a középis-
kola kategóriában Ozsváth Márk
(Kós Károly Építõipari Szakkö zép -

is kola, Tiszalúc), határon túli kö-
zépiskola kategóriában Virág Zsolt
(Márton Áron Gimnázium, Csík -
sze reda, Románia), Miskolci Egye -
tem, hallgatói kategóriában pedig
Kiss András (Újszász) vehette át.

***
Rovásírással. A városok közül el -
sõként Miskolc határában állít szé-
kely–magyar rovásírásos település-
névtáblát a Jobbik – jelentette be
Szegedi Csanád, a párt alelnöke.
Az õsi magyar kultúra ápolásának
jegyében az idén legalább 100 te-
lepülésnél szeretnének hasonló
táblát állítani.

KRÓNIKA: NAPRÓL NAPRA

Évente több ezer embernek
vész nyoma Magyarországon,
ezen belül a Miskolci
Rendõrkapitányság illetékessé-
gi területén is több száz eltû -
nési ügyben kell megindítani
az eljárást. Az ügyek összetéte-
le vegyes, de egyértelmûen
emelkedõ tendenciát mutat.

� SZEPESI S. 

– A hétköznapi szóhasználatban a
körözést fõként a bûncselekmé-
nyek miatt keresett személyek kap-
csán emlegetik, pedig a rendõrség
az ismeretlen helyre távozott – azaz
eltûnt – gyerekek, illetve felnõttek
esetében is személykörözést ad ki
– mondta el Nagy Sándor, miskolci
rendõrségi szóvivõ. – A körözési
rendszert a rendõrség üzemelteti,
de körözést más hatóságok – így
például a bíróság, ügyészség, vagy
a pénzügyi nyomozók – is kiad-
hatnak.

A Körözési Alapnyilvántartás
legutóbbi adatai szerint a hatályos
személykörözések száma Ma gyar -
or szágon jelenleg 40 145. Ebbõl el -
tû nés miatt 2503-at, a tartózkodási
hely megállapítása miatt 15 258-at,
elfogatóparancs kibocsátása miatt
pedig 22 384-et rendeltek el. 

A Miskolci Rendõrkapitányság il-
letékességi területén 2010-ben el-

fogatóparancs kibocsátása miatt
1183 alkalommal rendeltek el kö-
rözést, tartózkodási hely megál-
lapítása miatt pedig 74 esetben.
Úgynevezett „eltûnések” – azaz is-
meretlen helyre távozás – miatt
272-szer kellett megindítani az
eljárást. Az eltûntek közül 47
gyermekkorú, 106 pedig fiatalko-
rú volt. Külön statisztikát vezetnek
azokról, akik a gyermekvédelmi in-
tézményekbõl tûnnek el a kapi-
tányság illetékességi területén.
Tavaly 393 ilyen bejelentést kap-
tak, ebbõl 120 14 év alatti gyermek
eltûnésére vonatkozott, 273 pedig
14–18 év közötti fiataléra. Tizenegy
személy kivételével – hosszabb-rö-
videbb idõ alatt – mind elõkerül-
tek, de Nagy Sándor szerint je-
lentõs többletterhet ró a rendõr-
ségre ezen fiatalok állandó kere-
sése. Vannak ugyanis olyanok,
akik szinte napi rendszerességgel
megszöknek – haza a családjuk-
hoz, rokonaikhoz, vagy egyszerûen
csak csavarogni.

Bûnözõkké, áldozatokká
válhatnak

– Rendõrségi tapasztalatok szerint
az eredményes kutatásra akkor
van a legnagyobb esély, ha az el -
tû nést hamar észreveszik és gyor-
san bejelentik a rendõrségen – nyi-

latkozta a szóvivõ. A bejelentést kö-
vetõen ellenõrzik a hozzátarto-
zóktól kapott információkat. A
rendõrök felkeresik azokat a he-
lyeket, ahol a keresett személy ko-
rábban gyakran megfordult, be-
szélnek a rokonokkal, isme rõsökkel.
Minél több idõ telik el, annál ki-
sebb az esély az eltûnt megtalálá-
sára.

Azokat a helyi kapitányságok által
kibocsátott körözéseket, melyek-
ben egy hónapon belül nincs
eredmény, a megyei fõkapitány-
ságokon vizsgálják felül, majd pedig
három hónap elteltével az 
ORFK-n – ha továbbra is ered-
ménytelen marad a kutatás. 

– Az eltûnés miatti körözések
húsz év után évülnek el, a hozzá-
tartozók öt év után kezdemé-
nyezhetik az eltûnt személy halottá
nyilvánítását – tudtuk meg Nagy
Sándortól. 

Az eltûntek néha gyilkosság, em-
berrablás áldozatai lesznek, de
Miskolcon tavaly nem jutott a
rendõrség tudomására olyan el tû -
né si ügy, amely bûncselekmény-
re utalt volna, így vagy úgy, gya-
korlatilag minden olyan személy
elõkerült, akit eltûnés miatt ke-
restek. Kilenc olyan keresett sze-
mély volt, akiket holtan találtak
meg – kihûlés, vízbefulladás, ön-

gyilkosságok miatt – de idegen-
kezûségre utaló nyomot ezekben
az esetekben sem találtak a rend-
õrök. 

Sokféle oka lehet

Nagy Sándor szerint az eltûné-
seknek sok oka lehet – nyilván-
tartásukban szerepelnek olyanok,
akik idõskori szellemi leépülés
miatt tévedtek el, s olyan felnõttek
is, akik valamiért – esetleg családi
problémák miatt – ki akartak lépni
korábbi életükbõl, és errõl nem
szóltak otthon. Az eltûntek között
viszonylag sok a gyerek, de a leg-
veszélyeztetettebb a serdülõ kor-
osztály, akik leggyakrabban a csa-
ládon belüli problémák elõl akar-
nak elmenekülni. A szülõk válása,
esetleg erõszakos magatartása, a
velük szemben megnövekedett
követelmények vagy esetleg eg-
zisztenciális problémák miatt elvi-
selhetetlennek érzik a családban
az életüket. Lehet a cél figyelem-
felkeltés is: vannak, akik el -
tûnésükkel akarják jelezni, hogy
családjuk elhanyagolja õket. Ennek
persze számos veszélye van: a fia -
talok esetében fokozottan fennáll
a veszély, hogy rossz társaságba ke-
verednek, bûncselekmények ál-
dozataivá válnak, vagy õk maguk
válnak bûnelkövetõkké.

Több ezren tûnnek el évente
Különösen a fiatalok veszélyeztetettek

Jelöljenek bírósági ülnöknek
választható személyeket – erre
kéri hivatalos közleményében
Kriza Ákos polgármester a
Miskolcon lakóhellyel és vá-
lasztójoggal rendelkezõ ma-
gyar állampolgárokat, társa-
dalmi szervezeteket.

Az Alkotmány értelmében, a tör-
vény által meghatározott ügyekben
és módon nem hivatásos bírák,
azaz ülnökök is részt vesznek az
ítélkezésben. Legutóbb 2007-ben
választottak ülnököket, ezek meg-
bízatása ez év 22-én lejár.

A köztársasági elnök határoza-
ta alapján az új bírósági ülnökök
megválasztását március 7. és áp-
rilis 30. között kell lebonyolítani. A
miskolci önkormányzat a B.-A.-Z.
Megyei Bíróságra, a Miskolci Városi
Bíróságra és a Miskolci Munkaügyi
Bíróságra választhat ülnököket,
meghatározott számban.

Bírósági ülnöknek büntetlen
elõéletû, választójoggal rendel-
kezõ, 30. életévét betöltött, de 70.
életévét még el nem érõ, magyar
állampolgár jelölhetõ.

A jelöléshez szükséges nyom-
tatványok a Polgármesteri Hivatal
Jegyzõi Irodájában szerezhetõk
be. Az ülnök jogaira és kötele-
zettségeire vonatkozó tájékoztató
a polgármesteri hivatal földszinti
hirdetõtábláján (Városház tér 8.) te-
kinthetõ meg. Az ülnökválasztás-
sal kapcsolatos egyéb kérdésekben
a 46/512-795 vagy 46/512-768
számú telefonon kaphatnak tájé-
koztatást az érdeklõdõk.

A jelöléseket tartalmazó nyom-
tatványokat (letölthetõk a város
honlapjáról: www.miskolc.hu) a
jelölt elfogadó nyilatkozatával
együtt, legkésõbb április 1-jén,
déli 12 óráig lehet leadni a
Polgármesteri Hivatal Jegyzõi
Irodájában.

Ülnökválasztás lesz

Vasárnap, február 27-én vala-
mennyi katolikus templomban a
katolikus iskolák javára perselyez-
nek. Ezen a napon a Mind szenti
plébánia tanácstermében délután
fél 5-tõl mocorgós szentmisét mu-
tatnak be a kisgyermekes csalá-
doknak.

Hétfõn, 28-án az este 6 órai
szentmisét Kelemen Didák bol-
doggá avatásáért mutatják be a mi-
norita templomban. Borvacsorát
rendeznek március 5-én 19 órától
a minorita ebédlõben. Je lentkezni
és érdeklõdni a plébániairodán
lehet.

HARANG-HÍREK
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Március 1-jétõl folytatódik a
miskolci villamospálya felújí-
tása, hamarosan pedig az új
szakaszt is elkezdik építeni. A
munkák miatt az autósoknak
új közlekedési rendre, a tö-
megközlekedõknek pedig vil-
lamospótlókra, terelt járatokra
kell felkészülni. Összeszedtük
a legfontosabb információkat
a jövõ keddi munkakezdés
elõtt.

� TAJTHY Á.

Március és szeptember között a
kivitelezõ egyszerre dolgozik a
Thököly utcától a Diósgyõr vég-
állomásig, a Diósgyõr végállomás
és a Kilián betétvégállomás között,
valamint a meghosszabbítás sza-
kaszán. 

Közösségi közlekedés 

Villamos: a Tiszai pályaudvar és a
Thököly utca között közlekedik 1V
jelzéssel.

A Thököly utca és Diósgyõr kö-
zött villamospótló autóbuszok
járnak, három különbözõ jelzés-
sel, három különbözõ útvonalon,
a pótlásba az 1, 1A busz is bese-
gít, ezért mind menetrendjük,
mind útvonaluk változik ideigle-
nesen (a buszok megállóit az át-
szállás könnyítése érdekében ösz-
szehangolják), a projekt miatt
sûrûbben jár majd a 21-es busz,
a 21A-s pedig ritkábban, csak hét-
köznapokon, a reggeli csúcsfor-
galomban.

1VP autóbusz: Thököly utca –
Diósgyõr. Útvonala: Thököly
utca – Kiss Ernõ utca – Újgyõri
fõtér (végállomáson át), majd ezt
követõen a villamospálya mel-
lett. Kivétel a Zenta u., ahol nem
állnak meg, és a Vincze u.,

amely helyett a Táncsics tér
buszmegállókban állnak meg a
villamospótló járatok. Diósgyõr
felõl az Újgyõri fõtérig szintén
a villamossínek mellett járnak a
buszok, majd az Újgyõri fõtért
követõen a Gyõri kapun át köz-
lekednek a járatok a Thököly ut-
cáig.

2 VP autóbusz: Thököly utca –
Diósgyõr. Útvonala: az elõzõvel
szinte megegyezik, de a buszok
bekanyarodnak a Vasgyárba, így
Diósgyõr felé az Újgyõri fõteret
nem érintik, a belváros felé pedig
nem az 1,1A buszok Újgyõri fõtér
megállójában állnak meg, hanem
a városrész postája elõtt.

0VP: körjárat a Thököly utca –
Újgyõri fõtér – Thököly utca sza-
kaszon. Útvonala: Thököly utca –
Kiss Ernõ utca – Vasgyári út –
Andrássy utca – Gyõri kapu –
Északi tehermentesítõ – Névtelen
utca – Thököly utcai ideiglenes
végállomás.

1, 1A busz: a menetrendjük vál-
tozik, a két vonalon gyakrabban
járnak majd. Útvonaluk a Szent
Anna térig változatlan, ezt köve-
tõen az Északi tehermentesítõn to-
vábbhaladva lekanyarodnak a
Névtelen utcán át a Thököly utcai
ideiglenes végállomásra, ahol
közös megállóban állnak meg a
villamosokkal és a villamospót-
lókkal. Ezt követõen a Kiss Ernõ
utcán haladnak tovább a fentebb
leírtaknak megfelelõen. Az Új gyõri
fõtéri végállomás után útvonaluk
változatlan, megállóikat szintén
összehangolják a villamospótlók-
kal.

A villamospótló buszokra –
ahogy eddig is – a villamosokra
érvényes utazási igazolványokkal
lehet majd felszállni, és az utazási

feltételek szerinti kedvezmények
is igénybe vehetõk. A villamoson
vagy villamospótlón érvényesített
menetjegy a villamosvonal teljes
hosszán érvényes. Aki a Thököly
utcán a villamosról villamospót-
ló autóbuszra száll át (vagy for-
dítva), az elsõ jármûvön érvé-
nyesíti a menetjegyet a szokásos
„számos” mezõjénél, majd át-
szálláskor megfordítja a jegyet és
a másik végén érvényesíti. Az 1,
1A buszok pedig ugyan besegí-
tenek a pótlásba, ám azt a bér-
letesek közül továbbra is csak a
busz- és kombinált bérletesek ve-
hetik majd igénybe. 

Közlekedés autóval

Mint megírtuk korábban, egyirá-
nyú lesz a belváros felé az Új gyõri
fõtér – Thököly utca szakaszon
a Gyõri kapu, ide kizárólag a cél-
forgalom hajthat be. 

Javasolt kerülõútvonal: a Kiss
Ernõ u. és a Görögszõlõ u. – Andor
u. – Kõporos u. útvonal (az utób-
bi útvonal a József u. és a Maros
u. között a belváros felé egyirá-
nyú lesz). A terelõútvonalakon a
forgalom könnyebb lebonyolítása
érdekében egyirányúsítják a Rácz
Ádám és a Bíró utcát a Maros és
a Zoltán utcák között a Maros utca
felé.

A közúti forgalom elõl teljes szé-
lességben lezárják a Gyõri kapu
Ifjúsági Ház elõtti részét a Thököly
u. – Bársony J. u. közötti részen
az átépítés idejére. 

Javasolt kerülõútvonal a város
déli része irányából: Varga-he-
gyen át.

Az Újgyõri fõtér – Diósgyõr
szakaszon Diósgyõr irányába a
belsõ sávot lezárják, de mindig
csak az építési munka alá vont
szakaszon. 

Útfelújítás is lesz

A terelõutak között olyan utcák
is szerepelnek, melyeken koráb-
ban nem közlekedtek buszok, és
azok javítása szükséges ahhoz,
hogy a jármûvek hosszú távon ne
sérüljenek. 

– Jelen állás szerint az MVK Zrt.
a Harmadik utca és Elsõ utcánál
található útszakasz javítását kérte
a kivitelezõtõl, hogy a megnö-
vekvõ autóbuszforgalom bizton-
ságos kijárása biztosított legyen az
autóbusz-végállomásról – mond-
ta el a MiNap kérdésére Csontos

Ágnes projektmenedzser. Ez a
munka az idõjárás javulásával, vár-
hatóan márciusban kezdõdhet
el, akkor, ha már az aszfalt is ren-
delkezésre áll (hidegben a be-
szállítók sem tudnak aszfaltot
elõ állítani).

– A Kõporos utca belsõ társas-
házi szervizútját megnyitjuk a
Kõporos utca felé. Ezen a helyen
szükséges a meglévõ zúzott köves
út felújítása, szélesítése, ezt is el-
végzi a kivitelezõ – szögezte le
Csontos Ágnes 

A feszített tempójú munkavég-
zésre egyébként azért van szük-
ség, mert a projektnek – pálya-
felújítással és építéssel együtt –
december 31-éig kell elkészülnie.
A tervek szerint az Újgyõri fõté-
rig a szeptemberi iskolakezdésre

újraindul a villamos, a továbbiak
pontos ütemezésérõl a cég késõbb
ad tájékoztatást. 

Miközben a pálya épül, az új
villamostender kiírására is készül
már az MVK Zrt., részletekrõl
azonban majd csak a hivatalos
döntés után lehet beszámolni.

– Jelenleg ezt készíti elõ a
Városgazdálkodási és -üzemelte-
tési Bizottság – mondta Csontos
Ágnes. Elindult viszont a jogi el-
járás az elõzõ közbeszerzési el-
járással kapcsolatos döntés miatt.
Az elsõ tárgyalás idõpontját már
kitûzték, az MVK-nál pedig abban
bíznak, hogy ha nem is elsõ
fokon, de a késõbbi eljárások
kapcsán számukra kedvezõen bí-
rálják majd el a felülvizsgálati ké-
relmet.

Forgalomtechnikai módosítá-
sokkal készülhet el a Kiss Ernõ
utca, vagyis a déli tehermente-
sítõ meghosszabbítása. Az en-
gedélyeztetési eljárás után
márciusban folytatódhat a kivi-
telezés, és ha minden jól megy,
április 30-áig elkészül a beru-
házás.

� HORVÁTH IMRE

Már novemberben jelezte az újon-
nan felállt városvezetés, hogy nem
tartják jó megoldásnak a Kiss Ernõ
utca meghosszabbításának mód-
ját, és dolgoznak azon, hogy ész-
szerûsítsék a beruházás részleteit.
Mint Lengyel Katalin, a Miskolci
Városfejlesztési Kft. ügyvezetõje
érdeklõdésünkre elmondta, for-
galomtechnikai módosítások tör-
téntek a beruházásnál, melyeket
most engedélyeztetnek a Köz le -
kedési Hatóságnál és a közre -
mûködõ szervezetnél.

Az eredeti tervek szerint a meg-
hosszabbítás 2 x 2 sávon készült
volna el, négy híddal, ez azonban
komoly ellenállást váltott ki a kör-

nyéken lakókból és az érintett in-
tézményekbõl. Egészen pontosan
egyáltalán nem szerették volna, ha
elkészül az útfejlesztés, ez azon-
ban nem lehetséges, hiszen egy
uniós támogatottságú, már majd’
nyolcvan százalékos készültségû
beruházásról van szó, melynek az
összértéke egymilliárd forint fölött
van. Már túl vannak több lakossá-
gi egyeztetésen, illetve az intéz-
mények vezetõivel és a tervezõvel
is többször asztalhoz ültek. A meg-
beszélések eredménye lett a mó-
dosítás, mely szerint 2 x 1 sávon
halad majd a forgalom, a második
sávokon pedig – ahol lehetõség van
rá – parkolókat alakítanak ki. Így
késõbb arra is lesz lehetõség, hogy
ha indokolt a forgalom miatt, akkor
mégis 2 x 2 sávon haladhasson a
közlekedés kis átalakítással.

Elkerülik az óvodaudvart

Ez a forgalomtechnikai változás
érinti a már letelepített jelzõlám-
pákat is, amelyeket így át kell han-
golni, ezt szintén tartalmazza az en-
gedélyezés alatt álló tervmódosí-

tás. A beruházásnak van két neu-
ralgikus pontja is, az egyik a
Malomszög utca végén lévõ híd,
melyet kétirányúra terveztek ere-
detileg, ám ez az új tervekben már
egyirányú. A másik probléma a
Petõfi utca déli oldalán merült fel,
ahol Diósgyõr irányából a forgal-
mat a Reményi utcán keresztül ter-
vezték átvezetni a Meggyesalja ut-
cára. Tulajdonképpen az óvoda ud-
varán keresztül, melynek már el is

kezdték õsszel a kerítésbontását.
Ahogy Lengyel Katalin mondja, ezt
nem csak nem szerették volna, de
az elõírások nem is teszik lehe tõvé.
Ennek megoldására a Petõfi utca
azon részét, amely a most meg-
épült ferde híd és a Rácz György
utca között van, kétirányúvá teszik,
ezért itt szükség van az úttest szé-
lesítésére és az útpadka átépítésére.
Ter mészetesen ennek megfele-
lõen ezen a részen is forgalom-

technikai változások történtek,
amelyeket szintén engedélyeztet-
nek.

Az elõzetes egyeztetések alap-
ján úgy tûnik, március elején meg-
kaphatják az engedélyeket, és el-
indulhat a munka. Ha minden
rendben lesz, akkor április 30. a ki-
vitelezési határidõ, de elképzel-
hetõ, hogy lesz egy kis csúszás, ez
esetben is befejezik a kivitelezést
májusban.

Nem lehet táblázni

Továbbítottuk Lengyel Ka ta lin nak
azokat az olvasói panaszokat is,
melyek szerint a munkát nem túl
szépen hagyták abba, sok helyen
az aszfaltozás csúnya, gödrök, be-
tondarabok maradtak, és Petõfi
utca páros (északi) oldalán nincs
rendesen kitáblázva a forgalmi
rend, ami miatt balesetek is vol-
tak már. Az ügyvezetõ elmondta,
itt egy félbehagyott építkezésrõl
van szó, még a végleges aszfalt-
réteget sem kapta meg az úttest.
De jelzésünkre a kollégái átnézik
a területet, hogy milyen beavat-

kozásra van szükség. Amíg az új
forgalmi rendet nem engedélye-
zik, addig a jelen állapotot kell
fenntartani, és táblát sem beven-
ni, sem kitenni nem lehet.
Természetesen az engedélyek bir-
tokában már lehet lépni. A bal-
esetekkel kapcsolatban pedig meg-
jegyezte, nem lehet tudni bizto-
san, hogy azoknak köze van-e a
jelenlegi forgalmi rendhez – de ha
így lenne, a rendõrség már jelez-
te volna.

Kérdésünkre Lengyel Katalin azt
is elmondta, hogy a beruházás be-
lefér az eredetileg tervezett költ-
ségvetési keretbe, plusz kiadást csak
a korábban említett Petõfi utcai két-
irányúsítás jelent, ez a számítások
szerint húszmillió forintba kerül
majd. Az ügyvezetõ azt is hozzá-
tette: az új városvezetés másképp
szerette volna ezt a beruházást ki-
viteleztetni, az építési osztály is más
forgalmi rendet tartana célszerû -
nek, de ebben a készültségi fok-
ban és tekintettel arra, hogy uniós
projektrõl van szó, már nem tud-
tak többet változtatni rajta.

Májusig elkészül az áttervezett tehermentesítõ

VILLAMOSPÓTLÓK, ZSÁKUTCÁK, TERELÕUTAK
Március elsejétõl szeptemberig egyszerre dolgoznak a felújítandó és az új villamosszakaszon

A kereskedõk és a lakók kez-
deményezésére csütörtök este
fórumot tartottak a Szent Imre
Római Katolikus Általános
Iskolában a Zöld Nyíl projekt
rövidesen induló Thököly
utca és Újgyõri fõtér közötti
szakaszának építésérõl.

� CSONTOS L.

– Mielõtt március 1-jén belecsa-
punk a munkába, lehetõség van
az egyeztetésre – nyitotta meg a
fórumot Csontos Ágnes projekt-
menedzser. Másfél tucat kereskedõ
és lakos, közös képviselõ, valamint
a Zöld Nyíl projektben érdekelt

közlekedési és kivitelezési szak-
emberek jöttek el. Láthatóan
okultak a belvárosi építkezés ta-
pasztalataiból, mivel a legtöbben
arra voltak kíváncsiak, hogyan is
fognak majd behajtani az épít-
kezés ideje alatt boltjaikhoz, la-
kásukhoz, hogyan tudják megol-
dani az áruszállítást és a vevõk le
tudnak-e parkolni? Mert hiába tar-
tanak nyitva, ha a vevõ nem tud
behajtani, illetve nem állhat meg
autóval. 

A felsõvezetéket tartó oszlopok
helyének kijelölése is több kritikát
kapott. A forgalomtereléssel kap-
csolatban többen is kérték, hogy

a Szent Imre iskola elõl tegyék át
egy utcával arrébb, mert nagy tor-
lódások lesznek iskolakezdéskor és
-végzéskor. A legtöbb kritikát a vil-
lamospályát a forgalmi sávtól el-
választó gömbsüvegsor kapta: ami
a fõvárosban, a 2 x 3 sávos kör-
úton jó megoldás, az Miskolcon a
Károly utca és az Újgyõri fõtér kö-
zötti 1 x 1 sávon nem csökkente-
ni, hanem növelni fogja a bal-
esetveszélyt, mondták. 

A fórumon résztvevõ közleke-
dési és kivitelezõ szakemberek
szorgalmasan jegyzeteltek: a leg-
több témában további egyezte-
tésekre van szükség.

Nem kérnek a gömbsüvegbõl

A Thököly utca, ahogy tavaly, az idén is fontos átszállóhely

A Malomszög utca végén lévô híd kettô helyett egy irányú lesz
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A támogatások drasztikus
csökkentése ellenére sem
marad el az idei Bartók + …
Miskolci Nemzetközi
Operafesztivál. A szervezõk
folyamatosan dolgoznak, hogy
a kiesõ összeget minél inkább
pótolják, és az eddig megszo-
kott magas színvonalat bizto-
sítsák a közönségnek. A prog-
ram függ a márciusban befo-
lyó összegektõl, ám a hónap
végére végleges mûsorrendet
ígérnek a rendezõk.

� KISS J.

A város nehéz pénzügyi helyze-
te az operafesztiválra is hatással
van: a tavalyi, már csökkentett 125
millió helyett most 70 millió fo-
rintot fordítana a rendezvényre. A
szaktárca pedig egy pályázat ke-
retében ugyanekkora összeggel kí-
vánja támogatni az eseményt. A

2006, 2007 és 2008-as évhez ké-
pest 50 százalékos az elvonás mér-
téke, ám mindeddig úgy tûnik,
hogy a tervezett programból egyet-
len rangosabb eseményt sem kell
lemondani, tudtuk meg Bátor
Tamás fesztiváligazgatótól. A fesz-
tivál idõtartama sem változik, ám

elõfordulhatnak olyan al-
kalmak, amikor nem lesz
rendezvény, hiszen a ren-
delkezésre álló összegbõl fi-
nanszírozni kell a dolgozó-
kat, és a fesztiválirodát is
fenn kell tartani. Ez a 140 mil-
lió forint tehát nem fordít-
ható teljes egészében a prog-
ramokra.

– Az operafesztivál végle-
ges programját várhatóan a
március 23-ára tervezett saj-
tótájékoztatón közöljük
majd – mondta kérdésünk-
re Bátor Tamás fesztivál-

igazgató. – Mindazonáltal addig
még egy eseménydús hónap áll
elõttünk, hiszen jóval kisebb ösz-
szegbõl gazdálkodunk. 

Bátor szerint csupán ezt az
évet kell átvészelni, hogy a jövõben
könnyebb legyen. Opti miz musát
mutatja, hogy már készenlétben

van a 2012-es és 2013-as opera-
fesztivál szervezése is.

– Óriási összefogásra van szük-
ség, hiszen a kultúra egy olyan
produktum, ami nem csupán
Miskolc, hanem egész Ma gyar -
ország számára fontos. Cégektõl
és különbözõ helyekrõl igyek-
szünk a hiányt pótolni, de tudjuk,
hogy sok kulturális rendezvény van
hasonló helyzetben. A március sok
mindenre választ adhat – hang-
súlyozta a fesztiváligazgató.
– Ebben az idõszakban kiderül,
hogy milyen mértékben tudjuk
megvalósítani terveinket, kide-
rül, milyen programmal készülünk
majd a fesztiválra.

Az azonban bizonyos, hogy a
négy ország összefogásával létre-
jövõ Liszt-operát, a Szerelem -
kastélyt láthatja majd a közönség,
hiszen annak munkái már folya-
matosan zajlanak.

A Gyermek- és Ifjúsági Házak mû -
vészeti csoportjainak II. Országos
Találkozója alkalmával a miskolci
Ifjúsági és Szabadidõ Ház táncver-
senyt rendez. Farsangi táncok kate-
góriában 10–14 éves korú iskolások
versenyezhetnek, modern táncban
három korosztály mérheti össze tu-
dását 6–10, 11–14 és 15–22 éves korig.
A mûvészeti iskolák és táncstúdiók
formációs táncban mutatkozhatnak
be 6–10 és 10–14 éves korig.

Új kategóriaként jelenik meg a
Diákformációs Táncversenyen a sza-
bad tánc, melyre egyéni és páros ka-
tegóriában 13 és 26 éves korú fiata-
lok adhatják le a jelentkezésüket.
Várják a Miskolc és vonzáskörzeté-
ben mûködõ intézmények, stúdiók
és mûvészeti iskolák jelentkezését,
melynek határideje március 5.
Jelentkezési lap igényelhetõ az ifi-
haz@ifihazmiskolc.hu e-mail címen
és a www.ifihazmiskolc.hu webol-
dalon, ahol bõvebb információt kap-
hatnak a versenyrõl.

Túljelentkezés esetén az elõ -
döntõket március 12-én, szombaton
az Ifjúsági és Szabadidõ Házban tart-
ják, a döntõket április 9-én, a Mis -
kolc Városi Sza badidõ Köz pont -
ban, a Generali Arénában rendezik.

A legjobb csoportok, párok fel-
léphetnek a december 17-én meg-
rendezendõ 36. Nemzetközi For -
mációs Táncfesztivál elõdön tõjén.

Táncosoknak

Zenei, hangtechnikai, színházi
és még számos mûvészeti terü-
let gyakorlati ismereteit sajátít-
hatják el azok a fiatalok, akik
részt vesznek a Miskolcon
mûködõ Tudásgyár program-
ban. A közel 70 millió forintos
képzés 20 hónapon keresztül
várja a tanulni vágyó középisko-
lásokat. 

� VAJTÓ LÁSZLÓ

A Tudásgyár „Fiatalok a fiatalokért”
szlogent viselõ oktatási program
különbözõ gyakorlati képzéseit a
valamikori DAM-gyártelepen tart-
ja meg, ahol a Factory Aréna biz-
tosít megfelelõen felszerelt ter-
meket.

A MÛÚT folyóirat és a Factory
Aréna közösen pályázott, és egy
TÁMOP projekt keretein belül
közel 70 millió forintos támogatást
nyertek a 20 hónapot felölelõ ok-
tatási programra, tudtuk meg
Kishonthy Zsolt projektszervezõtõl.
A Tudásgyár célja, hogy a közép-
iskolás fiataloknak az iskolai okta-
táson kívül különbözõ területeken
kötetlen, gyakorlati képzéseket biz-
tosítsanak az irodalom, a színház,
a film, a képzõmûvészet és a hely-

történet témaköreiben. A diákok a
mûhelyfoglalkozásokon neves elõ -
adók, rendezõk, mûvészek elõ -
adásait is meghallgathatják. A hely-
színnek természetesen külön je-
lentõsége van, tette hozzá Kishonthy
Zsolt, hiszen a fiataloknak érdemes
megismerniük a város egyik örök-
ségét.

A Tudásgyárban nemcsak a
mûvészeti képzésekre várják a fia-
talokat, hanem a technikai szakmák
rejtelmeit is bemutatják az oktatá-
sok alatt. Így például lehet jelent-
kezni a hanggyár foglalkozásaira,
ahol elsajátíthatják az érdeklõdõk

a hangosítási funkciókat, valamint
megtanulhatják a dj szakmát is. Parai
Roland projektkoordinátor azt is
hozzátette, hogy bejárásokat is tar-
tanak a csoportoknak: ellátogatnak
olyan épületekbe, ahol megismer-
hetik a hangosítási rendszerek
mûködését a diákok. 

A szervezõk szerint fontos a szó-
rakozva tanulás, így minden kép-
zést igyekeznek érdekessé, moz-
galmassá tenni. A csoportokat fo-
lyamatosan indítják, így az ingye-
nes képzésre bármikor jelentkez-
hetnek a diákok, ha kedvet kap-
nak valamelyik témához.

Tudásgyár a fiatalok
oktatásáért

BIZTOSAN NEM MARAD EL
AZ OPERAFESZTIVÁL!

Csehné Gyöngy Eszter kismama
már nagyon várja a készlet-kiáru-
sítást: „Szerintem nagyon megka-
pó ajánlat. Biztos sokan el fognak
jönni – közöttük én is –, mert a mai
világban nem mindegy, hogy jó
minõséget kedvezõbb áron meg tu-
dunk venni gyermekeinknek.
Szeretem a Tégel bababoltot, mert
tágas, sok minden ki van állítva, bõ
a választék. Se gí tõkészek az eladók,
teljes körû tájékozta tást kapok min-
den termékrõl, türel mesen vála-
szolnak a kérdéseimre. Folya ma to -
san frissülõ az árukészlet.”

Babakocsik, bútorok, ágynemûk,
biztonsági gyerekülések, etetõszé-
kek, járókák, utazóágyak, hinták,
kádak, kádállványok, szoptatási
termékek, kiegészítõk, játékok,
bébi ruhák, bébi- és gyerekcipõk

(18–30-as méretig)... ÁFA NÉLKÜL!
Azaz 20% kedvezményt adunk
min den, nem akciós termékünk-
re a pénztárnál.

Ezen kívül kifutó és tavalyi mo-
dellek 30–50% engedménnyel. 

Ezt ne hagyd ki! 
Ajándék ingyenes szállítás!
Bútorainkat 50 ezer forint felet-

ti vásárlás esetén ingyenesen ki-
szállítjuk az áruház 30 km-es kör-
zetén belül.

Szeretettel várunk áruházunk-
ban... TÉGEL BABA Miskolc, József
Attila u. 27. Nyitva tartás hétfõtõl
szombatig: 10–18 óráig.

(Ajánlatunk március 1–19-ig tart;
csak a raktárkészleten lévõ és ki-
állított termékeinkre, a készlet ere-
jéig! Részletek az áruházban.) 

(x)

Kihagyhatatlan
ajánlat kismamáknak 

Áfa nélküli hetek a Tégel Babaszakáruházban

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

ÚTÉPÍTÔ GYAKORLATTAL 
RENDELKEZÔ SZAKMUNKÁSOK, 

GÉPKEZELÔK
jelentkezését várja.

Jelentkezési határidô: 2011. március 11.

Jelentkezni lehet írásban (szakmai önéletrajzzal):
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.
3531 Miskolc, Gyôri kapu 48–50.
vagy varosgazda@varosgazda.hu

TTaavvaasszz ii   cc iippôôvváássáárr
Szezon elôtti akciós vásár

Nem csak a „20” éveseké a világ

1000 Ft, 1500 Ft, 2500 Ft-ig
Garantált ár

� nõi félcipõk � szandálok  
� szandálcipõk � papucsok
� komfortpapucsok

Puha, könnyû, 
kényelmes cipõk 
széles választéka

Miskolc, 
Technika Háza 

március 3. (csütörtök), 
9–13 óráig

APRÓHIRDETÉS
Miskolc sétálóutcáján utcafronti,  70 nm-es üzlethelyiség kiadó vagy
örökbérleti joga féláron eladó. Tel.: +36-70/387-2739.

A miskolci Ifjúsági 
és Szabadidő Ház 
munkatársat keres 

pénztáros-gazdasági 
ügyintéző 

munkakör betöltésére, közgazdasági végzettség-
gel. Organ-P könyvelési rendszer ismerete előnyt
jelent. Bérezés a Kjt. szerint. 

Jelentkezés: önéletrajz benyújtásával az Ifjúsági és
Szabadidő Ház titkárságán (3531 Miskolc, Győri kapu
27. Tel.: 46/411-747, e-mail: ifihaz@ifihaz miskolc.hu),
munkanapokon személyesen 9 és 16 óra között vagy
a fenti e-mail címen 2011. március 4-ig.

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Egy külön pályázat keretében
megújulhat a Selyemréti
Strandfürdõ épülete is – adtuk
hírül annak kapcsán, hogy
végre hamarosan beindulhat a
fürdõfejlesztés. Mekkora ösz-
szeget tudnak az épületre for-
dítani? Milyen új szolgáltatá-
sokat terveznek? Errõl Czinkné
Sztán Anikót, a Mis kolci
Turisztikai Kft. ügyvezetõ igaz-
gatóját kérdeztük meg. 

A tervek szerint mintegy 100 mil-
lió forintot fordíthatnak az épületre,
pontosan 83 millió plusz áfával szá-
molnak. Ugyanis az Új Széchenyi
Terv keretében turisztikai attrak-
ció, szolgáltatás bõvítésére nyúj-
tanak be pályázatot, ezen maxi-
mum 50 milliót lehet elnyerni, a
többi az önerõ. A pályázat még
most készül, de Czinkné Sztán
Anikó optimista.

– Komoly összeg áll rendelke-
zésre, és a pályázatonként el-
nyerhetõ 5–50 millió forint kicsi-
nek számít, tehát minden esélyünk
megvan arra, hogy nyerjünk –

mondta. – Az épület építészeti,
mûszaki felmérése megtörtént,
most folynak az egyeztetések,
tehát hogy pontosan mit valósít-
hatunk meg, azt még nem tudjuk,
hiszen befolyásolja a terveinket
például az is, mekkora terek áll-
nak majd a rendelkezésünkre. De
azt természetesen tudjuk, mit sze-
retnénk: bõvíteni az öltözõt, a zu-
hanyozót, hogy több embert kom-
fortosabban szolgálhassunk ki, és
bõvítenénk a szolgáltatásokat is. 

Ez utóbbi keretében például a
szauna egy 20 fõs pihenõszobá-
val és infraszaunával egészül ki,
megújul a konditerem, szeretnék
a masszázst és az egyéb wellness-
szolgáltatásokat bõvíteni. És bõven
kínál feladatot az épület víz- és
fûtésrendszerének átalakítása, a
rossz állapotban lévõ tetõ is. 

– A pályázatot májusig kell el-
készíteni, de nagyon bízunk benne,
hogy az egyfordulós rendszernek
köszönhetõen felgyorsul az elbí-
rálás, és így a fürdõfejlesztéssel pár-
huzamos átalakulhat a fogadó-
épület is – mondta Czinkné.

TÖBB EMBERNEK,
KOMFORTOSABBAN
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Rendkívüli közgyûlést kezde-
ményezett Miskolc város kép-
viselõ-testületének szocialista
frakciója az önkormányzat
gazdasági programjáról, me-
lyet szerda délután 1 órára hí-
vott össze Kriza Ákos polgár-
mester. Az ülésen a szocialis-
ták visszavonták volna az elõ -
terjesztést, ám azt a grémium
mégis megszavazta. Végül a
kétfordulós megtárgyalás mel-
lett döntöttek a képviselõk,
így az eredeti terveknek meg-
felelõen, március 10-én tekin-
tik át az anyagot.

� HORVÁTH I.

Az MSZP-frakció szerint krízis-
helyzet van Miskolcon, ezért kez-
deményezték a rendkívüli köz-
gyûlés összehívását, melyen így az
elõterjesztés szerint egyetlen na-
pirend szerepelt: javaslat az ön-
kormányzat gazdasági program-
jára.

Az ülés elején Kriza Ákos pol-
gármester elmondta, a gazdasá-
gi program megtárgyalása és el-
fogadása szerepel az éves mun-
katervben, méghozzá a március
10-ei közgyûlés hetedik napiren-
di pontja szerint. A törvény sze-
rint az alakuló közgyûlés ülését
követõ hat hónapon belül kell el-
fogadni az önkormányzat gazda-
sági programját, ez a határidõ áp-
rilis 14-én jár le. Hozzátette:
semmi nem indokolja, hogy ha-
marabb tárgyalják, és emiatt rend-
kívüli közgyûlést hívjanak össze.

Ügyrendi javaslattal élve Simon

Gábor, az MSZP frakcióvezetõje
elmondta: nem látták akadályát
annak, hogy a programot hama-
rabb tárgyalják, mert a gazdasági
folyamatok sürgetõek. A prog-
ram azonban láthatóan nem ké-
szült el, ezért javasolja, hogy a nem
létezõ programról ne tárgyaljanak.
Az ügyrendi javaslatot a képviselõk
16 nem és 8 igen szavazat mel-
lett nem fogadták el, majd 16 igen
és 8 nem mellett megszavazták a
rendkívüli közgyûlés napirendjét
a meghívó szerint.

Mielõtt azonban elkezdõdhetett
volna a közgyûlés munkája, Kiss
János, a Fidesz-frakció vezetõje
szintén ügyrendi javaslattal élt,
mely szerint ne bocsássák most
vitára az elõterjesztést, hanem két
fordulóban tárgyalja a grémium,
legközelebb az eredeti munkaterv
szerint március 10-én. Kiss János
ügyrendi javaslatát elfogadta a gré-
mium, így ezzel az ülés véget ért.

Kriza Ákos: 
valóban krízis van

A közgyûlést követõen Kriza Ákos
polgármester a sajtó képviselõi-
nek elmondta, Miskolc önkor-
mányzata és közgyûlése is a jog-
szabályok, illetve az elõzetesen el-
fogadott munkaterv szerint teszi
a dolgát, idõben elkészülnek az
anyagok és elõterjesztések, így
nem értik, miért kell ezt a mun-
kát megzavarni, olyan közgyûlést
összehívni, amely teljesen értel-
metlen és okafogyott. Úgy gon-
dolják, az MSZP tevékenysége
csak arra irányul, hogy megtörje

és megzavarja a munka lendüle-
tét, hogy ne tudják a város érde-
kében azokat az energiákat össz-
pontosítani, amelyre szükség van.
Nagyon jól tudják, hogy krízis van,
és ezt kezelni kell, de ezt a krí-
zist nem õk okozták, hanem örö-
költék.

MSZP: 
már látni kellett volna

Az MSZP-frakció sajtótájékozta-
tóján Simon Gábor frakcióvezetõ
azzal kezdte, hogy „kibújt a szög
a zsákból”, korábban arról lehe-
tett hallani, hogy szakértõ csapat
áll Kriza Ákos mögött, de ha így
lett volna, akkor „csak be kellett
volna nyúlni a fiókba az anyagért,
és benyújtani a közgyûlés elé”.
Hozzátette, a törvény szerint a
közgyûlés elõtt hat héttel be kell
nyújtani a közgyûlési elõterjesz-
tést törvényességi véleményezés-
re a jegyzõnek, tehát a gazdasá-
gi programnak már január 27-én

létezni kellett. Ha így van, akkor
semmi akadálya, hogy vitatkoz-
hassanak róla, ám a mai napig
sem kapták meg az anyagot. 

Jobbik: Simon Gábor 
kérjen bocsánatot

A Jobbik-frakció sajtótájékoztató-
ján Szegedi Márton frakcióve-
zetõ rendkívül felháborítónak ne-
vezte, amit a szocialista párt „sér -
tõdött gyerekként mûvel”, össze-
hívnak egy közgyûlést, majd in-
dítványozzák, hogy ne tartsák
meg. Ez véleményük szerint a köz-
gyûlés, a polgármester és Miskolc
megalázása, ezért követelik, hogy
Simon Gábor kérjen bocsánatot.
Ugyanakkor felszólította a frak -
ció  vezetõ a Fidesz országos ve-
zetését, hogy minden segítséget
adjon meg Miskolc vezetésének,
hogy „felelõsségre vonhassák az
elõzõ nyolc év politikusbûnö-
zõit”.
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– Mindez egyértelmûen a gaz-
dasági válság máig tartó hatásai-
nak és a régió rossz gazdasági hely-
zetének tudható be – elemezte
Kormány Krisztián (fotónkon). A
pályázók nem voltak képesek
biztosítani a szükséges önerõt,
nem tudtak banki hitelekhez
jutni. A pénzintézetek ilyen al-
kalmakkor, a saját szabályaik sze-
rint átfogó vizsgálatot végeznek az
adott vállalkozás helyzetét illetõen,
s ha ezt nem ítélik megfelelõnek,
nem adnak hitelt. 

Nem tudják vállalni a
feltételeket

Ugyanakkor az is probléma lehet,
ha a pályázó maga is tisztában van
vele, hogy nem tud majd megfe-
lelni azoknak a feltételeknek,
amelyeket a támogatási szerzõ -
désben vállalnia kell. Ha például
kötelezettséget vállal egy bizonyos
létszámfejlesztésre, de a megren-
delések elmaradása miatt elõre
látja, hogy nem tudja majd ezt tel-
jesíteni, le kell mondania a tá-
mogatásról. 

Mindez ilyen módon egy „ör-
dögi kört” jelenthet, hiszen így
éppen az olyan szegény, forrás- és
tõkehiányos régiók eshetnek el a
fejlesztési pénzektõl, ahol azokra
a legnagyobb szükség lenne, s
 nem igen lesz esély a kitörésre, fel-
lendülésre. Kormány Krisztián sze-
rint azonban nem ennyire re-
ménytelen a helyzet, ezek a pén-
zek ugyanis nem vesztek el. A fel-
szabadult forrásokat a regionális
fejlesztési tanács átcsoportosít-
hatja, ezekre újra lehet majd pá-
lyázni. Könnyített feltételekkel, hi-
szen a törvényalkotókban is lát-
szik a szándék, hogy a korábbi ne-
hézkes, átláthatatlan konstruk -
ciókkal szemben egy új, jelentõsen
rugalmasabb, az állampolgárok

elvárásainak megfelelni képes fej-
lesztéspolitikai rendszerben osszák
el a forrásokat.

Egyszerûbb, átláthatóbb
rendszer

A régi szabályozás helyét január
28-ától új kormányrendelet vette
át, amely megszünteti a párhu-
zamosságokat és a bürokratikus
akadályokat. Egységes szerkezet-
ben tartalmazza az intézmények
közötti feladatmegosztást, a pá-
lyáztatás és a finanszírozás sza-
bályait.

A megújulás a teljes intézmé-
nyi és jogszabályi környezetet, il-
letve magát a támogatási rend-

szert, pályázati folyamatot is érin-
ti. A nehézkesen mûködõ intéz-
ményrendszert a pályázók érde-
kében felváltja egy szolgáltató
jellegû szervezeti háló, amely a nö-
vekedni, új munkahelyeket te-
remteni képes vállalkozásokat,
intézményeket segíti céljaik meg-
valósításában.

Mint megtudtuk, az Új   Szé  che -
nyi Terv pályázati rendszerében
is egyszerûbbek, átláthatóbbak
lesznek az eljárásrendek. Mos tan -
tól a támogatási keret teljes egé-
sze elérhetõ, vagyis megszûnnek
a beadási határidõk okozta prob-
lémák. Egyszerûsödik a doku-
mentáció, rövidül a pénzügyi el-
járási idõ. Az adatlapokat keve-
sebb információval kell feltölteniük
a potenciális pályázóknak és
elektronikus úton is beadhatóak
lesznek. A kis- és középvállalko-
zások számára a pályázatok be-
nyújtása folyamatossá válik, és
megjelennek az úgynevezett au-
tomatikus támogatások.

Az utolsó három évben 
nem lehet hibázni

– A régióban február közepén hat
pályázat jelent meg, összesen

több mint 20,9 milliárd forint ke-
retösszeggel. Ezek az Új Széchenyi
Terv három fõ kitörési pontjához
kapcsolódnak: egy a Vállal kozás -
fej lesztési Programhoz, három a
Gyógyító Magyarország – Egész -
ség ipari Programhoz, kettõ pedig
a Közlekedésfejlesztési Prog ram -
hoz. Lehetõség lesz klaszterek és
vállalkozások együttmûködései-
nek támogatására, turisztikai szol-
gáltatások, TDM-szervezetek, re-
habilitációs szolgáltatások fejlesz-
tésére, a négy-, illetve öt szám-
jegyû kül- és belterületi utak kor-
szerûsítésére, továbbá a kerék-
párforgalmi hálózat bõvítésére –
tudatta az operatív igazgató. 

A lehetséges pályázók köre is
széles, a különbözõ konstruk -
ciók ra pályázhatnak többek kö-
zött mikro-, kis- és középvállal-
kozások, egyesületek, egészség-
ügyi intézmények, önkormány-
zatok és társulásaik is. A Gaz da -
ság  fej lesz tési Operatív Program
(GOP) nyolc konstrukciójára is pá-
lyázhatnak majd a vállalkozá-
sok, három témában. A 191 mil-
liárd forintból jut majd vállalko-
zásfejlesztésre, tudományra és in-
novációra, valamint közlekedés-
fejlesztésre is.

Kormány Krisztián felhívta a fi-
gyelmet, az utolsó három évben
már nincs „hibázási lehetõség”,
ugyanis azok a források, amelyek
bentragadnak, azaz nem lesznek
támogatási szerzõdéssel lekötve
2013 végén, visszakerülnek az
Európai Unióhoz. 

A vállalkozásoknak szóló pá-
lyázatokról és a kapcsolódó hi-
tellehetõségekrõl március elején
tájékoztató fórumsorozatot szer-
vez a NORDA a régió három me-
gyeszékhelyén. A fórumsorozat to-
vábbi részleteirõl a NORDA hon-
lapján tájékozódhatnak majd az
érdeklõdõk.

Volt is közgyûlés, meg nem is

A teljes keretösszeg megoszlása a 2007–2013 
közötti időszakban az ÉMOP prioritásai között

Forrás: NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség MiKom-grafika

Az utolsó három évben nem lehet hibázni
Milliárdokat buktak a pályázatnyertes borsodi vállalkozók – de a pénz nem veszett el
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Az elõzményekrõl elhangzott:
múlt év december 7-én lakossá-
gi bejelentés érkezett, hogy a csa-
padékos idõjárás miatt megcsú-
szott a 2006-ban épített vasbeton
támfal. A katasztrófavédelem, a vá-
rosi tûzoltóság és a polgármeste-
ri hivatal szakemberei helyszíni
szemlét tartottak, és azt tapasz-
talták, hogy a károsodás követ-
keztében a támfal az eredeti
helyzetéhez képest mintegy két-
méternyire mozdult el, a völgy irá-
nyába. A statikai vizsgálatok alap-
ján azt is egyértelmûen megálla-
pították, hogy a csúszást a ko-
rábban kemény állapotú agyag-
réteg átázása okozta a talajban.

– Az eseményt a szakemberek
katasztrófa-jellegûnek minõsítet-
ték, ezért az önkormányzat vis
maior-pályázatot nyújtott be a
közel 25 milliós helyreállítási ösz-
szeg 70 százalékos támogatására
– mondta el Pfliegler Péter. Ezt va-
lószínûleg tavasszal bírálják majd
el, a helyreállítást azonban a la-
kosság biztonsága érdekében, vá-
rosi önerõbõl, azonnal meg kel-
lett kezdeni. A közbeszerzési el-

járást követõen a nyertes kivite-
lezõ haladéktalanul elkezdte a
munkát, hogy elhárítsák az élet-
és balesetveszélyt. 

– A kiviteli munkálatok ideje alatt
végig kapcsolatban voltunk az Avasi
Borút Egyesülettel. Tagjaik vélemé-
nye, tapasztalata, helyismerete a to-
vábbiakban is nagy segítségünkre
lehet az ilyen és hasonló problémák
elhárításában, megelõzésében a
területen – tette hozzá az alpol-
gármester. Túry-Bajai Tamás, a ki-
vitelezõ Vitexis Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója arról szólt, hogy az idõjárás
nagyban megnehezítette a munkát.
A fagyok elmúltával letakarítják
majd az útpályára felhordott föld-
réteget, illetve, ahol szükséges, ott
zúzott kõvel helyreállítják annak fe-
lületét is.

Pfliegler Péter kiemelte, hogy a
természeti katasztrófák okozta
károk helyreállítása igen komoly
terhet ró a város költségvetésére.
A lakosság biztonsága azonban
mindennél fontosabb, ezért erre
mindenképpen biztosítják a szük-
séges forrásokat, s minden lehe -
tõséget megragadnak a pályáza-
ti pénzek lehívására is.

Elõreláthatóan változnak a sze-
métszállítási díjak Miskolcon,
április 1-jétõl. Az AVE Miskolc
Kft. 4,5 százalékos díjemelésre
tett javaslatot, ezt még a városi
közgyûlésnek is jóvá kell hagy-
nia. 

� SZ. S. 

Molnár Attila, az AVE Miskolc Kft.
ügyvezetõ igazgatója lapunknak
elmondta: az utóbbi idõszakban
mind a tevékenységüket érintõ
üzemanyagárak, mind a bér- és
egyéb energiaköltségek emelked-
tek. Ezt a kiadási többletet termé-
szetesen nem terhelik rá teljes egé-
szében a lakosságra, bizonyos mér-
tékû díjemelést azonban, a kie-
gyensúlyozott gazdálkodás érde-
kében, mindenképpen szükséges-
nek tartanak.

– Ez a 4,5 százalék még mindig
elmarad az inflációtól, és csalá-
donként, havi átlagban mindössze
60-80 forintos pluszkiadást jelent
majd – emelte ki az igazgató.
Mint mondta, ebben a díjban
nemcsak a szemétszállítás van
benne, hanem a lomtalanítás is –
évente két alkalommal –, és a hul-
ladékudvarok használata, a kido-

bott karácsonyfák elszállítása, va-
lamint a szelektív-hulladékgyûj-
tést elõsegítõ szolgáltatásuk is. 

Molnár Attila felhívta a figyelmet,
hogy mindez csak akkor lehet
megfelelõen eredményes – akár a
városképi, a higiéniai vagy az egész-
ségügyi szempontokat nézzük –, ha
az AVE szolgáltatásai, az általuk biz-
tosított lehetõségek megfelelõ la-
kossági fegyelemmel is párosulnak.
Tehát a szelektív hulladékgyûjtõket,
hulladékudvarokat rendeltetés-
szerûen használják, a veszélyes
hulladékot és egyéb lomokat nem
szórják szét illegális lerakókon, s
megfelelõen élnek a lomtalanítási
akciók lehetõségeivel is. Az igaz-
gató külön kiemelte a szelektív hul-
ladékgyûjtés jelentõségét, amely
 elõ segíti az újrahasznosítást. Ilyen
módon pedig bizonyos fokig te-
hermentesíti Hejõpapiban a hul-
ladéklerakót, amelyet így jóval to-
vább lehet majd használni. 

Molnár Attila arról is szólt, hogy
a 4,5 százalékos lakossági díjeme-
lés a közgyûlés jóváhagyása ese-
tén április 1-jétõl lép majd ér-
vénybe. Nem lesz visszamenõleges
hatálya, és elõször a júniusi szám-
lákban jelenik majd meg. 

Változhatnak 
a szemétszállítás díjai

Megcsúszott –
helyreállították

Február 26-án, szombaton és feb-
ruár 27-én, vasárnap ismét egész
napos utasszámlálást végez az
MVK Zrt. a villamosokon. A szám-
lálás során az utasszámlálók min-

den ajtónál számlálják és fel-
jegyzik a jármûre fel- és leszállók
számát. Az utasszámlálók igazol-
vánnyal rendelkeznek. A cég kéri,
segítsék a munkájukat!

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

gyakorló nyelvtanár?
– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Behring Balázs

NÉGY HÓNAP ALATT FELSÔFOKÚ –
TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

Interjú Kovács Blankával
és Szekeres Georginával

Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója!

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

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

Infó és megrendelés:
www.kreativnyelv.hu

Március közepén
újra indul 

A COLLINS 
MIXERTANFOLYAM 
Pethõ Tamás vezetésével.

Cocktail, bor, kávé 
és minden más, 

amit a pult mögötti
munkáról tudni kell.

Információ: 
Pethõ Tamás, 
20/219-2388, 

vinobarclub@gmail.com

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. 
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Az elsõ napon Ausztráliával mér-
kõztek meg a magyar pólósok: a
sok kihagyott helyzet ellenére ma-
gabiztosan gyõzték le ellenfelüket.
Másnap a papíron nehezebb el-
lenfél, Németország következett, de
nem remegett meg a bajnokok
keze – Madaras Norbert vezérle-
tével az elõzõ fordulóhoz hason-
lóan, 8–4-re nyerték meg az ösz-
szecsapást.

Az eredmények úgy alakultak –
csütörtökön Németország és
Ausztrália egy-egy gyõzelemmel
rendelkezett –, hogy két meccs
után már tornagyõztesként nyilat-
kozhatott Kemény Dénes a me-
dence partján. 

– Javult a támadójátékunk, de
sokszor balszerencsénk volt. A já-

tékosokat „újraalapozni” már nem
kell, világos a feladatunk nyárra: a
részleteken kell csiszolni. 

Az utolsó forduló elõtt pont nél-
kül álló Kanada elleni találkozó
eredményétõl függetlenül ugyan-
is Magyarország megnyerte a Volvo-
kupát! A rajongók talán azt sem

bánták volna, ha csak késõbb lesz
biztos a siker, akkor is megrohan-
ták volna a sokat bizonyított pó-
lósokat. A játékosok pedig kész-
ségesen álltak össze egy-egy közös
fotóra, és osztogatták tucatszámra
az autogramokat a lelkes szurko-
lók ereklyéire, fényképeire.
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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 cso-
port. Mindhárom mérkõzésre Miskolcon, a Szemere Szakközépiskola
tornatermében kerül sor, kezdés 11 órakor. 
Korcsolya. Országos szinkronkorcsolya-bajnokság. Miskolc, Jégcsarnok,
10 óra.
Február 27., vasárnap: Kézilabda. Kerekes János–Menyhért László
férfi, nõi emléktorna, csoportmérkõzések. Felsõzsolca, Városi
Sportcsarnok, 8 óra 30.
Március 3., szerda: Röplabda. Extraliga, nõk, rájátszás: Albrecht-
Miskolci VSC–MISI-BSE. Miskolc, Csokonai utca, 18 óra 30.
Március 5., szombat: Labdarúgás. DVTK–REAC. NB II Keleti cso-
port, Diósgyõr, 17 óra.
Március 6., vasárnap: Kézilabda. Kerekes János–Menyhért László
férfi, nõi emléktorna, helyosztók. Felsõzsolca, Városi Sportcsarnok,
9 óra.

Sportmûsor

Nolato Magyarország Kft.

A Nolato Magyarország Kft. higiéniai és orvostechnikai eszközök gyártá-
sával foglalkozó, svéd tulajdonú középvállalat mosonmagyaróvári telep-
helyre keres 

minõségirányítási mérnököt
Követelmények:

� Mûszaki mérnöki végzettség 
� Minimum 3 év gyakorlat minõségirányítási területen, lehetõleg mûanyag-

feldolgozásban
� tárgyalási szintû angol nyelvtudás
� ISO 9001 szabvány ismerete
� APQP, PPAP folyamatok alkalmazóképes ismerete
� Statisztikai folyamatszabályozási módszerek alkalmazóképes ismerete

Elõnyt jelent:
� ISO/TS16949, ISO 13485 szabványok ismerete 
� belsõ auditori végzettség

Amit kínálunk:
� Stabil, biztos munkahely, egy dinamikusan fejlõdõ környezetben
� Versenyképes jövedelem
� Letelepedés támogatása
� Szakmai fejlõdési lehetõség

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklõdését, kérjük, küldje el ön -
életrajzát az alábbi e-mail címre: tibor.montovay@nolato.com

Szombaton a 13. forduló
mérkõzéseivel folytatódik az
asztalitenisz-csapatbajnok-
ság küzdelemsorozata. A
férfi NB I Keleti csoportban
a Borsod Volán együttese
hazai környezetben ranga-
dón látja vendégül a
Nyírbátor gárdáját.

� D. L.

Ha csak az õszi eredményt vesz-
szük szemügyre (Nyírbátorban
simán nyertek a miskolciak 13–5
arányban), akkor bizony nehe-
zen érthetõ a rangadó minõsítés.
Csak hogy itt sokkal többrõl van
szó! 
Az õsszel a nyírségiek megle-
hetõsen sok sebbõl véreztek,
ezért jelentettek meglepõen
könnyû prédát a Volán-legény-
ség számára. Azóta azonban
rendezõdtek a felmerülõ vitás
kérdések, és a csapat egyre in-
kább magához tér. Jelzi ezt, hogy
immáron hat gyõzelem, egy dön-

tetlen, és öt vereséggel, 13 pont
birtokában a táblázat ötödik he-
lyén áll. A közlekedésiek ezzel
szemben kilenc gyõzelemmel,
egy döntetlennel és két vere-
séggel másodikok, mindehhez 19
pont társul.

A Nyírbátor szeretne felka-
paszkodni a dobogóra, ezt a célt
a Tóth Zsolt, Lukács Balázs, Kiss
Zsolt, Majoros János összetételû
kvartett igyekszik teljesíteni. A
Volán ugyanakkor stabilizálni
akarja a táblázaton elfoglalt elõ -
kelõ pozícióját, és mivel szeret-
né leszakítani üldözõit is, min-
den pontra égetõ szüksége van.
Ez garantálja azt, hogy szomba-
ton 11 órától igazi rangadót kí-
sérhetnek figyelemmel azok az
érdeklõdõk, akik kilátogatnak a
Szemere Bertalan Szak kö zép -
iskola tornacsarnokába. In for -
má cióink szerint a Volán a Doros
Szilárd, Kõvári Balázs, Lehoczki
Gábor, Licsák Levente négyest
szerepelteti a mérkõzésen. 

PRESZTÍZSCSATA
A SZEMERÉBEN

A helyi edzõknek tartott szakmai fórumot szerdán Kemény Dénes,
a magyar férfi vízilabda-válogatott háromszoros olimpiai bajnok szö-
vetségi kapitánya. A trénerek feltehették kérdéseiket, megoszthat-
ták szakmabeli problémáikat, melyekre az elismert szaktekintély vá-
laszaival, tanácsaival próbált megoldásokat találni. A konzultációval
egybekötve a csapat Volvo-kupa elõtti edzését is megtekintették a
helyi trénerek. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében dolgozó edzõk
hasznosnak találták a fórumot, hiszen sokan közülük nehéz körül-
mények közt készítik fel a diákokat – akik közül ennek ellenére egyre
többen választják a sportot. A jó utánpótlás-neveléshez viszont el-
engedhetetlenek a szakmai fórumok és a klubok összefogásai.

MISKOLCON KUPAGYÕZTES
A MAGYAR VÁLOGATOTT!

A közönség rendre megtöltötte a lelátókat a magyar válogatott mérkôzései alatt

�

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Benczés Miklós elmondta, vala-
mennyi igazolás erõsítést jelent.

– Maradt bennem némi hiány -
érzet, mert van olyan poszt, amely-
re nem sikerült igazolnunk, de ösz-
szességében erõsödtünk az õszhöz
képest. 

Dudás Hunor, a klub ügyvezetõ-
je hangsúlyozta, igyekeztek szabad
státuszú futballistákat szerzõdtetni:
kivásárolni senkit sem kellett. Szentes
Lázár egyértelmûen kijelentette:
meg szeretnék nyerni az NB II-t.

– Közhelynek hangzik, de ez nem
csak rajtunk múlik. A körülöttünk
lévõ játékosok jelenléte viszont bi-
zonyítja az egyesület törekvéseit. Az
elõjelek jók, és a felkészülési mér -
kõzéseken is láttunk biztató mo-
mentumokat – mondta a szakmai
igazgató. – Alapvetõen meghatározta
az átigazolási lehetõségeinket má-
sodosztályú voltunk; akiket elsõre ki-
néztünk – és ez egyáltalán nem kri-

tika az új igazolások felé –, nem vál-
lalták a másodosztályt. 

Dudás Hunor hozzátette: sok
esetben azért nem maradtak itt jó
ajánlólevéllel rendelkezõ próbajá-
tékosok, mert 3-4 hónap lemara-
dásuk volt a többiekkel szemben –
ezt pedig a klub nem engedheti meg
magának, hiszen szorít az idõ, és
nagy feladat áll elõttük.

Az új igazolások közül leginkább
José Luquéra voltak kíváncsiak a sajtó
képviselõi: a spanyol élvonalat is
megjárt, a Segunda Divisiónban
(másodosztály) gólkirály baloldali
támadó középpályás eddig három
felkészülési mérkõzésen három sza-
badrúgásgólt szerzett. Luque ér-
deklõdésünkre elmondta, tudatosan
gyakorolja a pontrúgásokat, és re-
méli, a bajnokikon is hasonlóan si-
keres lesz a rögzített szituációknál.
A támadó elárulta, a szabadrúgá-
sokon kívül az egy-egy elleni pár-
harcok tartoznak az erényei közé. 

– A családom tavasszal még nem
költözik ide, de ha azután követ-
nének Miskolcra, egészségesen, és
természetesen bajnoki címmel sze-
retném üdvözölni õket – fogal-
mazta meg céljait a futballista. 

Vicente Arze, a Bolíviából érke-
zett, mind a két lábát kitûnõen hasz-
náló középpályás üzent a szurko-
lóknak is: hallottam, hogy Ma gyar -
ország egyik legnagyobb, legerõ-
sebb tábora a diósgyõri. Szeretnék
minél jobban teljesíteni, segíteni a
csapatnak, hogy kiharcoljuk az NB
I-be jutást. A két játékossal készült
teljes interjút a minap.hu portálon
közöljük.

Benczés Miklósék a héten Bükön
vettek részt négynapos összetartá-
son, ahol edzõmérkõzést is játszot-
tak: 6–1-re kiütötték az osztrák SV
Oberwart csapatát.

A klubhoz kapcsolódó hír még,
hogy a jövõ héten kezdi a DVTK a
tavaszi bérletek árusítását.

DVTK: bemutatták
az új igazolásokat

�

HIRDETÉS



Február 26., szombat
10.00: Farsangi játszóház a
Diósgyõri Kézmûves Alkotóház
mestereinek vezetésével. II.
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
gyermekkönyvtára.

19.00: Péterfy Bori & Love Band
koncert. Avasi Gimnázium szín-
házterme.

Február 27., vasárnap
17.00: Ötórai tea a Miskolci
Szalonzenekarral. Mûvészetek
Háza.

Február 28., hétfõ
19.00: a Miskolci Szimfonikus
Zenekar Szezonbérlet koncertje.
Mûvészetek Háza.

Március 2., szerda
10.45: Kaján Tibor grafikusmû -

vész, karikaturista kiállításának
megnyitója, mely megtekinthetõ
április 30-ig. Diósgyõri Gim ná -
zium.

17.00: ArTTer: Test és lélek,
Czikora Ágnes beszélgetõs estje.
Miskolci Galéria Feledy-ház.

19.00: Születésnapját ünnepli a
30 éves Reményi Ede Kama -
razenekar. Mûvészetek Háza.

Március 3., csütörtök
14.00: a Miskolc-Diósgyõri
Cukorbetegek Egyesületének
soron következõ foglalkozása.
Vasgyári Közösségi Ház.

Március 4., péntek
19.00: Zenés kávéházi esték a
Miskolci Musical és Dalszínházzal.
Mûvészetek Háza, Dallmayr
Kávézó.

Március 5., szombat
Március 5-ig a Rákóczi-ház kiál-
lítás-átépítés miatt zárva tart.
Nyitás március 8-án: MÁSIK?
NEM. – Két nem, hét kiállítás meg-
nyitója.

10.00: Ki a dalnok a gáton?
Regionális énekverseny – döntõ.
Diósgyõri Ady Endre Kulturális és
Szabadidõ Központ.

11.00., és 14.00: Halász Judit kon-
certje a Belvárosi Óvoda szerve-
zésében. ITC-székház konferen-
ciaterme.

13.00: Rádióamatőrök hagyo-
mányos, márciusi nyílt találkozó-
ja. Talléros Lottózó.

Március 6., vasárnap
20.00-ig látható Kovács Attila
Roland, a „kis Picasso” kiállítása.
Miskolc Plaza.

VIII. évfolyam 8. számMOZAIK8

Mozimûsor
Béke-terem: március 2-ig 17-kor Utódomra
ütök, amerikai vígjáték. 19.30-kor Három majom,
török–francia–olasz film. Március 3 – március 9.
között 17 órakor Üvegtigris 3., magyar vígjáték,
19.30-kor Nem beszélek zöldségeket!, francia film.

Uránia-terem: március 2-ig 17.30 óra Aranyhaj
és a nagy gubanc, amerikai animációs film, 20-
kor Utódomra ütök, amerikai vígjáték. Március 3 – március 9. kö-
zött 17.30-kor A dilemma, amerikai film, 20-kor Red, amerikai akció-
vígjáték.

Tisztelt olvasó! Ismeri Ön híres színészeinket? Hamarosan kiderül! Hat-
részes keresztrejtvény-játékunkban ismert színészeink nevét rejtettük
el! A megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb április 7-e
éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Kft. címére: 3525 Miskolc,
Kis-Hunyad u. 9, vagy e-mailben: minap@mikom.hu. A helyes meg-
fejtők között könyveket sorsolunk ki. 
Előző játékunkban centenáriumot ünneplők nevét rejtettük el. A sze-
rencse Eperjesi Ibolya miskolci olvasónknak kedvezett, nyereményé-
hez gratulálunk, melynek átvételéről levélben értesítjük!

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.

Ismeri Ön híres
színészeinket?

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.

Március 1., 15.00: A mindenlátó ki-
rálylány, bérletszünet, Kamara szín ház,
19.00: Carmina Burana, vendégjáték
a tiszaújvárosi Derkovits Kulturális
Központban, 19.00: Hat hét, hat
tánc, bérletszünet, Játékszín, 19.00:
Portugál, bérletszünet, Nagy színház.

Március 2., 15.00: Beavató szín-
ház – Szentivánéji álom, bérletszü -
net, Csarnok, 19.00: Ármány és sze-
relem, bérletszünet, Kamaraszínház,
19.00: Menyasszonytánc, bérlet-
szünet, Nagyszínház.

Március 3., 15.00: Beavató szín-
ház – Szentivánéji álom, bérletszü -
net, Csarnok, 18.00: Parasztbe csü -
let–Bajazzók, Schiller bérlet, Nagy -
szín ház, 19.00: Egy bolond százat
csinál, Lendvai bérlet, Kamara -
színház.

Március 4., 19.00: Tangó, bérlet-
szünet, Kamaraszínház, 19.00: Pa -
rasztbecsület–Bajazzók, Upor bér-
let, Nagyszínház.

Március 5., 19.00: Portugál, bér-
letszünet, Kamaraszínház, 19.00:
Menyasszonytánc, Egressy bérlet,
Nagyszínház.

Március 6., 15.00: Egy bolond szá-
zat csinál, bérletszünet, Kamara szín -
ház, 19.00: Prah, bérletszünet,
Játékszín.

Színházmûsor

PROGRAMAJÁNLÓ

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

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

TIM RIES – OLÁH KÁLMÁN
QUARTET

Tim Ries – szaxofon, 
Oláh Kálmán –  zongora, 

Barcza Horváth József – bôgô, 
Balázs Elemér – dob

Március 11., péntek, 19.00 óra

Jegyár: 2500 Ft, 
Miskolc Kártyával: 2000 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

HETI MÛSORA
2011. február 28–2011. március 6.

Február 28., hétfõ

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 17.00 Stílus, élet-
módmagazin (Hálózat TV) 17.30
Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír -
mû sor 18.25 Kilátó, közéleti ma-
gazin 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
Sárkány düh 2., amerikai film
(Hálózat TV) 23.00–06.00 Kép -
újság.

Március 1., 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 Múlt-kor,
válogatás a Miskolc Televízió ar-
chívumából 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 21.00 A halál álarca, ameri-
kai film (Hálózat TV) 23.00–06.00
Képújság.

Március 2., szerda

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.)
19.25 Gyöngykagyló, a Miskolc
Televízió gyermek- és ifjúságvé-
delmi magazinja (ism) 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(Hálózat TV) 21.00 A fekete kalóz,
olasz film (Hálózat TV) 23.00–
06.00 Képújság.

Március 3., csütörtök 

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 17.00 Patikus
magazin (Hálózat TV) 17.30 Kép -
újság 18.00 Miskolc Ma, hírmûsor
18.25 FIMU – fiatal miskolci mûvé-
szek egy francia zenei fesztiválon
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25
Zenemalom, komolyzenei maga-
zin a Miskolci Szimfonikusokkal
(ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00
Álomtörõ, amerikai film (Hálózat
TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 4., péntek

06.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 08.30 Képújság 17.00 Business-
mix magazin (Hálózat TV) 17.30
Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír -
mûsor 18.25 Kilátó, közéleti ma-
gazin 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.30 Múzsa, kulturális magazin
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hír háló (Hálózat TV) 21.00 Házas -
ságközvetítõ, olasz film (Hálózat
TV) 23.00–06.00 Képújság.

Március 5., szombat

07.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 09.30 Képújság 17.00 Science
Club (Hálózat TV) 17.30 Képújság
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Kilátó, közéleti magazin 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sport per -
cek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00
Házibuli Attilával és vendégeivel
(Hálózat TV) 22.00 Bencze-show
(Hálózat TV) 23.00–07.00 Kép -
újság. 

Március 6., vasárnap

07.00 Az elõzõ esti adás ismétlé-
se 09.30 Képújság 17.00 Bencze-
show (Hálózat TV) 15.00 MJJSE –
FTC OB I-es jégkorongmérkõzés
(közvetítés felvételrõl) 17.30
Képújság 18.00 Krónika, heti hír-
összefoglaló magazin 18.25 Kilátó,
közéleti magazin 19.00 Krónika
(ism.) 19.25 Múzsa, kulturális ma-
gazin (ism.) 20.00 Krónika (ism.)
20.30 Hírháló (Hálózat TV) 21.00
C.I.A. II.– célpont: ALEXA, ame-
rikai film (Hálózat TV) 23.00–07.00
Képújság.

A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!

Gerstner József megbízásából
1885-ben épült a Szemere
Bertalan u. 22. számú lakóház.
A három + egy + háromtenge-
lyes épület utcai homlokzata
gazdagon díszített, neorene-
szánsz elemeket tartalmazó his-
torizáló stílusban épült. 

� DOBROSSY ISTVÁN

A szakértõi felmérések szerint a 20.
században két alkalommal végez-
tek átalakításokat a házon, amely a
nem látható belsõ tereken kívül a
homlokzati nyílászárókat érintette. Az
épület magántulajdonban van.

Az épület bejárata, s mögötte a
kapualj a homlokzat középsõ ten-
gelyében helyezkedik el. A hom-
lokzatot vízszintesen a lábazati pár-
kány és a fõpárkány tagolja. A lá-
bazati párkányban, a második és har-
madik, illetve az ötödik és hatodik
tengelyben megjelennek a pincék
téglány alakú ablakai. A lábazati pár-
kány egyben az ablakok folyamato-
san megjelenõ könyöklõpárkányát
alkotja. Az épület fõpárkánya fölött
attikafal jelenik meg ugyanúgy, mint
azt a szomszédos, 24. számú házon
is látjuk.

A fõhomlokzatot függõleges hom-
lokzati elemként erõteljes falpillérek

tagolják. Ezek talapzata a lábazati
párkány alól, a járdasíkból indul, s
betölti az ablakok közeit a koroná-
zópárkány magasságáig. Az ablakok
a falpillérek közötti fülkékben he-
lyezkednek el. 

A homlokzat kiemelkedõ része a
középsõ tengelyben álló magas ka-
punyílás, amely íves záródást kapott.
A kapunyílás közepén zárókõ-imi-
táció jelenik meg. A zárókõben
egymásba vonódó két betû (GJ) utal
az építtetõ nevére. Ugyanez a mo-
nogram látható a felülvilágító gaz-
dag kovácsoltvas rácsozatában. A
kapu, az ablakszerkezetek és a ka -
pualj megõrizte eredeti formáját. 

Az épület 19. századi alaprajza
szerint a kapubejáró mindkét ol-
dalán egy-egy szoba helyezkedett
el há rom-három utcai ablakkal.
Mindkét szobából (a telek északi és
déli oldalán) egy-egy helyiség nyílt,
mindkettõ udvari kijárattal volt el-
látva. A 20. századi és a jelenlegi
udvari beépítés színesebb képet
mutat, amennyiben mindkét te-
lekhatáron újabb helyiségek épül-
tek, udvarra nyíló ablakokkal, tor-
náccal.

A falkutatást és az épületleírást
végzõ Mentényi Klára és Simon
Zoltán feljegyezte, hogy az épület

alatti pincék kutatása során „a pin-
cében egy korábbi épület sekély nyo-
mati fedezhettük fel”. Az elõdépít-
ményrõl feltételezték, hogy 1781 után
épült. A falakban barokk nyíláske-
retet, kõfaragványokat találtak, amely
arra utal, hogy az elõdépítmény anya-
gát a jelenlegi épülethez felhasz-
nálták.

Az épület szinte minden részle-
te õrzi eredeti formáját, vagy re-
konstruálható állapotban van. A
ház elsõ felújítására a két világhá-
ború között került sor. Gyaníthatóan
ez összefügg Szentpáli István
(1861–1924) polgármester halálával.
Õ ebben a házban lakott, s halála
után számos írás jelent meg arról,
hogy lakásának berendezéseit ki-
pakolták az udvarra. Késõbb az
ügyvéd fia, Halmay György köz-
belépésére az örökösöket visszaik-
tatták ebbe a – vélhetõen – városi
bérlakásba. Az épület felújítása
ezzel az esettel kapcsolható össze.
A második felújítás a 20. század utol-
só harmadára tehetõ, s a felkért
szakértõk szerint ez a „modern át-
alakítás már mellõzte az esztétikai
szempontokat”.

„A megújuló belváros” véget ért.
Jövõ heti lapszámunkban új, hely-
történeti sorozatot indítunk.

A megújuló belváros (192.)

A barokk alapokon épült Gerstner-ház

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

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

ÖTÓRAI TEA A MISKOLCI 
SZALONZENEKARRAL

Február 27. 
vasárnap, 
17.00 óra

Jegyár: 600 Ft

LEGYEN VENDÉGÜNK EGY CSÉSZE TEÁRA!

Látogatási tilalom
Látogatási tilalmat rendeltek el feb-
ruár 25-étõl, péntektõl a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház valamennyi
gyermek és felnõtt intenzív és õrzõ
részlegén. Az influenzaszerû meg-
betegedések gyakorisága miatt to-
vábbra is látogatási tilalom van a
Szülészet-nõgyógyászati osztályon és
a Velkey László Gyermek egész ség -
ügyi Központban is.

Közérdekû
telefonszámok

Általános segélyhívó: 112; Felnõtt há-
ziorvosi 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 közpon-
ti ügyelet: 46/519-339. ÉMÁSZ hiba-
bejelentés: 40/282-828. Közterület-fel-
ügyelet: 46/502-579. In Memoriam
Temetkezés (halottszállítási ügyelet):
46/353-909, 30/677-7958. Állat-
egészségügyi Telep (kóbor, elhullott
állatok bejelentése): 46/345-103,
30/339-6549. B.-A.-Z. Megyei Állami
Közútkezelõ Kht.: 46/560-070.
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