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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
TámogaToTT 
Táborozás
százharminc diák indult csütörtö-
kön balatonmáriafürdőre. vannak 
köztük, akik még nem látták a ma-
gyar tengert. krónika | 2. oldal

„aki dudás 
akar lenni...”
ács gyula az egyik legkaraktere-
sebb, legismertebb alakja a ma-
gyar népzenének Miskolcon is. 
mozaik | 8. oldal

gyereksarok: 
Vár a Várunk! 
királyi székhelyek, diósgyőri 
tudnivalók, várszótár – érdekes-
ségek és rejtvények.
mi-csoda | 4. oldal

A Pápa ellen készül a DVTK

A bajnoki címvédő Videoton otthonában a zsinórban második ve-
reségét elszenvedő DVTK szombaton itthon javíthat a Pápa ellen. 
A spanyol légiós szerint csak a győzelem az elfogadható eredmény.

» részletek az 5. oldalon

Beiktatták az új plébánost
„Eskümhöz híven, Isten kegyelmé-

vel legjobb tudásom és lelkiismeretem 
szerint végzem a rám bízott plébánia 

híveinek lelki gondozását. A testvér 
egyházak vezetőivel együttműködve, a 
magunk eszközeivel, a város egészének 

felemelkedéséért is tenni szeretnénk” 
– zárta nyilatkozatát Palánki Ferenc.

» részletek a 3. oldalon

Gyűlnek 
az adományok...
... a miskolci Országzászlóra, melynek a 
tervek szerint pár nap múlva, augusztus 
15-én lesz a műszaki átadása. Augusztus 
20-án, nemzeti ünnepünkön avatják fel, 
ünnepélyes keretek között.
» részletek a 3. oldalon

Hang és művészet
Két héten át tart a X. Miskolci 

Művésztelep, amelynek kereté-
ben hét művész alkot a Miskolci 

Galéria Alkotóházában. Ezúttal a 
„hang” a központi téma, ki-ki ezt 

a témát dolgozza fel saját művé-
szi eszköztárával. A művésztelep 
alkotásait a Galériában október 
4-én nyíló kiállításon tekinthe-
tik meg a miskolciak, de a mű-

vek eljutnak majd a fővárosi kö-
zönséghez is. Képünkön: alkotás 
közben a Dunaújvárosból érke-

zett Várnai Gyula.
(fotó: Juhász Ákos)

sertéscsülök
csont nélkül
augusztus 12–19-igmiskolc.auchan.hu 799

Ft/kg

HIrdeTés

Anna-bál: egy hagyomány újraéledt
Az elmúlt hétvégén a Rotary 
Club Miskolctapolca gondozá-
sában megrendezték az Anna-
bált, ezzel egy csaknem évszá-
zados hagyomány elevenedett 
meg a patinás fürdővárosban.

Néhány órára visszarepítette a 
résztvevőket a bál a XX. század 
pezsgő társasági életébe a Bástya 
Wellness Hotelben. A rendezvényt 
Bihall Tamás, a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara alelnöke és 

Nagy Kálmán országgyűlési kép-
viselő méltató szavai után Ormos 
Tamás, a Rotary Club elnöke nyi-
totta meg. 

A tapolcai Anna-bálok történe-
tét Dobrossy István, a levéltár nyu-
galmazott igazgatója elevenítette 
fel. A Miskolci Gráciák tagjai által 
előadott hagyományos palotást és 
az elengedhetetlen keringőt köve-
tően a bálozó közönséget Schmidt 
Vera szórakoztatta, később pedig a 
Miskolci Három Tenor varázsolt 
fergeteges hangulatot a hajnalig 
tartó tánchoz.

Természetesen a Bál szépe vá-
lasztás sem maradhatott ki az est 
programjából. 

A Hungaropharma Zrt. által fel-
ajánlott Zsolnay-vázát a legtöbb 
szavazatot kapott 16 éves Kardos 
Sára miskolci lány vehette át a zsű-
ritől, a közönség legtöbb szavaza-
tát, s ezzel a közönségdíjat Papp 
Dea Dóra kapta. 

U18-Eb: a FIBA elnöke is eljött Miskolcra
Városunkban járt a PannErgy U18-
as, B-divíziós Női Kosárlabda Euró-
pa-bajnokság csütörtöki szabad-
napján Olafur Rafnsson, a FIBA 
Europe (Nemzetközi Kosárlabda 
Szövetség Európa) elnöke.

Az ötven főből – a kontinensvia-
dalon résztvevő nemzetek csapat-
vezetőiből, a semleges országokból 
érkező technikai személyzetből, 
nemzetközi játékvezetőkből, ellen-
őrökből – álló delegációt és Olafur 
Rafnssont Zsiga Marcell, spor-
tért felelős alpolgármester fogad-
ta a Városháza előtt, majd a díszte-
remben mondott köszöntője után 
pezsgős koccintás következett.

Olafur Rafnsson a látogatás előtt 
rövid sétát tett a belvárosban. A 
FIBA Europe (és egyben az Izlandi 

Olimpiai Bizottság) elnöke kiemelte 
jó kapcsolatát a magyar szövetség-

gel, és méltatta a kontinentális szer-
vezet dolgozóit, akik a fiatalokkal, 

tehetségekkel foglalkoznak. Hozzá-
tette: a FIBA 7-8 éve kezdett után-
pótlásprogramja beérni látszik, ezt 
igazolják a városunkban látottak is.

– Ennek kimondottan örülök, 
mert szívügyem a tehetséges ko-
sárlabdások sorsa. Miskolc szép, 
tiszta város, és a FIBA szervezői-
től azt hallottam, hogy a rendezés 
is kiváló – mondta a sportvezető.

Ilyen magas rangú külföl-
di sportdiplomata még nem járt 
a borsodi megyeszékhelyen. 
Rafnsson négy napot tölt ha-
zánkban, találkozik többek között 
Schmitt Pál köztársasági elnökkel 
és Borkai Zsolttal, a Magyar Olim-
piai Bizottság (MOB) elnökével, 
valamint Szalay Ferenccel, a Ma-
gyar Kosárlabdázók Országos Szö-
vetségének (MKOSZ) elnökével is.

Zsiga Marcell alpolgármester a FIBA-elnök fiának is adott miskolci 
emléket. A háttérben balra Olafur Rafnsson, jobbra Bodrogváry Iván, 
a kosárlabdaszövetség főtitkára | fotó: Végh Csaba

Kötelező takarékosság, de nem vészhelyzet
Kétmilliárdos költségvetési előirányzat zárolásáról döntött a közgyűlés

A csütörtöki ülést követő-
en Kriza Ákos polgármester 
és Soós Attila, a Városgaz-
dálkodási és Üzemelteté-
si Bizottság elnöke sajtó-
tájékoztatón ismertette a 
költségvetéssel kapcsolatos 
döntés okait. 

Kriza Ákos elmondta: az első félév 
költségvetésének a teljesítését átte-
kintve világossá vált, hogy vannak 
olyan tervezett bevételek, amelyek 
nem fognak teljesülni. 

– Felelős városvezetés nem 
dönthet másként ilyen esetben, 
csak úgy, hogy zárol bizonyos ki-
adási tételeket. Az államháztartá-
si törvény is kimondja: kiadások 
csak abban az esetben teljesíthetők, 

ha kellő fedezet áll rendelkezésre – 
nyilatkozta a polgármester, hang-
súlyozva, hogy szeretnének eltérni 
az előző évek gyakorlatától, ami-
kor a bevételi oldal teljesülésétől 

függetlenül, tartották az előre elter-
vezett kiadási szintet. Sőt, eseten-
ként meg is haladták azt: a tavalyi 
költségvetést (még az előző város-
vezetés) például 46 milliárd forint-

ra tervezték, s végül majdnem 60 
milliárd lett. Nem a bevételi oldal 
nőtt ilyen mértékben, hanem saj-
nos a kiadások emelkedtek.

» folytatás a 3. oldalon

Sport és muzsika
A miskolci szabadidő Központ előt-
ti téren augusztus 13-án, szombaton 
16 órakor eperjesi erika és Kincses Ká-
roly ad zenés műsort, 17-kor Zumba 
Fitness, 18 órakor a Czemende, 19-kor 

a Bohemian Betyars lép fel. A leány 
kosárlabda U18-as európa-bajnokság 
záró rendezvényére szeretettel vár-
ják az érdeklődőket a szervezők: Zsi-
ga marcell alpolgármester, valamint 
molnár Péter és eperjesi erika önkor-
mányzati képviselők.
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Augusztus 6. | szombAt

Gyógynövénynapok ötödször. 
Ötödik alkalommal rendeztek gyógy-
növénynapokat Bükkszentkereszten 
a múlt hétvégén, ahol gyógynövény-
bemutatók, előadások és teakóstolás 
várta az érdeklődőket. Idén a prog-
ramsorozat ideje alatt a Szent Koro-
na másolatát is megtekinthették a lá-
togatók.

Augusztus 7. | vAsárnAp

Családi nap Miskolctapolcán. 
A család minden tagjának, a legki-
sebbektől az idősekig izgalmas, in-
gyenes szórakozást kínált az egész 
napos Tapolcai Vasárnap, mely a Ta-

polcafürdőért Egyesület kezdemé-
nyezésére, a Miskolci Turisztikai Kft. 
és a Miskolctapolca Fejlesztési Kft. 
támogatásával jött létre.

Kisbúcsú és szentmise. A Szent 
Anna-plébániához tartozó Jézus-
kútja kisbúcsút tartották vasárnap, 
szabadtéri szentmise keretében. Az 
idei szentmisét vasárnap Szarvas Pé-
ter c. esperes, a miskolci Szent Anna 
templom plébánosa mutatta be az 
ide elzarándokolóknak.

Augusztus 8. | hétfő

Csillagpont: egyből egy! A Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház 
úgynevezett csillagpontos kórházzá 
építésével kapcsolatos közbeszerzé-
si pályázatra négy pályázat érkezett, 
amelyből egy volt érvényes, így ez 
nyerte el a beruházás kivitelezését. 
Szerződést azonban csak a jogor-
voslati idő leteltét követően kötnek. 
A csillagpont-fejlesztés keretében 
racionalizált rendszert hoznak lét-
re. A megújuló kórház felülnézetből 
csillagformát mutat majd. A jelen-
legi, ideiglenes, parkolóból kialakí-
tott helikopterleszálló megszűnik, 
s a központi épület tetején építenek 
ki egyet.

Augusztus 9. | kedd

Elhalasztva. Csúszik a megismé-
telt – immár negyedik – miskolci 
villamostender győztesének a kihir-
detése. Az MVK Zrt. tájékoztatása 
szerint az ajánlatkérő Miskolc Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata, va-
lamint a közlekedési cég vezetése úgy 
döntött, hogy a jogszabályi lehetőség-
gel élve elhalasztja a negyedik jármű-
tender eredményhirdetésének idő-

pontját. A halasztás hivatalos indoka, 
hogy elegendő időt tudjanak biztosí-
tani az ajánlattevőknek a hiánypótlá-
sok beadására, a felvilágosítások, illet-
ve egyéb indoklások megadására. A 
cég közlése szerint az eredményhir-
detés új időpontja szeptember 2.

Augusztus 10. | szerdA

Úton az állatok – kiállítás so ro
zat. Idén ünnepli 50. születésnap-
ját a WWF, a világ egyik legnagyobb 
természetvédelmi szervezete, ma-
gyarországi csapata pedig immáron 
20 éve küzd a hazai természetvéde-
lemért. Ehhez a két jeles dátumhoz 
kapcsolódóan a WWF és a szin-
tén 20 esztendős Szerencsejáték Zrt. 
kiállítássorozatot indított. A tárlaton 
veszélyeztetett állatfajok képei látha-
tók, augusztus 8. és 21. között a Szin-
va teraszon tekintheti meg minden 
érdeklődő a csodálatos fotókat. 

Vitatott szerződés. Külsős cég-
gel kötött megbízási szerződést a 
városvezetés az önkormányzat in-
formatikai rendszerének átvizsgá-
lására, dátum pedig nem szerepel 
a dokumentumokon – állították 
Bartha György és Földesi Norbert, 
szocialista önkormányzati képvi-
selők szerdai sajtótájékoztatóju-

kon. A képviselők állítása szerint az 
„egyszemélyes, hárommillió forin-
tos tőkeerővel rendelkező cég” hét-
százezer forint plusz áfa összegért 
vállalta a rendszer átvilágítását, és 
ügyvezetője Perecsenyi Attila. Pe-
recsenyi Attila szerkesztőségünkbe 
eljuttatott közleményében felsorol-
ta azokat a munkákat, amelyek re-
ferenciái és tevékenységei alapján 
november közepén Miskolcon elő-
ször a polgármesteri hivatal számí-
tástechnikai helyzetfelmérésére kér-
ték fel, majd később a Városgazda 
Kft. és Régiópark Kft. vezetésére. 
Perecsenyi Attila a közleményben 
kijelenti, nem tartja jó erkölcsbe üt-
köző dolognak, hogy a felkérést el-
fogadta. A feladatot cége elvégezte 
és végül a felkérések közül Budapest 
helyett Miskolc városát választotta.

Augusztus 11. | csütörtök

Robbanás. Felrobbant egy kellék a 
miskolci Mexikó-völgyben, egy rob-
banóeszközöket gyártó cég szabad 
területén. A detonáció nem járt égé-
si folyamattal, egy épület elemei, le-
mezdarabok és tartóelemek azonban 
szétrepültek. Az esetben egy ember 
szenvedett szilánkos sérüléseket, őt 
mentő szállította kórházba.

Augusztus 12. | péntek

Változott a forgalmi rend. Meg-
változott a Baross Gábor utca forgal-
mi rendje a Zöld Nyíl projekt kivite-
lezési munkáihoz kapcsolódóan. A 
félpályás útlezárás továbbra is érvény-
ben van, a forgalmat azonban átterel-
ték a Selyemréti Strandfürdő oldalá-
ról a villamospálya másik oldalára (az 
út keleti oldalára) a Bajcsy-Zsilinszky 
és Szinva utcák közötti szakaszon.
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Ha jogi természetű problémájuk vagy kérdésük van olvasóinknak, 
küldjék el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 
9. A borítékra írják rá:  „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk: 
info@mikom.hu. Jogi szakértőink, dr. Strassburger Gyula és dr. Tu-
lipán Péter ügyvédek írásos válaszukkal állnak rendelkezésükre!

jogeset ››››››››››››

Gondoljon az iskolakezdésre!
PaPIrusZ Kft. Miskolc, Városház tér 16., Miskolc, Jókai u. 13–15.

Vásároljon üzleteinkben
14 000 Ft értékben és mi azonnal

meGajándékozzuk
egy értékes ParKer tollal!

Gazdag árukínálat ICO, KOH-I-NOOR,
Parker, Rotring iskolaszerekbôl, NIKE táskákból.
Kedvezô ár, udvarias és szakszerû kiszolgálás.

Beiskolázási utalványokat elfogadunk!

VárJuK KedVes VásárlóInKat!

Külföldi munkalehetőséget 
kínálunk!

Ipari állványozókat, AWI - 
és AWI-kombinált hegesztőket, 

valamint izometriás 
csőszerelőket keresünk  
hollandiai épülő erőműben 

történő munkavégzésre.

Tel.: +3623/886960,  
email: allas@rohrundstahl.com

www.rohrundstahl.hu

Apróhirdetés
Miskolc, Középszer úton 2 szobás 51 nm-es gáz-központi fűtéses 
lakás eladó akár bútorozottan is, jó közlekedési viszonyok mellett: 
Irányár: 4,1 MFt. érdeklődni: 46/361-591, 30/663-44-25.

Ingatlanfedezetes bankhitelek magánszemélyeknek, kisvállal-
kozásoknak. Tehermentes ingatlan esetén jövedelemigazolás nél-
kül, BÁr lista nem mindig akadály. Tel.: 70/5100–395, 30/2488–022.

Támogatott táborozás  
Csütörtök reggel útnak in-
dult az idei nyár utolsó, mis-
kolci diákokból álló cso-
portja az önkormányzat 
balatonmáriafürdői tábo-
rába. 

Az idei utolsó turnusban száz-
harminc felsőtagozatos diák nya-
ral majd. Köztük van, aki még 
nem volt üdülni a nyári szünet-
ben, és olyan is, aki először látogat 
a Balaton-parti táborba. Gazdusné 
Pankucsi Katalin önkormányzati 

képviselő szerint a magas munka-
nélküliség miatt sok miskolci csa-
lád rossz anyagi helyzetben van, és 
azt sem engedheti meg magának, 
hogy legalább a gyerek elmehes-
sen nyaralni. Ezért egyéni képvi-
selői alapjából tíz komlóstetői diák 
üdültetését támogatta, így a szü-
lőknek csak a részvételi költség egy 
részét kellett kifizetniük. A kedvez-
mény jól jött a rászorulóknak, hi-
szen az iskolakezdés közeledtével a 
kiadások sok szülőnek gondot je-
lentenek.

Így gondolták ezt más képviselők 
is, korábban Seresné Horváth Zsu-
zsanna a július 2–9-ig tartó turnus-

ban egy gyermek, valamint Katona 
Ferenc – a Selyemréti Általános Is-
kola tanulói közül július 26. – aug. 

2 között – hét diák részére nyújtott 
képviselői alapjából támogatást. 

Istenes Zs. | fotó: Juhász Á.

Augusztus 20-i programok
10 órától ökumenikus istentisz
telet az avasi református templomban.

színpadi programok 10 órától este 
21 óráig a Szent István téren

» bábelőadások

» az Agyagbanda, a Számadó és 
az Esztenás zenekar koncertje

» az Avas Gyermek tánc együt tes 
és a Szinvavölgyi Néptáncegyüttes előadása

» Szent István intelmei címmel 
interaktív előadás

» híres nemzeti operaáriák és 
a Montázs Egyesület ünnepi előadása

» az esti koncertet a Misztrál ze-
nekar szolgáltatja. 

12 órakor: Szent István király 
szobrának megkoszorúzása a város koszorújá-
val, az új kenyér megáldása, megszentelése a 
keresztyén egyházak képviselőivel.

Ünnepi beszédet mond és a vá
ros kenyerét átveszi: 

Dr. Kriza Ákos,  
Miskolc város polgármestere.

Családi programok a Szent István téren:

» fegyver és korabeli ruha
bemutató, gyermekfoglalkoztató

» mesejurta, játszóház 

» népi kismesterségek bemu
tatója és kirakodóvásár 

» gyerekeknek: lovaglás, csa-
csifogatos szekéren utazás 

Kenyérsütés: a kenyérsütés eszközeinek 
bemutatása – múlt és jelen, lisztek, kelesztés, 
dagasztás, sütés. Hogyan készítsünk otthon 
kenyeret? Őstermelők vására. 

Korabeli gasztronómia: államalapítás 
kori ételekből, italokból, gyerekeknek gyümölcs-
szörp, felnőtteknek szűretlen serital, kenyérvásár. 

Herman Ottó Múzeum: 

» játszóház, 

» udvari zene 

» íjászbemutató az udvaron, 
célba lövés 

» a múzeumban államalapí
tás kori ásatásokból kiállítás 

» játékkiállítás

Tisztelt Miskolci Polgárok!
Szeretettel meghívom Miskolc Megyei Jogú Város polgárait állam-
alapító Szent István király és az új kenyér tiszteletére megrendezen-
dő ünnepségünkre, 2011. augusztus 20-ra, a Szent István térre.

Szeretettel várom a miskolci családokat: 
Dr. Kriza Ákos

Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere

napról napra ››››››››››››
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Új plébános a Mindszenti Egyházközségben
Múlt vasárnap tartották Miskolcon a 
Mindszenti Egyházközség új plébáno-
sának, Palánki Ferenc segédpüspöknek 
a beiktatási miséjét. Az ünnepi szertar-
tást Ternyák Csaba egri érsek végezte a 
mindszenti templomban.

Palánki Ferenc 1964-ben született Balassagyar-
maton. Érettségi után a Győri Közlekedési és 
Távközlési Műszaki Főiskolán tanult tovább. 
25 évesen döntött az egyházi hivatás mellett: 
elvégezte az Esztergomi Hittudományi Főis-
kolát, majd a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem Kánonjogi Posztgraduális Intézetében 
szerzett licenciátust. 1994-ben szentelték pap-
pá, ezt követően Balassagyarmaton, majd Do-
rogházán szolgált káplánként, 2000–2005 kö-
zött Püspökszilágyon plébános. 2005-től a Váci 
Propedeutikus Szeminárium, majd a budapes-
ti Központi Papnevelő Intézet spirituálisa. 2010. 
december 27-én a pápa az Egri Főegyházmegye 
segédpüspökévé nevezte ki és a fidolomai cím-
zetes püspöki címet adományozta neki. 2011. 
augusztus 1-jétől miskolci helynök, a Mind-
szenti Egyházközség plébánosa. 

Életéről, hitvallásáról, célkitűzéseiről beikta-
tását követően vallott lapunknak. Mint mond-
ta, nyitott szívvel, örömmel jött Miskolcra, hogy 

itt is – mint papi hivatásának többi állomásán – 
Isten szeretetét tolmácsolja. Eddig csak pozitív 
benyomások érték a városban, a rá bízott plébá-
nia és egyházközség működését illetően. Az el-
telt néhány nap nyilván kevés volt az átfogó tá-
jékozódáshoz, de egyelőre nem lát rá okot, hogy 
bármely területen változtatásokat kezdemé-
nyezzen. – Az egri érsek egy régi hagyományt 
élesztett újjá, amikor püspököt nevezett ki en-
nek a nagy, és értékes múlttal rendelkező egy-
házközségnek az élére – fogalmazott Palánki 
Ferenc, hangsúlyozva, hogy küldetését nem érzi 
különleges missziónak. Véleménye szerint Mis-
kolcon sem gyengébb – igaz, nem is erősebb – 
a hitélet, mint az országban, vagy akár Euró-
pában. Reményt keltő azonban, és személyes 
tapasztalatai szerint külföldi, egyházi körökben 
is komoly elismertséget szerzett Magyarország-
nak, hogy új alaptörvényünkben Isten neve, és a 
család is ott szerepel. 

Palánki Ferenc korábban nyitottságával, köz-
vetlenségével is hírnevet szerzett: a fiatalok 
„Feri atyának” nevezték, ma is lehet vele talál-
kozni például a focipályákon. Ezzel kapcsola-
tos érdeklődésünkre elmondta: az ember sze-
mélyisége nem változik, bármilyen pozíciót is 
kapjon. Miskolcon is ugyanazzal a nyitottság-
gal vár mindenkit – öreget, fiatalt, középkorút, 
nőt, férfit –, akinek szüksége van Isten szavára, 
szeretetére, útmutatására. Jelmondata – „Jézus a 
feltámadás és az élet” – ebben a városban is ér-

vényes, hiszen a Megváltó földi élete – emberi 
nézőpontból – nehézségekkel, kudarcokkal volt 
teli. Feltámadása, üdvözítő volta azonban örök 
reménnyel, példamutatással szolgál.

– Eskümhöz híven, Isten kegyelmével leg-
jobb tudásom és lelkiismeretem szerint végzem 
a rám bízott plébánia híveinek lelki gondozását. 
Emellett azonban mielőbb találkozni szeretnék 
a város és a megye vezetőivel is, hogy velük, va-
lamint segítőtársaimmal és a testvér egyházak 
vezetőivel együttműködve, a magunk eszközei-
vel, a város egészének felemelkedéséért is tehes-
sünk – zárta nyilatkozatát Palánki Ferenc.

Szepesi S.  

Kötelező takarékosság, de nem vészhelyzet
Kétmilliárdos költségvetési előirányzat zárolásáról döntött a közgyűlés

A csütörtöki ülést követően 
Kriza Ákos polgármester és 
Soós Attila, a Városgazdálko-
dási és Üzemeltetési Bizott-
ság elnöke sajtótájékoztatón 
ismertette a költségvetéssel 
kapcsolatos döntés okait. 

» folytatás az 1. oldalról
A polgármester emlékeztetett, hogy 
amikor tavaly októberben átvették a 
város irányítását, sok olyan kötele-
zettségvállalást találtak, amelyek se-
hol nem szerepeltek, korábban nem 
is hallottak róluk. Az idei év elején 
kiderült, hogy olyan 1,7 milliárdos 
kötelezettségvállalása is van az ön-
kormányzatnak, amelyet még a régi 
városvezetés fogadott el, és írt alá, 
minden fedezet nélkül. Éppen ezért 
az idei költségvetést már úgy kellett 
tervezni, hogy kétmilliárddal lefa-
ragták a működési költségeket. 

– Ezt a helyzetet, sajnos, az elő-
ző évi költségvetés teremtette meg, 
s idén világossá vált, hogy számos 
olyan tétel van, amelyet nem vár-
hatunk a bevételi oldalon – tette 
hozzá a polgármester. – Nem kap-
hatjuk például vissza azokat a köl-
csönöket, támogatásokat, amelye-
ket különböző városi cégeknek, 
intézményeknek adott korábban 
az önkormányzat. Úgy gondoltuk, 
ebben az esetben a kiadási oldalt is 
zárolni kell, mert felelősen csak így 
lehet a várost vezetni. Nem jutha-
tunk oda, hogy tovább növekedjen 
a város 30 milliárdos tartozása. Ha 
ugyanis ehhez hozzávesszük még a 
tízmilliárdos kamatot, az együtte-
sen már annyi, mint a város egyéves 
költségvetése. Kimondhatjuk tehát, 
hogy a város mára száz százalékban 
el lett adósítva. 

– Ezt a helyzetet kell kezelnünk, s 
ígérem, hogy polgármesterként na-
gyon szigorú költségvetési fegyel-
met fogok megkövetelni – folytatta 
Kriza Ákos. Ha valamire nem lesz 
pénzünk, arra nem fogunk költeni! 
Mi úgy gondoljuk, akkor lehet meg-
felelően együttműködni, ha egy-
értelműen tisztázni tudjuk a múl-
tat, és erre tudjuk építeni a jövőt. 
Remélem, hogy ez a múlt lezárult, 
nem kerülnek elő újabb kötelezett-
ség-vállalások, és azt a kiszámítható, 
gondoskodó, de határozott költség-
vetési fegyelmet, amit bevezettünk, 
a jövőben a város javára tudjuk for-
dítani – szögezte le Miskolc polgár-
mestere.

– Nagyon messze vagyunk te-
hát attól, hogy bármiféle „vész-
helyzetről” kellene beszélni – tette 
hozzá Soós Attila, a Városgazdál-
kodási és Üzemeltetési Bizottság 
elnöke. Mint mondta, pusztán ar-
ról van szó, hogy a stabil, fele-
lős gazdálkodást szem előtt tartva 

úgy döntöttek: a bevételek telje-
sülésének függvényében bizonyos 
kiadások halaszthatók, újratár-
gyalhatók, vagy esetleg átstruktu-
rálhatók. Ennek az eredménye ez 
a kétmilliárdos zárolási intézkedés, 
ami egyáltalán nem elvonást vagy 
megszorítást jelent. Azon dolgoz-
nak, hogy a bevételi oldalon meg 
tudják teremteni a szükséges fede-
zetet, és ebben az esetben az erede-
ti költségvetési tervek szerint zajlik 
továbbra is a város finanszírozása, 
működtetése. Soós Attila kihang-
súlyozta, hogy a fejlesztési, illetve 
felhalmozási célú kiadásokat nem 
érinti a zárolás.

Csak egyes működési költségeket 
vizsgáltak felül – ilyen lehet például 
a kicsit visszafogottabb díszkivilágí-
tás, bizonyos területeken a ritkább 
fűnyírás, és ilyen volt a városőrség 
megszüntetése is, amelyet a közte-
rület-felügyelők létszámának növe-
lésével váltanak ki, jelentős anyagi 
megtakarítással. 

– Az összes érintett intézmény-
nyel, szervezettel egyeztettünk, szá-
mukra ez nem váratlan intézkedés, 
pontosan tudják, kinek, milyen ki-
adások zárolására, halasztására kell 
felkészülnie – mondta el Soós At-
tila, hangsúlyozva, hogy ezek sehol 
nem érintenek munkabért, illet-
ve olyan körülményeket, amelyek 
szükségesek a napi működés biz-
tonságához. 

– Egy teljesen új költségvetés-
tervezés alapjait rakjuk most le 
– mondta még el a bizottsági el-
nök. – Nagyon komolyan vizsgál-
juk azokat a bevételeket, amelyek a 
város működőképességét biztosít-
ják, hogy ezekhez igazítsuk a kiadá-
sok tervezését is, egy megalapozott 
költségvetésben. Mint már elhang-
zott: mi nem azt az utat kívánjuk 
követni, hogy adottnak tekintjük 
a kiadási célokat, és ha ehhez nin-
csenek meg a szükséges bevételek, 
akkor automatikusan hiteleket ve-
gyünk fel.                                Szepesi S. 

Hatékonyabb MIK-et 
hoznának létre
Új szervezeti keretek kö-
zött látja el június 1-je óta 
az ingatlangazdálkodás-
sal összefüggő feladatokat 
Miskolc. 

A döntés értelmében a közgyű-
lés reményei szerint nemcsak a 
költségek csökkennek, de haté-
konyabban tudják majd ellátni 
ezeket a feladatokat.

A közgyűlés legutóbbi ülé-
sén döntött arról, hogy az in-
gatlanvagyon-nyilvántartási és 
városfejlesztési feladatok a Mis-
kolc Holding Zrt. szervezetéből 
a MIK Miskolci Ingatlangazdál-
kodó Zrt. szervezetébe rende-
ződnek vissza, valamint az intéz-
ményi ingatlanok karbantartási, 
hibaelhárítási, felújítási, beruhá-
zási feladatai a MIBERSZOLG 
Kft. szervezetéből integrálód-
nak a MIK Zrt.-be. A feladatok 
elvégzése így az ingatlanfejlesz-
tési, beruházási, üzemeltetési di-
vízió hatáskörébe került, Bar-
si Béla beruházási és fejlesztési 
igazgatóhelyettes irányításával. 
A műszaki ellenőrzés pedig át-
került a MIBERSZOLG Kft.-ből 
a Miskolc Holding Zrt.-be.

– Elsődleges célunk, hogy a 
ránk bízott önkormányzati tu-
lajdonú ingatlanvagyonnal fe-
lelősen és hatékonyan gazdál-
kodjunk. Ennek érdekében 
átszerveztük az ingatlanhasz-
nosítási tevékenységünket, haté-

konyabbá tettük az üzemeltetést 
– mondta Szélyes Domokos, a 
MIK Zrt. vezérigazgatója. Hoz-
zátette: mérnökcsapatuk egyre 
több megbízást kap az önkor-
mányzattól az egyes, folyamat-
ban lévő projektek műszaki át-
világítására az önkormányzati 
igények érvényesítése érdeké-
ben. Nagyon fontos célunk az is, 
hogy a „külső” piacról szerzett 
árbevételünk dinamikusan nö-
vekedjen a jövőben. Ennek ér-
dekében megbízható partner-
ként, minőségi szolgáltatásokat 
kínálunk versenyképes áron. 

Az elmúlt időszakban „külső” 
partnerekkel számos szerződést 
kötöttek műszaki ellenőrzésre, 
beruházás lebonyolítására, mű-
szaki-szakértői tevékenységre.

– Külső árbevételt szeret-
nénk realizálni értékbecslé-
si szolgáltatásból és a későbbi-
ekben ingatlanforgalmazásból 
is – hangsúlyozta a MIK vezér-
igazgatója. Hozzátette: bár je-
lentős részt képvisel a külső pi-
acon szerzett árbevételükből az 
építőipari kivitelezés és a társas-
házkezelés, a cég új menedzs-
mentje szerint itt is van még le-
hetőség bevételnövelésre. Az 
ár be vétel-növekedés mellett pe-
dig – mint mondta Szélyes Do-
mokos – szintén nagyon fontos 
a hatékonyság. A vezérigazgató 
szerint ezen a területen is javul-
tak az elmúlt hónapokban, a kö-
vetkező időszak fontos célkitű-
zése „tovább javulni”.

Tajthy Á.

Együttműködés 
Közös pályázat beadásáról dön-
tött pénteken Lengyel Zoltán, 
Munkács, és Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere: a települések ve-
zetői a szelektív hulladékgyűjtést 
fejlesztenék. A két város a hulla-
dékgyűjtés és a városgazdálkodás 
mellett a tervek szerint a jövőben 
a kultúra, sport és a turizmus te-
rületén is együttműködik. A cél 
a két település közti kötelék újra-
erősítése.
(fotó: Végh Csaba)

Adományok 
az Országzászlóra
Gyűlnek az adományok 
a miskolci Országzászlóra, mely-
nek a tervek szerint pár nap múl-
va, augusztus 15-én lesz a mű-
szaki átadása. Augusztus 20-án, 
nemzeti ünnepünkön avatják fel, 
ünnepélyes keretek között.

Nagyon sokan tettek már külön-
böző – pénzbeli és egyéb – fel-
ajánlásokat a nemes cél érdeké-
ben. A műszaki koordinációt 
– ugyancsak felajánlásból – az 
Adeptus Zrt. vállalta. Komáro-
mi Gyula vezérigazgató lapunk-
nak elmondta: természetesnek 
tartották, hogy segítenek, hi-
szen ha létezik jelkép, amely tá-
mogatásra érdemes, akkor az az 
Országzászló. – A mai generáci-
ók már csak hallomásból tud-
hatják, mit jelentett, amikor a 
trianoni döntés következtében 
családokat, településeket sza-
kítottak ketté, életek törtek de-
rékba. Az Országzászlók felállí-
tása akkor azt jelentette, hogy a 
nemzet talpra tudott állni. Fel-
emelt fejjel tette a dolgát, vállal-
ta együvé tartozását, és ez az a 
példa, ami ma is vigaszt nyújt-
hat, utat mutathat – hangoztat-
ta a vezérigazgató. Papp Tibor 
és Nagyné Károly Éva – sok más 
miskolcival egyetemben – pénz-
beli támogatással segített. 

Papp Tibornak személyes, 
múltbeli emlékeket idéz fel az 
Országzászló: mint nyilatkoz-
ta, ő gyermekfejjel már átélte, 
mit jelentett annak idején ezek-
nek a szimbolikus emlékmű-
veknek a felállítása. Emődön és 
Sátoraljaújhelyen látott ilyene-
ket, gyermekként is érezte, hogy 
valami különös, szakrális jelen-

tésük van a magyarság számára: 
boldog volt, ha hozzáérhetett, 
megfoghatta. Nagyné Károly 
Éva szerint ez egy igazi magyar 
ügy, olyan, amely egységbe for-
raszthatja a több szempontból 
megosztott társadalmat. Az Or-
szágzászló szimbolizálja a ma-
gyarság múltját, együvé tartozá-
sát, jövőbe vetett hitét. 

Mint ismeretes, a miskolci 
Országzászló újbóli felállításá-
nak gondolatát a Lévay József 
Közművelődési Egyesület vetet-
te fel. A gyűjtés jelenleg is több 
csatornán folyik, cégek, magán-
személyek egyaránt segítenek, 
ki mivel tud. Továbbra is vár-
ják mindazok támogatását, akik 
szívügyüknek érzik, hogy újra 
a régi helyén álljon Miskolcon 
a magyarság összetartozásának 
szimbóluma. 

A Lévay József Közműve-
lődési Egyesület „Országzász-
ló” számla : OTP Bank Nyrt. 
11734004-20494067.

Sz. S. 
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HIrdetés

Vár a várunk!
Még néhány hét, és Diósgyőr várában befejeződnek a nyá-
ri programok, majd néhány hónap, és két évre bezárják a ka-
pukat, mert megkezdődnek a felújítási munkálatok. Olyan 
formában várja majd látogatóit a megújult vár, mint amilyen 
fénykorában, Nagy Lajos király idején lehetett. Használjuk 
ki az iskolai szünidőt, és tegyünk egy búcsúlátogatást a fel-
újításra váró várban. Mielőtt elindulnánk, frissítsük fel isme-
reteinket és játsszunk is egy kicsit!

te tudtad, hogy...
» egykor vizesárok vette körül Diósgyőr várát? 

»  Tompa Mihály versbe foglalta a vár építésé-
nek mondáját?

» Petőfi Sándor itt írta 1847. július 8-án az Al-
kony című költeményét?

» Diósgyőr várában van Közép-Európa egyik 
legnagyobb lélekszámú panoptikuma?! Közel 
hetven viaszfigura idézi a XIV. századi, virág-
zó középkor mindennapjait, és a lovagkirály, 
Nagy Lajos udvarát.

» a vár századokon át a királynék jegyajándéka 
volt? (Tényleg, te tudod, mi az a jegyajándék? Ha 
nem, akkor eláruljuk. Jegyajándék: két egymással 
házasságra lépni szándékozó személy kölcsönös 
ajándéka, amely házassági ígéretük kifejezője.)

» ha ma kívülről körbejárod az épületet, fel-
fedezheted, hogy hol volt egykor a várbeli il-
lemhely?

» a Diósgyőri Gimnázium végzős diákjai min-
den évben olyan kézi merítésű emléklapot 
kapnak, melyen a vízjel Diósgyőr várát ábrá-
zolja, és a várban veretett Lajos-dénár is kerül 
a tarisznyájukba?

Várszótár
Párosítsd össze az alábbi szavakat a magyarázatokkal! Hányas számú szó-
hoz melyik betűvel jelzett magyarázat illik?

Királyi székhelyek. Úgy tartják, Nagy Lajos király annyira megkedvelte Diósgyőrt, hogy  
Visegrád és Zólyom mellett ez lett a harmadik királyi székhelye (Budát szinte teljesen elhanyagolta). 
Felismered a három kedvelt várat? Küldd el a kép számát és a vár nevét! 

Előző számunk rejtvényének szeren-
csés nyertese Knapp Noémi 
(Miskolc, Gálffy Ignác utca, 10 éves), 
aki kiadónk, a MIKOM könyvajándé-
kát kapja. Gratulálunk! Nyereményed 
munkaidőben szerkesztőségünk tit-
kárságán veheted át. E heti rejtvé-
nyünk megfejtésének beküldési ha-
tárideje: augusztus 23. 

Küldd el a Királyi székhelyek 
és a Várszótár című játék megol-
dását szerkesztőségünk címére: 3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A boríték-
ra írd rá: Mi-csoda – gyereksarok. 
E-mail címünk: gyereksarok@ mikom.
hu. Küldd el a címedet és az életko-
rodat is!

1. – ciszterna

2. – gyilokjáró

3. – huszárvár

4. – kazamata

5. – rondella

a. – körbástya

b. – fedett ágyúállás, várpince, várbörtön

c. – esővízgyűjtő, víztároló

d. – védőfal tetején húzódó, lőrésekkel tagolt folyosó

e. – elővár, a lovasok szállása a belső váron kívül

Kismamáknak...
Egy öv – két élet
Ebben a pillanatban tudtad 
meg, hogy terhes vagy. Gon-
dolatok ezrei szállnak át a 
fejeden. Mit tehetek azért, 
hogy a gyermekemnek a leg-
jobbat adjam?

Változtassam meg a diétámat, 
az edzési szokásaimat, az éle-
temet, hogy neki minél jobb 
legyen? tudnod kell, hogy a 
gyermekedet ugyanúgy ve-
szélynek teheted ki az autóban. 
A hirtelen fékezésnél lehet-
séges, hogy a pocakodat és a 
gyermekedet is az ütközés ve-
szélyének teszed ki. Amennyi-
ben a Besafe magzatvédő övet 
használod, a csípőövedet a po-
cakod alatt tudod tartani. to-
vábbá, amint a pocakod egyre 
nagyobbra nő, a Besafe mag-
zatvédő öv kényelmesebbé te-
szi a vezetést, mert a biztonsá-
gi övedet a megfelelő helyre 
vezeti, így nem nyomja a poca-
kodat az utazás során. élvezd a 
terhességedet a legkevesebb 
aggodalommal. Használd a 
Besafe magzatvédő övet attól 

a pillanattól, hogy megtudtad, 
hogy terhes vagy.
A magzatvédő öv kölcsönöz-
hető áruházunk földszintjén a 
következő feltételekkel. elvitel-
kor 9990 Ft-ot kell fizetni. Visz-
szahozáskor (9 hónapon belül) 
az összegből 7000 Ft levásá-
rolható, így a kölcsönzés végül 
csak 2990 Ft-ba kerül neked! 
részletek áruházunkban.
Gyere el, próbáld ki és kölcsö-
nözd ki a magzatvédő övet és 
legyetek biztonságban a ba-
báddal… Ne feledd: egy öv – 
két élet.

Címünk: TÉGEL BABA 
Miskolc, József Attila u. 27. 

FÖLDSZINT – TBSZ EURO Kft. 
Nyitva tartás: hétfőtől  

szombatig 10–18 óráig.

Pr-cIkk (X)

Biztonságot és kényelmet biztosít.

BeSafe magzatvédő öv távol tartja a pocaktól és a születendő gyermek-
től a biztonsági övet.

Nappali reNdszerû, érettségi utáNi képzések  
a diósgyôri gimnáziumban mûködô school of Business Üzleti szakközépiskolában

Minden megillet, ami egy nappali tagozatost: diákigazolvány,  családi pótlék, árvaellátás.

Megszerezhetô OkJ-s szakképesítéseiNk:
• Sportszervezô-menedzser – egyedülálló a régióban
• Sportedzô végzettség – élet az aktív versenysport befejezése után

•  Gazdasági informatikusok oktatása területén egy évtizedes 
múlttal rendelkezünk

•  IT HelpDesk Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintézô – 
nélkülözhetetlen munkatárs a multinacionális vállalatoknál.

Ingyen sportolhatsz, részt vehetsz tanulmányi kirándulásokon és korszerû informatikai eszközöket használhatsz.  
Oktatóink magasan kvalifikáltak a Miskolci Egyetemrôl, a Diósgyôri Gimnáziumból és az üzleti szférából, akik felkészítenek benneteket  

a felsôoktatási intézményekbe való bejutáshoz, illetve a munkába álláshoz.
Képzési díjak: 23 év alatt az elsô szakképesítés tandíjmentes, a második szakképesítés megszerzése csak a törvényben meghatározott feltételekkel tandíjmentes.

érdeklôdni a 46/370-701 telefonon, személyesen Miskolc, kiss tábornok u. 42. sz. alatt, illetve www.sob.hu alatt lehet.
kérésre tájékoztatót küldünk!

A Dr. Holp és Társa Bt. 3 836 960 Ft uniós támogatást nyert
a „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése” 

című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében.
A 9 592 400 Ft összköltségű beruházásból új eszközök beszerzése történik.

A támogatással megvalósult beruházás javítja a vállalkozás
munkahelymegtartó és -fejlesztő képességét is.

dr. Holp szilvia,
 3525 Miskolc, Madarász Viktor utca 13.

1 2 3

Augusztus 13–14.

XII. KÖZÉPKORI 
FORGATAG

– lovagi játékok Diósgyőr várában –

„Árusok kínálják a portékákat, kikapós menyecskék kerülgetik a legényeket, 
a fogadósné méri a finom serecskét, az illatos lepényt meg a sült combokat! 

Az udvari zenészek is betérnek az ivóba, de én leginkább 
azokat a szép szál, daliás lovagokat kedvelem...”

(Sára néne, a Diósgyőri vár örökös boszorkánya)

Információ: www.diosgyorivar.hu  
(46) 530-516, 533-355
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Augusztus 13. | szombAt » Labdarúgás. NB I: Diósgyőri VTK – Lombard Pápa. Di-
ósgyőr, 19 óra. » Kosárlabda. PannErgy U18-as női kosárlabda-bajnokság B divízió, helyosztók. 
Miskolc, Egyetemi Körcsarnok 13 óra 45 perc. Generali Aréna, 13 óra 45 perc. » Rali: III. Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rallysprint Bajnokság, Prológ, Miskolc–Vasgyár. 16 óra.

Augusztus 14. | vAsárnAp » Kosárlabda. PannErgy U18-as női kosárlabda Európa-
bajnokság, B divízió. Helyosztók: Egyetemi Körcsarnok, 10 óra 45. Generali Aréna, 13 óra 45. » Rali: III. 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rallysprint Bajnokság, Bükkszentkereszt–Bükkszent lászló. 8 óra.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Esély az A-csoportra
Gond nélkül jutott tovább 
csoportjából és a közép-
döntőből is a magyar vá-
logatott a miskolci U18-as, 
B-divíziós női kosárlabda 
Európa-bajnokságon.

Két győzelemmel és egy vere-
séggel zárta a csoportkört a ma-
gyar válogatott az U18-as női 
kosárlabda Eb-n, így a máso-
dik helyen lépett tovább. Mint 
arról beszámoltunk, a nyitófor-
duló legnagyobb különbségű si-
kerével kezdett a hazai gárda a 
Generali Arénában, Svájc ellen 
(35–82). A folytatásban azon-
ban kisebb hiba csúszott a gépe-
zetbe, valamint sérülések is hát-
ráltatták Konta Gyula szövetségi 
kapitány és csapata munkáját. A 
második körben az erős horvá-
tok múlták felül 60–49-re a mi-

einket, zárásul azonban kiélezett 
találkozón két ponttal behúzták 
a lányok a Portugália elleni der-
bit, így a B jelű kvartett második 
helyét megszerezve várhatták a 
középdöntőt.

– Egyre jobban kezd össze-
állni az együttes. Eddig nem 
azt mutattuk, amit igazán tu-
dunk, de bízom benne, hogy 
a középdöntőben már kijön a 
csapat igazi ereje. Sokkal több 
van bennünk – mondta Czir-
ják Noémi csapatkapitány a tor-
na harmadánál, s igaza is lett. A 
piros-fehér-zöldek magabiztos 
já tékkal múlták felül a némete-
ket, a fehéroroszok ellen azon-
ban kevésnek bizonyultak erő-
feszítéseik (55–62). A bulgárok 
66–57-es legyőzésével vissza-
tértek a győzelem útjára Konta 
Gyula tanítványai, akik a pén-
teki negyeddöntőben – lap-
zártánk után – a másik közép-
döntős hatos másodikjával, 
Lettországgal vívtak meg az elő-
döntőbe jutásért.

Amennyiben sikerrel veszik 
az akadályt a magyarok, az elő-
döntőben akár revánsot vehet-
nek a horvátokon a torna ele-
jén elszenvedett vereségért. Az 
elődöntőket a Generali Aréná-
ban rendezik szombaton 18.15 
és 20.30-tól. A korábbi mérkő-
zés lehet magyar érdekeltségű…

Ha nem sikerülne a lettek le-
győzése, az 5–8. helyért játsz-
hatnak tovább a lányok kora 
délután. 

» további részletek a minap.hu-n.

Bő kerettel készülnek az MVSC-s röpisek
Július 18-án meglehető-
sen bő kerettel, 19 játékos-
sal kezdte meg a felkészülést 
a női röplabda Extraliga őszi 
nyitányára az Albrecht-Mis-
kolci VSC-MISI együttese. 

Az idény majd csak szeptember 10-
én rajtol, van tehát idő gyűjteni az 
erőt, energiát. A keret azért bő, mert 
a serdülők, illetve a gyerekek kor-
csoportjából is akadnak a gyakor-
lók között.

A munkát továbbra is Toma Sán-
dor irányítja, aki kérdésünkre meg-
erősítette: legfőbb céljuk a tavalyi 
keret megtartása. Szajkó Timea já-

téka egyelőre kérdőjeles, ugyanis új 
munkahelyen dolgozik, így az edzé-
sek látogatására nem tud mindig és 
rendszeresen időt szakítani. A ko-
rábbi hiányzók (Oláh Petra, Rédei 
Liána, Sitkey Mariann) is bekapcso-
lódtak a munkába.

– Ahogyan elnézzük a mezőnyt, 
most akár még az első négy közé 
is bekerülhet csapata! – mond-
tuk a trénernek.
– Azért ne szaladjunk ennyire 

előre – hangzott a válasz. – Tény, 
hogy az eredeti, nyolc csapatot 
számláló mezőnyből ketten kies-
tek, ugyanis a Nyíregyháza és a 
Székesfehérvár visszalépett a küz-
delmektől. Mivel az Újpest és a Va-
sas a nemzetközi porondon harcol, 
így ez a két együttes nem játszik 

az itthoni pontvadászat alapsza-
kaszában. Maradtunk tehát né-
gyen, de a szövetségnek napokon 
belül lépnie kell. Nincs más út, fel 
kell tölteni a mezőnyt! Számunk-
ra nem lehet más a cél, mint a biz-
tos bentmaradás kiharcolása! Ha 
ezt elérjük, akkor lehet lemérni, 
mennyit fejlődtünk, és ha teljesül 
elképzelésünk, akkor nagyon elé-
gedett leszek.

– Mi volt a célja a felduzzasztott 
kerettel történő munkavégzéssel?
– Lehetőséget akartam adni 

azoknak a nagyon fiatal, de rendkí-
vül tehetséges játékosoknak, akikkel 
az elkövetkezendő években számol-
hatunk. Kíváncsi voltam, képesek-e 
felvenni a ritmust, és mondhatom, 
jól vizsgáztak. Senkit nem viselt 

meg a nagyobb fordulatszám, igye-
keztek beletanulni a gyakorlatokba. 
Felvették a terhelést, és igazolták, 
hogy lehet majd rájuk számítani. A 
felkészülést mi egyébként két héttel 
korábban kezdtük. A labda itt volt 
már az elején is, de az arányok má-
sok voltak. Kezdetben 80 százalék 
volt a kondicionális munka, 20 a já-
ték, ez fokozatosan tolódik el a lab-
dás játékok irányába.

– Mit tartott a legfontosabb fel-
adatnak?
– Azt, hogy a felnőtt játékosa-

ink megfelelő szintre kerüljenek. 
Az előző három esztendő alatt so-
kat fejlődtünk, de van még miben 
javulni. Ilyen például a nyitások fo-
gadása, ugyanakkor a játékunk-
nak jóval stabilabbá kell válnia. Az 
együttes magja adott, de mindig 
szükséges az újak beépítése.

Doros László

DVTK: itthon csak a győzelem elfogadható
A bajnoki címvédő Video-
ton otthonában a zsinórban 
második vereségét elszen-
vedő DVTK szombaton itt-
hon javíthat a Pápa ellen.

A bajnokság eleji nehéz sorsolás ta-
lán legkeményebb pontjához érke-
zett múlt héten a diósgyőri labda-
rúgócsapat. A piros-fehéreknek a 
címvédő Videoton otthonában kel-
lett helytállniuk, s ez a találkozó ele-
jét leszámítva sikerült is, a második 
félidőben a vendégek irányították a 
játékot. Ugyanakkor a fehérváriak 
akár az első fél órában eldönthették 
volna a három pont sorsát.

– Rosszul kezdtük a mérkőzést. 
A Videoton nagy nyomást gyako-
rolt ránk, sokat hibáztunk véde-
kezésben, ezen mindenképp vál-
toztatnunk kell – értékelt Benczés 
Miklós vezetőedző.

André Alves révén a Vidi az első 
félidő derekán megszerezte a veze-

tést, a győzelmet viszont csak két 
perccel a meccs vége előtt, a spa-
nyol Álvaro Brachi bombagóljával 
biztosította be.

– A középpálya átszervezése után 
feljavult a csapat, ám a fölény med-
dőnek bizonyult. Ebben közrejátszik 
az összeszokottság hiánya, L’imam 

Seydi és Enrique Carreño sem érez-
ték még úgy egymás játékát. Feltű-
nően sokszor futottunk lesre, ezt is 
gyakorolnunk kell a héten, hogy 
kellő mélységből induljanak táma-
dóink. Előre kell tekintenünk, már 
csak a Pápa elleni találkozóra gon-
dolunk! – mondta a hétfői edzés 
előtt a tréner, akivel egyetértett José 
Luque is. A spanyol labdarúgó sze-
rint a rengeteg les még a korosztá-
lyos csapatokban sem elfogadható.

– Ki kell javítani a hibákat, a Pápa 
ellen csak a győzelmet tartom elfo-
gadhatónak! – szögezte le a szezon-
ban két gólnál járó középpályás.

A Pápa ellen a szokásos tak-
tikával lép majd pályára a Diós-
győr, ugyanakkor az esetleges vál-
tozásokról csak az összecsapás előtt 
dönt a szakvezető. Jó hír, hogy visz-
szatérhet az eltiltott Gohér Gergő, 
így a sérült Savo Rakovićon kívül 
mindenki Benczés Miklós rendel-
kezésére áll. A szombat este 7 óra-
kor kezdődő találkozó játékvezetője 
Veizer Roland lesz, a jegypénztárak 
13 órakor nyitnak.                   Soós P.

Kiss János (Fidesz)
A Fidesz-frakció véleménye az, 
hogy a városvezetés előtt nem 
volt más út, mint a költségvetési 
zárolásról való döntés. A költség-
vetés egyensúlyáért a városveze-
tés felelősséggel tartozik, és józan 
eszű ember nem költ többet, mint 
amennyi a pénztárcájában van. 
Sajnos, a város az előző szocialista 
városvezetéstől olyan mértékű hi-
telállományt örökölt, ami a pénzügyi mozgásteret leszűkí-
tette. Fontos azonban kiemelni, hogy a zárolás nem egyenlő 
a megszorítással, és csak a város napi működésével kapcso-
latos kiadásokat érinti. A beruházások, melyektől a fellendü-
lést várhatjuk, nem állnak le.

Mokrai Mihály (MSZP)
A kialakult helyzet döntően a kor-
mány és a Fidesz – KDNP többségű 
törvényalkotás következménye. Az 
egykulcsos jövedelemadó, a meg-
szorítások, törvényi változtatások, 
amelyek tovább nehezítették az ön-
kormányzatok működését, vezettek 
oda, hogy most zárolni kell a kiadá-
sok egy részét. Az is kiderült, hogy a 
márciusban elfogadott költségve-
tésben túltervezték a bevételeket, most ezt kénytelenek kor-
rigálni. A városvezetés nem új bevételi forrásokat keres, ha-
nem az intézményrendszer működését akarja megkurtítani. 
Mi megfelelő tájékoztatás esetén partnerek vagyunk abban, 
hogy közösen keressük a legésszerűbb megoldásokat.

Molnár Péter (KDNP)
2002–2010 között a szocialista vá-
rosvezetés idején felelőtlen gazdál-
kodás, túlköltekezés volt a jellem-
ző. Ezt tetézte, hogy újabb és újabb 
hiteleket felvéve vészesen eladó-
sították a várost. A jelenlegi város-
vezetés felelős gazdálkodást kíván 
folytatni, nem akarja újabb hitelek-
kel végleg elzálogosítani a jövőt. A 
Fidesz és a KDNP rendbe akarja ten-
ni, konszolidálni akarja Miskolc költségvetését. A gazdálkodás 
biztonságáért a közgyűlés a felelős. A felelősségteljes gazdál-
kodás és egyébként a törvény is megkövetelte az azonna-
li beavatkozást. A zárolás egy technikai lépés, ami nem meg-
vonást jelent.

Szegedi Márton (Jobbik)
A Jobbik már többször jelezte, 
hogy a költségvetés szakmaiatlan. 
Azzal, hogy a Fidesz – KDNP meg-
szavazta a kétmilliárd forintos meg-
szorítást, elismeri, hogy a Jobbiknak 
igaza volt. Ugyanakkor felháborító, 
hogy miközben a Miskolcot eladó-
sító szocialisták büntetlenül élvez-
hetik rablógazdálkodásuk gyümöl-
cseit, addig a Fidesz azokat bünteti, 
akik keményen dolgoznak, és a devizaválság ellenére próbál-
nak talpon maradni. Tragikus, hogy maguk a kormánypárti 
politikusok se tudják, hogy az összeg honnan kerül elvonásra. 
Nem tudjuk, hány munkahely kerül veszélybe, jut-e pénz is-
koláink fűtésére, a közvilágítás működtetésére. 

Közgyűlési vita a kétmilliárdos zárolásról
Rendkívüli közgyűlést tar-
tott csütörtökön a miskol-
ci képviselő-testület. Az ülés 
fő napirendi pontja a város 
költségvetését érintette.

Az előterjesztés szerint, egyes ter-
vezett bevételek elmaradása miatt 
csaknem kétmilliárd forint záro-
lása szükséges a kiadási előirány-
zatoknál. 

A téma hosszas, több órás vitát 
váltott ki. Szegedi Márton (Jobbik) 
frakcióvezető felszólalásában an-
nak a véleményének adott hangot, 
hogy a korábbi és a jelenlegi város-
vezetés egyaránt felelős a kialakult 
helyzetért. – Jövedelemforrásokat 
kell teremteni, e nélkül ugyanis az 
önkormányzati tevékenység be-
szűkül, közfeladatait egyre csök-
kenő mértékben, és egyre rosszabb 
minőségben képes ellátni – mond-
ta a frakcióvezető. Kriza Ákos pol-

gármester reagálásában egyebek 
mellett elmondta, hogy a záro-
lás nem elvonást, megszorítást je-
lent, csupán tartalékképzést, a fele-
lős gazdálkodás jegyében. Mokrai 
Mihály (MSZP) képviselő szerint 
az idei év költségvetése nem meg-
felelően lett megtervezve, azért pe-
dig a jelenlegi városvezetés gaz-
dálkodása a felelős, hogy Miskolc 
elveszítette a hitelképességét a ban-
kok előtt. Tompa Sándor (MSZP) 
képviselő a helyi kormánypár-

ti képviselők lobbitevékenységét 
is hiányolta, amiért nem érkezik 
hatékony kormányzati segítség a 
térségbe. Kriza Ákos polgármes-
ter válaszában utalt rá: a helyi kor-
mánypárti képviselők sikeresen és 
eredményesen lobbiznak, ezt jel-
zi az is, hogy Miskolc – a megyei 
jogú városok között egyedülál-
ló módon – 400 milliós ÖNHIKI-
támogatáshoz jutott.

Nánási-Kocsis Norbert (Fidesz) 
képviselő arról szólt, hogy az idei 
költségvetés összeállításánál sen-
ki nem láthatott a jövőbe, nem le-
hetett tudni, hogy ekkorát, és ilyen 
kedvezőtlenül változik a gazdasá-
gi környezet, hogy a válság miatt 
jelentősen megváltozik, óvatosabb 
lesz a bankok hitelkihelyezési gya-
korlata. A képviselő több, általa fele-
lőtlennek ítélt „látványberuházást” 
is megemlített, amelyek megítélése 
szerint hozzájárultak a város eladó-
sodásához az elmúlt években.

Fedor Vilmos (MSZP) képvi-
selő úgy fogalmazott: nem lehet 

mindenért az elmúlt nyolc évet 
hibáztatni. Azt is meg kell néz-
ni, honnan indult a város a rend-
szerváltozáskor. A lehetőségek-
hez igazodva pályáztak, amikor az 
uniós források erre lehetőséget ad-
tak, és például a villamosprojekt is 
komoly hasznot hoz a városnak: 
mind a pálya megújítása, mind az 
új villamosok beszerzése terén.

Kriza Ákos polgármester zár-
szavában felháborítónak nevezte, 
ami az előző városvezetés idején, 
a jelek szerint a számviteli fegye-
lem terén folyt, s leszögezte, hogy 
új költségvetési pályára állítják a 
várost. Véget vetnek a felelőtlen, 
megalapozatlan költekezésnek, s 
megteremtik Miskolc hosszú távú, 
stabil, biztonságos működtetésé-
nek, fejlődésének az alapjait.

Szepesi S. 

(A költségvetési szigorítás okait Kriza 
Ákos polgármester sajtótájékoztatón 
fejtette ki részletesen – erről külön cikk-
ben az 1. és 3. oldalon számolunk be.)

Döntöttek még...
Távhőárak. Tárgyalt a grémium a 
miskolci önkormányzat távhőszolgál-
tatás-ármegállapítással, árváltoztatás-
sal kapcsolatos állásfoglalásáról is. A 
2011. április 15. napjától hatályos ren-
delkezés szerint a hőárat, valamint a 
lakossági felhasználóknak és a külön 
kezelt intézményeknek nyújtott távhő-
szolgáltatás legmagasabb hatósági árát 
miniszteri rendelettel kell megállapíta-
ni. A rendeletet megalapozó javaslatot 
a Magyar Energia Hivatal terjeszti elő 
minden év augusztus 31-ig. Az Ener-
gia Hivatalnak javaslata kialakításához 
be kell kérnie az érintett önkormányza-
tok képviselő-testületének ármegállapí-
tással, árváltoztatással kapcsolatos ál-
lásfoglalását. 
Létszámbővítés. A közgyűlés tá-
mogatta, hogy augusztus 15-től tíz fő-
vel bővítsék a Közterület-felügyeleti és 
Rendészeti Osztály létszámát.
Déli tehermentesítő. Döntöttek a 
képviselők a „Nyugati kapcsolat javítá-
sa, a Kiss Ernő utca folytatásának kiépí-
tése a Dayka Gábor utcáig” elnevezésű 

projekt – azaz a Déli tehermentesítő út 
meghosszabbítása – műszaki tartal-
mának módosítása ügyében is. E sze-
rint biztosítják a többlet műszaki tar-
talom megvalósításához szükséges, 
30 millió forintos fedezetet az önkor-
mányzat 2012. évi költségvetésében. 
Kiss János (Fidesz) frakcióvezető hoz-
zászólásában elmondta: a szóban forgó 
beruházások annak idején nem lettek 
megfelelően egyeztetve a környékbe-
li lakossággal, valóságos „panaszára-
dat” zúdult rájuk, amikor átvették a 
város irányítását. Ezért szükséges a la-
kosság véleményének figyelembevéte-
lével készült, több tízmillióba kerülő 
módosítás.
Határozatmódosítások. A 2011/2012-
es nevelési, illetve tanévben indítha-
tó csoportokat, osztályokat és alkalma-
zotti létszámokat; a Miskolci Kulturális 
Központ létrehozásával elrendelt lét-
számcsökkentés határidejét; valamint a 
„Belvárosi rehabilitáció” kiemelt projekt 
keretében kihelyezendő képfelvevők 
(közterületi kamerák) helyszíneinek ki-
jelölését érintő határozatok módosítá-
sáról is tárgyaltak a képviselők.  
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PROJEKTZÁRÓ  
A SZINVA TERASZON
A TÁMOP (Társadalmi Megújulás Ope-
ratív Program) 3.2.3-08/2-2009-0079-es 
számú „Kéz a kézben közösségben – együtt 
egy élhetőbb Miskolcért” konzorcium tag-
jai, egy közel 2 éves időtartamú pályázat 
befejezéseként PROJEKTZÁRÓ NAPOT 
tartanak augusztus 22-én, (hétfőn) dél-
után 15 órától a Szinva teraszon. A rendez-
vényen közreműködik a Perecesi Bányász 
Kulturális Egyesület fúvószenekara ifjú ze-
nészekkel, a Görömbölyi Kulturális Egye-
sület kézműves csoportja, továbbá a Mis-
kolci Kulturális központ tehetséges egyéni 

standard és latin táncosai, mazsorettjei, a 
drámaszakkör résztvevői és a történelmi 
élményszakkör apródjai.
A rendezvény ideje alatt lehetőség nyílik 
kipróbálni a különféle kismesterségeket, 
kézműves technikákat, fegyvereket, pán-
célokat.

Új módszerekkel tanulnak TANULNI
Freshmen tábor és GeoGebra Workshop – 
a Miskolci Egyetem két tehetségfejlesztő 
programjáról van szó, melyek a szeptemberi 
tanévkezdés előtt adnak egyfajta útmutatót 
az egyetemi évekhez, a tanuláshoz – s újsze-
rű módszerekkel teszik ezt.

Az egyetem megújuló tehetséggondozó program-
jában résztvevők a Miskolci Egyetemre frissen 
felvett hallgatók. A két programot elsősorban – de 
nem kizárólag – a műszaki, informatikai képzé-
sekre felvett diákoknak, matematikát is tanuló fi-
ataloknak hirdetik meg. 

– A legfőbb cél, hogy a hallgatók beleszokjanak 
az egyetemi munkastílusba. Önálló tanulási for-
mákat mutatunk meg nekik, tanulási módszere-
ket. Például az egyetemi jegyzetelés módszerét, 
önálló, illetve csoportos tanulási formákat. A diá-
kok képet kapnak ugyanakkor az informatikai la-
boratóriumok, a könyvtár, az előadótermek vilá-
gáról, miként az elsőéves matematika-oktatásról. 
Így például az alaptárgyak követelményrendsze-
réről, a feladatbeadások menetrendjéről, a kon-
zultációk és az on-line oktatási anyagok igénybe-
vételéről is – sorolta dr. Körtesi Péter, az Analízis 
Tanszék vezetőhelyettese, a programok főszerve-
zője.

Mint hozzátette, a múlt héten tartott Freshmen 
táborban a résztvevők megismerkedhettek egye-
bek mellett az Európai Virtuális Matematikai 
Laboratóriummal (www.uni-miskolc.hu/evml), 
mely a Miskolci Egyetem és külföldi partnerin-
tézményei által kifejlesztett oktatási anyagokat 
tesz elérhetővé. A számítógéppel segített oktatás-
ba pedig az algebrai és formális matematikai mű-
veletek elvégzését segítő, kutatómérnökök által is 
használt Maple matematikai szoftver révén pil-
lanthattak be.

A jövő heti GeoGebra Workshop látoga-
tói ugyancsak aktív foglalkozások keretében is-
merkednek majd a világszerte egyre népszerűbb 

GeoGebra szoftverrel. Ez a korszerű, dinamikus 
matematikai oktatóprogram témájában kapcso-
lódik a geometriához, algebrához és számítási 
feladatokhoz, s új dimenziókat nyit meg a hagyo-
mányos oktatásban. Ingyenesen elérheti bárki, 
s a benne fellelhető ismeretek akár 60-80 száza-
léka közvetlenül is felhasználható, hiszen ezek a 
mindennapi tanulás során előfordulnak. A prog-
ram alkalmazása a Miskolci Egyetemen is hódít 
– itt működik a Nemzetközi GeoGebra Intézet 
első magyarországi szervezete (http://www.uni-
miskolc.hu/evml/geogebra). S nem mellékes mo-
tiváció az egyetemistáknak: a szoftvert egy oszt-
rák hallgatótársuk fejlesztette ki huszonhárom 
évesen – Markus Hohenwarter azóta a linzi Kep-
ler Egyetem legfiatalabb professzora…

A tehetséggondozó programok „A tudomá-
nyos utánpótlás-nevelés és a műszaki, informati-
kai életpálya elismertségének növelése a Miskolci 
Egyetem stratégiai céljaival összhangban” című 
projekt (TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007) kereté-
ben valósultak meg.
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.)  Érzelmi hullámvasúton lesz. A héten mindennél jobban vágyik 
majd rá, hogy elismerjék és megismerjék. Leginkább szakmai dicsőségre áhítozik – teljes joggal, 
hiszen az utóbbi időben szorgalma kimagasló kreativitással párosult. A hétvégén számítson csalá-

di programra, és legyen szeretteivel még türelmesebb! Egy nem szokványos romantikus találkozás is lehetséges.

BiKa (04. 21–05. 21.) Beérik a sok munka. Gyümölcsözőre fordulhat vállalkozása, vagy a 
munkahelyén befektetett rengeteg energia. Mint oly sokszor kiemeltük már, most se feledkezzen 
el a részletekről, a sorok között megbújó információkról. A hét második felében, egy régen látott is-

merőssel találkozhat. Magánélete is vidámsággal teli lesz. Szerelmi élete új energiákkal töltődik fel.

iKreK (05. 22–06. 21.) Vigyázzon, mit beszél! A következő napokban környezete kifeje-
zetten érzékeny lesz, éppen ezért válogassa meg szavait gondosan. Mielőtt bármit is kimondana, 
győződjön meg az igazságtartalmáról, nehogy megsértsen másokat. Egy-egy megjegyzésével 

nemcsak rombolhat, hanem építhet is! Ne hagyja, hogy némi félreértés zavart keltsen párja és Ön között.

ráK (06. 22–07. 22.) Az anyagiakról szól ez a hete. Minden gondolata a pénz körül forog. 
Most szinte belső kényszert érez a cselekvésre, hogy elérje végre azt az életszínvonalat, amire rég-
óta áhítozik. Ha jobban belegondol, nincsenek olyan nagy vágyai: már annak is örülne, ha a szám-

lák befizetése után több maradna a családi kasszában. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Ezen a héten a szívügyek egy kicsit háttérbe szorulnak. A hét 
vége felé sokkal oldottabbá válik a légkör. A következő két hetet használja saját maga népszerűsítésé-
re. Nézze át telefonkönyvét, biztos akad olyan, akivel már régen találkozott, és amellett, hogy a jó hírét 

keltheti, még kikapcsolódás is vele találkozni. Legyen nyitottabb, az emberek néha tényleg félreértik. 

szűz (08. 24–09. 23.) Isten hozta a szürrealitásban! Az egész hete furcsán telik majd el. 
Sokat ábrándozik majd, de nagyon figyeljen magára, mert ha nem vigyáz, nehezen tudja majd a 
fantázia és a valóság közötti választóvonalat megtartani. Használja ki okosan ezt az időszakot: fek-

tesse energiáit kreatív feladatokba! Randevúit inkább a hét végére időzítse.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Rég elfeledett barátok tűnnek fel. Még az is előfordulhat ezen 
a héten, hogy úgy érzi, újraéled a múltja a rég elfeledett sérelmek felszínre törésével. Ne kesereg-
jen, ismét szert tehet arra a fajta kapcsolati tőkére, aminek nincs pénzben mérhető értéke. Karrier 

szempontjából ritka szerencsés hét elé néz. Amennyiben terjeszkedni szeretne, ez egy kiváló időszak rá.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Legyen diplomatikusabb a munkahelyén! Ezen a héten el-
érkezik az idő, hogy bevesse minden stratégiai adottságát. Ön remekül meg tudja szervezni a saját, 
de még a mások életét is, ami bizony szakmai előmenetele szempontjából nagy előny. A családjá-

ban viszont most hagyjon másokat is érvényesülni, különben megbántja szeretteit. Ismerkedésre kiváló ez a hét.

nyilas (11. 23–12. 21.) Fogalmazzon óvatosabban! Önnek mindig is nagy szája volt, de 
környezetét ez szórakoztatta. Ám a következő napokban szerettei és munkatársai érzékenyebbek lesz-
nek az átlagosnál, és ha nem vigyáz, könnyen megbánthatja őket. Még ha valóban igaza van, akkor is 

gondolja át mondandóját! A partnerével és a kapcsolatával próbáljon meg egy kicsit határozottabb lenni.

BaK (12. 22–01. 20.) Könnyen találhatja magát egy veszélyes kapcsolatban! Megismerked-
het valakivel, aki igazán felkelti az érdeklődését. Attól függetlenül, hogy egyedül él-e vagy már elköte-
leződött valaki mellett, most úgy érzi, ezért az emberért bármit feladna. Gondolja át jobban! Üzletkö-

tésnél a körülmények kiszámíthatatlanságával is számoljon, ellenkező esetben hátrányos helyzetbe kerülhet. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Gondolatébresztő hete lesz. Kicsit elvonul a világ elől, és inkább 
az egyedüllétet választja. Kavarognak a gondolatai, összezavarodott, és úgy érezheti, a világ Ön ellen 
van. Ne csüggedjen, mert közel sincs erről szó, sokkal inkább arról, hogy félreértett bizonyos gesztuso-

kat. Magánéletében engedje szabadjára érzelmeit, ne tartson attól, hogy párja esetleg gyengének láthatja.

HalaK (02. 20–03. 20.) Legyen figyelmesebb! Előfordulhat, hogy a következő napok-
ban szétszórtságával kissé felidegesíti környezetét, ezért is próbáljon meg jobban figyelni. Mindez 
a sok munka miatti fáradtságnak tudható be, azonban hátráltathatja a sikerhez vezető úton. Pró-

báljon meg higgadtan gondolkodni és ne kapkodjon el semmit. Családtagjai is aggódnak Önért, pihenjen!

minta: filmcím (felirat/szinkron) 
| korhatár | kezdési időpontok
Zöld lámpás (MB digitális 3D, premi-
er) | 16 | 11.15, 13.30, 15.45, 18.00, 20.15–22.30 
(péntek–szombat)
Rossz tanár (MB premier előtt) | 16 | 
17.00, 19.30 (péntek–vasárnap), 21.30 (péntek–
szombat)
Amerika kapitány: Az első bosszú-
álló (MB digitális 3D) | 12 | 12.30, 14.45, 
17.15, 19.45–22.15 (péntek–szombat)
Verdák 2. (MB digitális 3D) | KN | 11.00, 
13.15, 15.30, 17.45, 20.00
Verdák 2. (MB) | KN | 10.00, 12.15, 14.30, 
16.45–19.00 (péntek–vasárnap)
Förtelmes főnökök (MB) | 16 | 12.00, 
14.00, 16.15, 18.30, 20.30–22.30 (péntek–szom-
bat)

A gondozoo (MB) | KN | 11.00, 15.15, 17.30
Harry Potter és a halál ereklyéi 2. 
(MB digitális 3D) | 12 | 10.30, 13.00, 15.30, 18.00
Harry Potter és a halál ereklyéi 2. 
(MB) | 12 | 14.15, 19.15–16.45 (kivéve péntek–
vasárnap), 21.45 (péntek–szombat)
Transformers 3. (MB digitális 3D) | 16 
| 20.30–22.15 (péntek–szombat)
Micimackó (MB) | KN | 10.45, 13.15
Koszorúslányok (MB) | 16 | 22.00 (pén-
tek–szombat)
Karib-tenger kalózai: ismeretlen 
vizeken (MB) | 12 | 11.45, 19.30
Kung-fu Panda 2. (MB) | 12 |10.00
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul be-
szélő, KN – korhatár nélkül, BA – korhatári beso-
rolás alatt. A 13 óra előtti kezdési időpontok csak 
szombatra és vasárnapra, a 21 óra utániak csak 
péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinema city, Plaza  – augusztus 11–17. ›››››››››

augusztus 11–augusztus 17. | szerdáig | 16.30 Transformers 3.; 
amerikai akciófilm | 16 | (Uránia-terem) | 17.00 Szerelem kölcsönbe; ameri-
kai romantikus vígjáték | 12 | (Béke-terem) | 19.30 Emberek a hídon; felira-
tos, német–török–holland film | 12 | (Béke-terem) | 20.00 Az igazság ára; fel-
iratos, amerikai film | 16 | (Uránia-terem).

augusztus 18–augusztus 24. | szerdáig | 17.00 Hangtükör; felira-
tos, svájci–finn–német dokumentumfilm | 12 | (Béke-terem) | 17.30 Mr. Popper 
pingvinjei; amerikai vígjáték | KN | (Uránia-terem) | 19.30 Mosás, vágás, ámí-
tás; feliratos, francia romantikus vígjáték | 12 | (Béke-terem) | 20.00 Férfit látok ál-
maidban; feliratos, amerikai–spanyol romantikus vígjáték | 12 | (Uránia-terem).

art mozi, művészetek háza ››››››››››››Programajánló ››››››››››››

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
augusztus 15. | Hétfő 06.00 Az előző esti 

adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Épi-Tech, házépítők 
műsora (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 
(Hálózat TV) 21.00 A Kilimandzsáró hava, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

augusztus 16. | Kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura 
– életmódmagazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Sportpercek, a Mis-
kolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25 DVTK – Pápa, labdarúgó-mérkőzés felvételről 21.00 A fekete kalóz, olasz 
film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

augusztus 17. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Ne kockáz-
tass!, egészségmagazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti 
magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Há-
lózat TV) 21.00 Az angyali Audrey Hepburn, 1. rész, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

augusztus 18. | csütörtöK 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 
Nagykörút, közéleti magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Gyöngy-
kagyló, a Miskolc Televízió gyermek- és ifjúságvédelmi magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kis-
film: Katolikus Fiatalok Találkozója 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV.) 21.00 Az angyali 
Audrey Hepburn, 2. rész, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

augusztus 19. | pénteK 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Öko-
házak, házépítők műsora (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéle-
ti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Múzsa, kulturális magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hír-
háló (Hálózat TV) 21.00 Miért pont az én lányom?, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

augusztus 20. | szoMBat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-
show (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Debre-
ceni Virágkarnevál (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

augusztus 21. | Vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Ben-
cze-show (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 20.00 Múzsa, kulturális magazin 
(ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Trópusi hőség, kanadai film (12) (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

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

A Pódium Színház bemutatja: 

Augusztus 13., szombat, 17.00 óra
Jegyár: 600 Ft

MACSKAKIRÁLY 
címû zenés mesejáték  

két részben 
Miskolctapolca,  

Akropolisz Szabadtéri Színpad

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

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

A Centrál Színház bemutatja: 

New YoRK-I KoMédIÁK  
Két egyfelvonásos vígjáték,  

fordította: Prekop Gabriella
Fôbb szerepekben: Básti Juli, Rudolf Péter,  

Nagy-Kálózy eszter

Helyszín: Mûvészetek Háza, Miskolc
Szeptember 11., vasárnap, 19.00 óra

Jegyár: 1500 Ft,  
Miskolc Kártyával 1200 Ft.

» A minorita templom Nagyboldogasszony búcsúja előtt, 14-én vasárnap 17 órakor ünne-
pi megemlékezést tartanak az 5 évvel ezelőtt elhunyt Tóth Alajos minorita tartományfőnök, plébá-
nosról. Ezen a napon 18 órakor a szentmisét bemutatja P. Pehm E. Ferenc ferences kistestvér. A búcsút 
augusztus 15-én, az esti szentmisén ünneplik, amelyet Katona István egri segédpüspök mutat be.

» Miskolcon a selyemréti és a vasgyári templomot is Szent István tiszteletére 
szentelték. A selyemréti búcsú 20-án, szombaton 11 órakor kezdődik. A szentmisét Szabó József, az 
egri szeminárium spirituálisa mutatja be. A vasgyári búcsúra ugyancsak 20-án, 10 órakor kerül sor, P. 
Pehm G. Antal TORG mutat be szentmisét.

harang-hírek ››››››››››››

HIrDetés

HIrDetés

A pedagógiai, módszertani reformot támogató 
informatikai infrastruktúra fejlesztése

Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség, mint kedvezményezett sike-
resen pályázott a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meg-
hirdetett „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infra-
struktúra fejlesztése” című pályázati kiírásra (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0616).

A projekt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. „in-
telligens iskola” létrehozása, mely elsősorban az informatikai infrastruktúra 
fejlesztésére koncentrál. Az „intelligens iskola” program nemcsak az informa-
tikai készségek, hanem a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges inf-
rastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A fejlesztés így az intézmény számá-
ra egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít. Az eszközök beszerzésére 
és leszállítására a kedvezményezett az MHM Computer Hungária Kft.-vel kötött 
szerződést a sikeres közbeszerzési eljárást követően.

A támogatói okirat 2011. január 1-jén lépett hatályba.
A projekt elszámolható összköltsége 100% támogatási intenzitás mellett:  

20 770 620Ft.
A fejlesztés során beszerzésre került 11 db tantermi csomag – interaktív táb-

lák, notebook-ok, projektorok, 40 db iskolai PC-csomag – PC-k, monitorok, 1 db 
alkalmazásszerver, szerverszoftver és 1 db WIFI csomag.

A projekt befejezése: 2011. augusztus 31.
Kedvezményezett: Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség
Projekt címe:  Informatikai infrastruktúra fejlesztése a miskolci Jókai Mór 

Református Általános Iskola és AMI-ben
Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1134 

Budapest, Váci út 45.

augusztus 13. | szoMBat
11.00–17.00 | Önkéntes Roadshow. Diósgyőri 

Kézműves Alkotóház udvara.
10.00 | VII. Nemzetközi Alföld-Bükkalja főző-

verseny. Emőd, a polgármesteri hivatal mellett.
10.00 | Megnyitó
11.30 | Mini Dance óvodás tánccsoport műsora
12.30 | Kisforrás Népzenei Együttes műsora
13.30 | Barátság Nyugdíjasklub műsora
14.00 | Parkours-ös fiúk műsora
14.30 | Vityuka Néptáncegyüttes műsora
15.00 | A zsűri elnökének zenés produkciója
15.30 | Eredményhirdetés

10.00 | XII. Középkori forgatag Diósgyőrben. Lo-
vagi torna, harci bemutatók, csatajelenetek, gó-
lyalábas bemutató, kopjatörés, udvari zenészek, 
mutatványosok, középkori játszóház, fogadók, bo-
rozók. Diósgyőri vár.
10.00 | Élő középkori városka. Fogadók, borozók, 
középkori játszótér     
11.00 | Lovagi torna, harci bemutatók, csatajele-
netek, kopjatörés   
13.00 | Középkori lakoma, vásári komédiások, 
mutatványosok, udvari zenészek     
15.00 | Gólyalábas bemutató
16.00 | Lovagi torna, harci bemutatók,
18.00 | Középkori étkek, vásári komédiások, mu-
tatványosok, udvari zenészek
20.00 | Udvari mulatság, középkori vacsora, fák-
lyás csatajelenetek

17.00 | Macskakirály. Zenés mesejáték két részben. 
Miskolctapolcai Nyár. Akropolisz színpad.

18.00 | Szentmise. Elmélkedést tart Papp András 
görög katolikus parókus. Minorita templom.

19.00 | NB I Diósgyőri VTK – Lombard Pápa. Di-
ósgyőri stadion.

augusztus 14. | Vasárnap
09.00 | Kézművesvásár. Játszóház. Diósgyőri Kéz-

műves Alkotóház.
10.00–17.00 | Önkéntes Roadshow.  Kiállítás, 

kézművesség, önkéntes próba. Diósgyőri Kézműves 
Alkotóház udvara.

10.00 | XII. Középkori forgatag Diósgyőrben. Lo-
vagi torna, harci bemutatók, csatajelenetek, gó-
lyalábas bemutató, kopjatörés, udvari zenészek, 
mutatványosok, középkori játszóház, fogadók, bo-
rozók. Diósgyőri vár.
10.00 | Élő középkori városka. Fogadók, borozók, 
középkori játszótér     
11.00 | Lovagi torna, harci bemutatók, csatajele-
netek, kopjatörés   

13.00 | Középkori lakoma, vásári komédiások, 
mutatványosok, udvari zenészek     
15.00 | Gólyalábas bemutató
16.00 | Lovagi torna, harci bemutatók, csatajele-
netek, kopjatörés     
18.00 | Középkori étkek, vásári komédiások, mu-
tatványosok, udvari zenészek

17.00 | Vasárnapi Randevú Klub. VOKE Vörösmar-
ty Művelődési Ház.

17.00 | Megemlékezés az 5 évvel ezelőtt  
elhunyt Tóth Alajos minorita  
tartományfőnök, plébánosról. Minori-
ta templom

18.00 | Szentmise. A misét P. Pehm E. Ferenc feren-
ces kistestvér tartja. Minorita templom.

17.00–21.00 | Mediterrán bál. A Nyugdíjas 
Magányosok Klubjának bálja. Aranykor Szociá-
lis Otthon.

augusztus 15. | Hétfő
20.30 | Márai Sándor: A gyertyák csonkig ég-

nek. A kassai Thália Színház előadásában. XX. Diós-
győri Várszínházi Esték.

augusztus 16. | Kedd
09.00 | Baross Gábor Nyugdíjas Klub foglalko-

zás. VOKE Vörösmarty Művelődési Ház.

augusztus 17. | szerda
11.30–12.15 | Ifjúsági csereprogram bemu-

tatása. Nemzetközi ifjúsági program. Factory 
Aréna.

20.30 | Zerkovitz Béla–Szilágyi László: Csókos 
asszony. A kassai Thália Színház operettelőadása. 
XX. Diósgyőri Várszínházi Esték.

augusztus 19. | pénteK
17.00 | Júlia hagyományos szülinapi bulija. 

VOKE Vörösmarty Művelődési Ház.
18.00 | Miss Alpok-Adria Szépségverseny. Dön-

tő. ITC Székház.

augusztus 20. | szoMBat
09.00–21.00 | Szent István király ünnepe.  

Ünnepi megemlékezés és családi programok a 
Szent István téren. Kirakodóvásár, gyermekfoglal-
kozás a belváros több pontján. (További részletek  
a programról a 2. oldalon.)

augusztus 21. | Vasárnap
16.00 | Vasárnapi bál az új kenyér tiszteletére. 

VOKE Vörösmarty Művelődési Ház.

Miss Alpok-Adria Szépségverseny – ITC Székház.
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Susanne Walter és 
Christine M. Huber: 
Üzleti etikett vagány nőknek – 
Profi fellépés – nagyobb siker
Az Üzleti etikett vagány nőknek a biznisz 
szabályairól szóló könyv, amit minden-
kinek ismernie kell, mielőtt belép ebbe 
a világba. Ugyanakkor ez a könyv töké-
letesen kidolgozott ötletek, fortélyok és 
trükkök ismertetője, amelybe az olvasó 
bármikor bekapcsolódhat. Tarkabarka és 
csillogóan szellemes üzleti világba kalau-
zoljuk, amely többet képes nyújtani, mint 

csupán egy unalmas, rég kiérdemesült, sötétkék alapon fehér csíkos 
együttesben, jellegtelen egyenkosztümben elköltött üzleti vacsorán 
való részvétel.

Lukács Csaba: 
Diktátorok könyve
Lukács Csaba újságíróként és egy segély-
szervezet önkénteseként diktatúrákat (is) 
látogat, és megírja tapasztalatait. Kétszer 
járt Észak-Koreában, és futár volt Kubá-
ban, ahol a helyi ellenzék tagjainak vitt tá-
mogatást. Úti céljai közül Burma és Bo-
lívia sem maradtak ki – utóbbiakban 
Tóásó Előd börtönében és perén is jelen 
volt. A sort Románia zárja, a XX. század 
egyik legvéresebb diktátorának, Nicolae 
Ceausescunak a bukásával. A kötet sok-
koló történetei egy zárt, ördögien alattomos világba vezetik az ol-
vasót.

Névadó – Vadas Jenő
A Bükki Nemzeti 
Park keleti kapujá-
tól a Hegyalja utca 
folytatása. Alsó- és 
Felső-Hámoron 
áthaladva, az alag-
úton túl az egri or-
szágútban folyta-
tódik.

A névadó Felső-
hámor szülötte, is-
koláit Miskolcon 
és Selmecbányán 
végezte. 1880-ban 
kapott erdész oklevelet az akadé-
mián. Dolgozott a minisztérium-
ban, tanított a selmecbányai aka-
démián, amelynek 1908–1910 
között rektora is volt. Számos erdé-
szeti szakmunkát írt, két évtizeden 
át a szakmai folyóirat (Erdészeti 

Kísérletek) szer-
kesztője, és szá-
mos külföldi bi-
zottság tagja volt. 
Emlékét Sopron-
ban szobor őrzi, 
Hámorban az or-
szágút bal olda-
lán a sziklafalban 
elhelyezett nagy-
méretű emléktáb-
la, amelyet az Er-
dészeti Egyesület 
helyezett el a Szin-

va patak mentén 1933-ban. (1857–
1922 között élt, a Farkasréti teme-
tőben nyugszik. Nevét emlékérem 
és bükki forrás is őrzi. Eredeti neve 
Vlkolinszky volt, Herman Ottó 
unokaöccse.) 

D. I.

Mr. Popper pingvinjei
Tom Popper sikeres üz-
letember tele jó szándék-
kal, amit nincs ideje ki-
nyilatkoztatni, ahogyan 
szeretni is képes lenne, 
ha próbálná. Természetes 
élőhelye az üzlet világa, 
ahol tökéletesen jól érzi 
magát, ez azonban hirte-
len megváltozik. Egy nap 
felkeresi az ügyvédje, aki 
örökségének tárgyát adja át neki, hat kedves pingvint. Ettől kezdve 
a világ Popper számára a feje tetejére áll. New York-i lakása hirtelen 
jeges, télies csodaországgá változik, hiszen ez a pingvinek természe-
tes közege. Kezdetben az együttélés inkább hasonlít egy túlélőtúrá-
hoz, ám idővel Popper élvezni kezdi új lakótársai társaságát, akikkel 
törődni kell, akiket szeretni kell.

szinkronizált, amerikai vígjáték, korhatár nélkül
Művészetek Háza, Uránia-terem. Augusztus 18–24., 17.30

filmajánló ›››››››››››

Akkor és most... A Palotaszálló (tervezője Lux Kálmán) építé-
séhez tereprendezésre, komoly környezeti beavatkozásra volt szük-
ség. A tereprendezést előkészítő Révay Ferenc főerdőmérnök több-
ször is nyilatkozott munkájáról a Miskolci Naplónak. A térképészeti 
munkákat 1924–1925-ben felügyelete alatt végezték. „E térképen 
volt elvégezhető a függőkertek földmunkálatainak kijelölése, vala-
mint a függőkertek tám- és egyéb falméretei. Megterveztem a keleti 
hat falat és az északi falsorozatot is”. A kép a készülő függőkerteket, s 
az új mederbe terelt Szinva patak vízesését mutatja. Még nem látsza-
nak az Anna barlang bejáratának változásai. 
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

Ismeri Ön a miskolci születésű 
híres embereket?

Tisztelt olvasó! Ismeri Ön a miskolci születésű híres, de kevésbé közis-
mert embereket? Hamarosan kiderül! Négyrészes keresztrejtvény-já-
tékunkban ilyen személyek nevét rejtettük el! A megfejtéseket együtt, 
egy levelezőlapon legkésőbb augusztus 25-e éjfélig juttassák el a 
MIKOM Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy 
e-mailben a megfejtes@mikom.hu címre. A helyes megfejtők között 
a MIKOM ajándékaként könyvet, és a Szerviz Iroda jóvoltából strand-
táskát sorsolunk ki.
Előző rejtvényünk helyes megfejtése: Lénárd Fülöp, Hevesi György, 
Szentgyörgyi Albert, Bárány Róbert, Békésy György, Harsányi János. 
A MIKOM ajándékaként könyvet nyert Bujnóczky Dénesné (Miskolc, 
Könyves K. u.), a Szerviz Iroda (Miskolc, Mártírok u. 1.) felajánlásaként 
strandtáskát nyert Almásiné Barkó Ilona (Miskolc, Cserhát u.) és Imri 
András (Miskolc, Szentgyörgy u.). Gratulálunk! Nyereményüket a fel-
ajánlóknál vehetik át.

Élő középkor 
a diósgyőri várban

Augusztus 13–14-én újra Közép-
kori Forgatag a várban. A hét-
végén Nagy Lajos király udva-

rát idézik a lovagi tornák, felépül 
egy korabeli városka, gólyalába-
sok, mutatványosok, vásárosok 
és mesteremberek várják a láto-

gatókat. Folyamatosan szól majd 
a muzsika, a forgatagban elfáradt 
vándor ínycsiklandozó finomsá-
gokból válogathat. A vitézi pró-

bákat elevenítik fel a várárok-
ban zajló haditorna programok. 

A kisebbeket középkori játszótér, 
fegyvertapogató és a váci Tra-
díció Céh kézműves játszóhá-

za várja, ahol sajátkezűleg ková-
csolhatnak patkót, faraghatnak 

kanalat, és kipróbálhatják a kora-
beli mesterségeket. 

(fotó: Juhász Ákos)

„Aki dudás akar lenni…”
Ács Gyula az egyik legka-
rakteresebb, legismertebb 
alakja a magyar népzené-
nek Miskolcon is. 

Zeneművész, művésztanár, nép-
dalgyűjtő, zeneszerző. Szám-
talan együttes tagja, alapítója, 
közreműködője, a fúvós népi 
hangszerek szakértője. 

Mint mondja, a látszattal el-
lentétben nem vidéki szárma-
zású, tősgyökeres miskolci, a 
vasgyárban született. Esztergá-
lyosnak készült, de már korán, a 
helyi zeneiskolában kiütközött a 
hangszerek iránti tehetsége, ér-
deklődése. Ez később, a zene-
művészeti főiskolán teljesedett 
ki. A „népi vonulattal” a ’80-as 
évek közepén, egy erdélyi gyűj-
tőútja során kötelezte el magát 
végleg. – Az egy másik világ – 
a napi viselet, a szokások – úgy 
éreztem, 200 évet mentem visz-
sza az időben – mondja. 

Húsz évet töltött el a 
Szinvavölgyi Néptáncegyüt-
tesnél, alapító tagja a Borókás 
együttesnek, a Fokla (fáklya) 
együttes vezetője, a Rézdudások 
művészeti vezetője. Ez utóbbi az 
egyetlen magyar fúvószenekar, 

amelyik autentikus népzenét ját-
szik. A Vörös Rébék, valamint a 
Czemende folk-rock zenekarok-
ból is ismerhetjük a nevét.  

Fúvós népi hangszereket ok-
tat a Bartók Béla Zeneművésze-
ti Szakközépiskolában, nemré-
giben sokak szemébe könnyeket 
csalt Miskolcon, amikor a Nem-
zeti Összetartozás Napján tá-
rogatón játszotta a Székely 
Himnuszt. A duda az egyik 
kedvence, bár szerinte is igaz a 
mondás: „Aki dudás akar len-
ni, pokolra kell annak menni”. 
Nagyon nehéz hangszer, hiszen 
„visszafelé” működik, különle-
ges hangzása viszont egyedi él-
mény.                                   Szepesi S. 

köztünk élnek ››››››››››››

bestseller ›››››››››››››

GéNIUSz KöNyVárUHáz
3530 Miskolc, Széchenyi u.107.  Tel.: 46/412-932, 46/412-977
webáruház: www.geniusz.hu
e-mail cím: k.makro-book@chello.hu

134 éve, 1877. augusztus 7-én (a szabadságharc bukása és az emig-
rációból visszatérése után először) neves vendége volt Miskolcnak 
Klapka György személyében, aki népgyűlésen szónokolt. A tábornok 
a felső-tiszavidéki hadtest parancsnokaként többször megfordult vá-
rosunkban, 1849-ben pedig a szirmabesenyői körzet képviselője volt. 
           82 éve, 1929. augusztus 10. körül az Erzsébet közkórházban vég-
rehajtották az első szívműtétet. Egy pékinas késszúrás után került 
Molnár Gyula főorvos sebészeti osztályára. A nyitott szívüreget és a 
szívkamra átszúrt részét Kiszty Jenő alorvos 35 perces műtéttel varr-
ta össze. A pékinas meggyógyult.

330 éve, 1681. augusztus 13-án a csapataival Miskolcon megszál-
ló Thököly Imre (gróf, erdélyi fejedelem, 1657–1705) innen üzent 
a tőle elpártolni akaróknak. Miskolcon ezt követően is megfordult. 
1682-ben Zrínyi Ilonával kötött házassága a Rákóczi-birtokokat a 
függetlenségi harc bázisává tette. A miskolciak nehezen fogadták el, 
hogy vonzotta maga után a „törökjárást”. (A törökökkel kötött szö-
vetséget a Habsburgok ellen.)

Hétforduló ›››››››››

100 éve írták…
1934-ben ünnepelte a város önál-
lóságának negyedszázados évfor-
dulóját. Augusztus 5–12. között 
számos helyi és országos rendez-
vényre került sor. A díszközgyű-
lés döntést hozott a város nagy-
jai nevének márványtáblán való 
megőrzéséről (akik részt vettek 
a városi rang kivívásában, vala-

mint az akkori és a korábbi dísz-
polgárok neveinek felsorolásá-
val). Felavatták a kilátót, Lévay 
József szobrát és 9-én az ország-
zászlót a Népkertben. Volt te-
nisz-, sportlövőverseny és labda-
rúgó-mérkőzés Kassa és Miskolc 
(MVSC) csapatai között. A ren-
dezvénysorozatot toronyzene és 
tűzijáték fejezte be.

Dobrossy István




